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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sytuacji matek samotnie wychowujących dzieci
(2011/2049(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza jej postanowienia 
dotyczące praw socjalnych oraz równości mężczyzn i kobiet, 

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet (konwencja CEDAW) przyjętą w 1979 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie realizacji 
celów barcelońskich w zakresie struktur opieki nad dziećmi do osiągnięcia wieku 
obowiązku szkolnego (COM(2008)0638),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie równości kobiet i mężczyzn – rok 2010 
(COM(2009)0694),

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy z dnia 24 marca 2010 r. zatytułowane „Drugie europejskie badanie dotyczące 
jakości życia: życie rodzinne i praca”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie oceny wyników planu 
działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 oraz zaleceń na 
przyszłość1,

– uwzględniając unijny program walki z wykluczeniem społecznym,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ubóstwa kobiet w Unii 
Europejskiej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie równości kobiet 
i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2010 r.3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2008 r. zatytułowany „Większa 
równowaga między pracą a rodziną: ułatwianie godzenia życia zawodowego, prywatnego 
i rodzinnego” (COM(2008)0635),

– uwzględniając swoje stanowisko z pierwszego czytania, które odbyło się dnia 
20 października 2010 r. i odnosiło się do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia 
środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0232.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0086.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0085.
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pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią4,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2011),

Kontekst ogólny

A. mając na uwadze, że dominujący dotąd model pełnej rodziny jest coraz rzadziej 
spotykany, a matki samotnie wychowujące dzieci – z powodu rozwodu, separacji lub z 
uwagi na fakt, iż nigdy nie były zamężne – stają się coraz liczniejszą grupą we wszystkich 
krajach rozwiniętych i uprzemysłowionych oraz mając na uwadze, że w związku z tym do 
nowej rzeczywistości należy dostosować strategie polityczne,

B. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich rodzice samotnie 
wychowujący dzieci są napiętnowani społecznie i należy uznać rolę, jaką w ich integracji 
odgrywa tworzenie nieformalnych sieci kontaktów,

C. mając na uwadze, że zdecydowaną większość rodziców samotnie wychowujących dzieci 
stanowią w Europie kobiety; mając na uwadze, że w 2001 r. średnio 85% rodziców 
samotnie wychowujących dzieci stanowiły matki w wieku od 25 do 64 lat, co oznacza, że 
5% żeńskiej części populacji stanowiły matki samotnie wychowujące dzieci, oraz mając 
na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich matki samotnie wychowujące 
dzieci stanowiły 6-7,5% (Republika Czeska, Polska, Węgry i Słowenia), a w innych nawet 
9% (Estonia, Łotwa), 

D. mając na uwadze, że w zależności od statusu prawnego (rozwiedzione, w separacji, 
niezamężne lub wdowy) sytuacja matek samotnie wychowujących dzieci jest różna i 
korzystają one z różnych rodzajów zasiłków, 

Zatrudnienie matek samotnie wychowujących dzieci 

E. mając na uwadze, że na rynku pracy jest 69% matek samotnie wychowujących dzieci, a w 
2001 r. średnio 18% matek samotnie wychowujących dzieci pracowało w niepełnym 
wymiarze godzin,

F. mając na uwadze, że wybór pracy w niepełnym wymiarze godzin często nie jest 
dobrowolny, ale wynika z ograniczeń rodzinnych, 

Zagrożenie ubóstwem

G. mając na uwadze, że niepełne rodziny są w większym stopniu narażone na ryzyko 
ubóstwa niż pełne rodziny; mając na uwadze, że według najnowszych dostępnych danych 
z 2006 r. 32% gospodarstw domowych w UE-25, w których jedno z rodziców wychowuje 
dziecko, było zagrożonych ubóstwem, podczas gdy w przypadku pełnych rodzin 
posiadających dzieci odsetek ten wynosił 12%,

H. mając na uwadze, że matki samotnie wychowujące dzieci są w większym stopniu 
                                               
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0373.
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narażone na niestabilną sytuację finansową i ubóstwo niż ojcowie samotnie wychowujący 
dzieci, przede wszystkim z uwagi na sytuację kobiet na rynku pracy, w tym wyższy 
wskaźnik bezrobocia, niższe zarobki oraz pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracę 
o niższej jakości,  

