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OSOBA i SPOŁECZEŃSTWO

-Rodzina – Praca – Życie towarzyskie
- Płeć kulturowa i role społeczne
- Wartości i warunki (polityczne, gospodarcze, socjalne, kulturowe, tradycja)
- Kariera na rynku pracy – praca w domu
- Praca w domu: 
    wynagradzana – bez wynagrodzenia



Zatrudnienie kobiet
• 1989 – 54% osób na 

rynku pracy to 
kobiety, praca to 
konieczność.

• Kobiety pracują 
również w domu, 
nieodpłatnie.

• Praktycznie nie ma 
zatrudnienia na 
część etatu.

• Estonia – wartości Wschodu i 
Zachodu.

• Estończycy – indywidualizm i 
samorealizacja.

• Obcokrajowcy – dominacja 
społeczności i rodziny.



„Rodzina i praca w życiu 
kobiety.“

• 2000 – badania 
Uniwersytetu w Tallinie. 
Łączenie kariery 
zawodowej  i pracy w 
domu.

• Mobilność zawodowa: 
ludzie żyją tam, gdzie mają 
pracę.

• Praca zdalna        
(wynagradzana praca z 
domu).



• Lepsza płaca to główna 
motywacja Estończyków 
wyjeżdżających do pracy za 
granicą. Wielu z nich pracuje 
jako pomoc domowa w Finlandii, 
Norwegii, Wielkiej Brytanii, 
Irlandii i w Niemczech. 

• Wyjeżdżający myślą głównie o 
wyższych zarobkach, nie biorą 
pod uwagę dodatkowych 
czynników, takich jak nowe 
środowisko, nowy język, 
odmienna kultura i inne 
zwyczaje.

• Wyjeżdżają, żeby więcej zarobić. 
Często jednak warunki życia za 
granicą odbiegają od ich 
wyobrażeń. 

• Estonia jest krajem emigracji i 
imigracji. W niektórych branżach np. 
w budownictwie, metalurgii, opiece 
pielęgniarskiej i publicznym 
transporcie drogowym brakuje 
lokalnej siły roboczej.

• Estońscy pracodawcy zwracają uwagę 
na ogromne zasoby siły roboczej w 
państwach postsowieckich.

• Uzupełniają braki na rynku pracy, 
jednocześnie utrzymując niskie płace, 
na poziomie zapewniającym 
konkurencyjność na rynkach UE.

• Pracownicy domowi przyjeżdżają do 
Estonii z Rosji, Ukrainy i Białorusi.



Umowa o pracę 

Stosunki zatrudnienia są regulowane przez Ustawę o umowach zatrudnienia Republiki Estonii.
Umowa o pracę to porozumienie zawarte pomiędzy pracownikiem        i pracodawcą, na mocy 
którego pracownik podejmuje się wykonać pracę na rzecz pracodawcy pod
 jego kierownictwem i nadzorem, a pracodawca zobowiązuje się
 wynagrodzić pracownika oraz zapewnić warunki pracy określone w umowie, 
układach zbiorowych, przepisach  
 i rozporządzeniach administracyjnych.
Umowa o pracę jest przygotowywana w dwóch egzemplarzach, jeden dla pracodawcy, drugi
 dla pracownika. Ustna umowa 
o pracę może być