Godzenie życia rodzinnego i zawodowego

I. mając na uwadze, że największa presja zawodowa występuje w wieku 25-40 lat, kiedy 
dzieci są wciąż małe i wymagają więcej opieki i czasu od swoich rodziców; mając na 
uwadze, że godziny spędzane przez dzieci w szkole i godziny pracy rodziców często się 
ze sobą nie pokrywają, co nierzadko stanowi największą przeszkodę i ograniczenie 
uniemożliwiające pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego,  

J. mając na uwadze, że rodzice samotnie wychowujący dzieci doświadczają dwa razy więcej 
trudności niż rodzice wychowujący dzieci w pełnych rodzinach, gdyż nie mogą oni dzielić 
codziennych obowiązków, 

Kontekst ogólny

1. zachęca do podejmowania działań przez wszystkie organizacje i nieformalnie tworzone 
sieci kontaktów dla matek samotnie wychowujących dzieci, szczególnie w krajach, gdzie 
rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymują bardzo niewielkie wsparcie lub nie 
otrzymują go w ogóle;

2. zachęca stowarzyszenia działające na rzecz matek samotnie wychowujących dzieci do 
organizowania szkoleń, które ułatwią matkom samotnie wychowujących dzieci 
zatrudnienie i przyczynią się do poprawy ich samooceny;  

3. zachęca do stworzenia internetowych forów dyskusyjnych lub telefonów zaufania 
skierowanych bezpośrednio do matek samotnie wychowujących dzieci w celu 
ograniczenia ich izolacji oraz umożliwienia im wymiany opinii i najlepszych praktyk 
dotyczących ich potrzeb;

4. zachęca do organizowania szkoleń dla rodziców, aby nauczyć matki samotnie 
wychowujące dzieci najlepszych sposobów radzenia sobie z trudnym zadaniem 
samotnego wychowywania dziecka i zapewnienia mu zrównoważonego rytmu życia;  

Zatrudnienie matek samotnie wychowujących dzieci 

5. podkreśla potrzebę ułatwienia dostępu do szkoleń matkom samotnie wychowującym 
dzieci, szczególnie młodym matkom, które po zajściu w ciążę często przerywają edukację; 
uważa, że umożliwi im to zdobycie kwalifikacji i zwiększy ich szanse na znalezienie 
wysokiej jakości pracy i uzyskanie niezależności finansowej;

6. podkreśla potrzebę stworzenia instytucji świadczących opiekę nad dziećmi, m.in. 
przedszkoli, oraz potrzebę znacznego ułatwienia matkom samotnie wychowującym dzieci 
dostępu do szkoleń i znalezienia pracy;  

Zagrożenie ubóstwem
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7. zachęca państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk w zakresie wspierania 
niepełnych rodzin, zwłaszcza w sytuacji kryzysu finansowego, który pogarsza sytuację 
rodziców samotnie wychowujących dzieci;  

8. wzywa państwa członkowskie, aby zagwarantowały równe traktowanie i zapewniły 
wysoką jakość życia wszystkim dzieciom, bez względu na stan cywilny ich rodziców, 
przez zapewnienie powszechnych zasiłków, które uchronią dzieci przed życiem w 
ubóstwie;   

9. zachęca państwa członkowskie, aby wprowadziły strategie polityczne mające na celu 
zapewnienie niepełnym rodzinom wsparcia finansowego w formie zasiłku dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, ulg podatkowych dla niepełnych rodzin lub innych ulg 
finansowych dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, właściwych dla 
prawodawstwa krajowego danego państwa;  

10. wzywa państwa członkowskie, aby zagwarantowały regularne płacenie świadczeń 
(świadczeń alimentacyjnych) przez rodziców, którzy nie sprawują opieki nad dziećmi; 

Godzenie życia rodzinnego i zawodowego

11. podkreśla, że kwestię równowagi życia zawodowego i prywatnego należy potraktować 
priorytetowo poprzez wprowadzenie bardziej przyjaznych dla rodziny warunków pracy, 
takich jak elastyczny czas pracy i zapewnienie możliwości telepracy oraz poprzez 
rozwijanie zaplecza opieki nad dziećmi, żłobków itp.;     

12. podkreśla, że aby ułatwić matkom samotnie wychowującym dzieci zachowanie 
równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, niezbędne jest większe 
zaangażowanie ojców; zauważa w tym kontekście, że w niektórych państwach 
członkowskich wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej praktycznie nie istnieje; 

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Samotne wychowywanie dzieci jest często pomijaną kategorią demograficzną, gdyż bardzo 
trudno jest zmierzyć się z tym zjawiskiem. Z uwagi na fakt, iż kategoria ta obejmuje zakres 
wiekowy, którego rozpiętość przekracza 40 lat, i obywateli wywodzących się z wszystkich 
grup społeczno-ekonomicznych, nie ma ona dającego się zidentyfikować, widocznego lobby, 
które występowałoby w obronie wszystkich matek samotnie wychowujących dzieci, gdyż 
strategie polityczne wywierają różny wpływ na matki. W ujęciu geograficznym można w 
Europie zauważyć różne sposoby postrzegania matek samotnie wychowujących dzieci i różne 
stosowane w odniesieniu do nich strategie polityczne. W krajach położonych na południu 
basenu Morza Śródziemnego (Włochy, Portugalia, Hiszpania, Grecja) panuje zwyczaj, że 
dalsza rodzina dobrowolnie i bez żadnego wynagrodzenia pomaga w wychowywaniu dziecka 
z niepełnej rodziny. W krajach położonych na północy Europy i w krajach nordyckich 
(Francja, Szwecja, Niemcy, Dania) działają rządowe systemy opieki społecznej, które oferują 
matkom samotnie wychowującym dzieci zasiłki i pomoc społeczną. W państwach 
członkowskich położonych w Europie Wschodniej występuje połączenie różnych strategii
politycznych – niektóre państwa są zwolennikami silnych wartości rodzinnych z okresu 
reżimu komunistycznego, inne natomiast łączą strategie polityczne obowiązujące w 
państwach północnej Europy ze strategiami obowiązującymi w południowej Europie. Podział 
geograficzny oraz podział związany z przedziałem wiekowym i sytuacją społeczno-
ekonomiczną sprawiają, że matkom samotnie wychowującym dzieci trudno jest się zrzeszać i 
stawać w obronie własnych interesów, co w połączeniu z istniejącym w świadomości wielu 
osób stereotypem, jakoby samotne wychowywanie dzieci było sytuacją tymczasową, która 
może ulec zmianie, gdy matka samotnie wychowująca dziecko znajdzie nowego partnera, 
sprawiają, że w Europie bycie matką samotnie wychowującą dziecko jest ogromnym 
wyzwaniem.

Obecnie 5% kobiet w Europie to matki samotnie wychowujące dzieci. Samotne 
wychowywanie dzieci jest często niesłusznie postrzegane jako zjawisko, które dotyczy 
nieodpowiedzialnych nastolatek, podczas gdy w rzeczywistości 85% wszystkich rodziców 
samotnie wychowujących dzieci w Europie stanowią matki w wieku od 25 do 64 lat.
Negatywne skutki kryzysu gospodarczego i finansowego, które odczuła cała społeczność 
europejska, w sposób szczególny uderzyły w kobiety. Negatywne skutki tego kryzysu jeszcze 
dotkliwiej odczuła znaczna większość samotnych matek, które powinny znajdować się u 
szczytu kariery zawodowej (25-40 lat).

W Europie matki samotnie wychowujące dzieci, obciążone już konsekwencjami 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, napotykają dodatkowe ograniczenia 
wynikające z trudnego wyboru między zaciąganiem kolejnej pożyczki a zapewnieniem 
dziecku opieki. Do wysokiego wskaźnika bezrobocia wśród matek samotnie wychowujących 
dzieci dodać należy cykliczny charakter ubóstwa, które poważnie dotyka dzieci pozostające 
na utrzymaniu samotnie wychowujących je matek. Dzieci te mają mniej środków na zdobycie 
wykształcenia, co sprawia, że mają mniejsze szanse, by wejść na rynek jako konkurencyjni 
pracownicy. 

Stan zdrowia matek samotnie wychowujących dzieci jest statystycznie mniej stabilny niż stan 
zdrowia matek wychowujących dzieci w pełnych rodzinach. Matki samotnie wychowujące 
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dzieci znajdują się pod wpływem większego stresu, gdyż same wykonują zadania, które 
zwykle wykonywane są przed oboje rodziców. Często nie mogą sobie one pozwolić na 
właściwą opiekę medyczną ani na należyty odpoczynek.

Statystycznie w Europie matki samotnie wychowujące dzieci są gorzej wykształcone niż 
zamężne matki. Ta bariera jest szczególnie trudna do pokonania dla młodych 
niewykwalifikowanych matek samotnie wychowujących dzieci, gdyż znalezienie zatrudnienia 
bez wykształcenia jest mało prawdopodobne, co sprawia, że kobiety te – z uwagi na brak 
doświadczenia zawodowego – nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do znalezienia pracy 
w przyszłości. Ponadto wiele stanowisk dostępnych dla matek samotnie wychowujących 
dzieci ma charakter pracy w niepełnym wymiarze godzin, która nie jest należycie 
wynagradzana, co sprawia, że matki te mają ogromne trudności z zapewnieniem 
zrównoważonego stylu życia swoim dzieciom czy też z uzyskaniem lepszej pozycji w życiu 
zawodowym. 

Sposoby na wyeliminowanie nierówności, które w Europie napotykają matki samotnie 
wychowujące dzieci

Niniejsze sprawozdanie powinno zmusić państwa członkowskie do zajęcia się kwestią 
samotnego wychowywania dzieci poprzez finansowanie i promowanie badań w tym zakresie. 
W tym celu państwa członkowskie powinny skorzystać z pomocy nowo powstałego 
Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, który mieści się w Wilnie. Ponadto 
państwa członkowskie poprzez wyniki przeprowadzonych przez siebie badań powinny 
rozpocząć rozmowy z innymi państwami członkowskimi w celu wymiany i poznania 
najlepszych praktyk i rozwiązań. 

Należy zachęcać do wdrażania krajowych strategii politycznych, które zapewniają pośrednią 
pomoc poprzez zakup żywności. Bony żywnościowe są dla państw członkowskich szansą na 
walkę z cyklicznym charakterem ubóstwa poprzez udzielanie finansowego wsparcia matkom 
samotnie wychowującym dzieci.

Rodzicom samotnie wychowującym dzieci powinny przysługiwać ulgi podatkowe, podobne 
do tych, które obowiązują w Austrii, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Aby zneutralizować brak drugiego rodzica, matkom samotnie wychowującym dzieci oraz 
będącym na ich utrzymaniu dzieciom powinny przysługiwać świadczenia zdrowotne.
Właściwym krokiem byłoby udzielenie przez UE zachęty dla tych państw członkowskich, 
które zapewniają opiekę medyczną matkom uzyskującym dochody poniżej średnich 
dochodów krajowych oraz ich dzieciom. 

Europa powinna wprowadzić ulgi podatkowe i zachęty dla firm, które na miejscu zapewniają 
dzienną opiekę i żłobki, co pozwala matkom samotnie wychowującym dzieci na pracę, 
podczas gdy ich dzieci są pod opieką i mają możliwość nauki. Ponadto ulgi należy zapewnić 
firmom, które oferują matkom samotnie wychowującym dzieci szkolenia na temat trudnego 
zadania bycia matką i pracownikiem jednocześnie. Państwa członkowskie mogą brać 
przykład z praktyk stosowanych w Holandii, gdzie matki samotnie wychowujące dzieci mają 
dostęp do bezpłatnej opieki nad dziećmi.  
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Elastyczne warunki pracy, takie jak praca w niepełnym wymiarze godzin, możliwość 
telepracy i pracy z wykorzystaniem środków elektronicznych, powinny być zapewniane na 
szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym, aby matki samotnie wychowujące dzieci mogły 
pogodzić życie prywatne i zawodowe.

Matki samotnie wychowujące dzieci powinny mieć pierwszeństwo w dostępie do mieszkań 
po przystępnych cenach. 

Matki samotnie wychowujące dzieci powinny otrzymywać dodatkowe zasiłki dla 
bezrobotnych odpowiednio na każde dziecko znajdujące się pod ich opieką. Państwa 
członkowskie mogą brać przykład z Niemiec, które już podniosły wysokość zasiłków dla 
bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci.   


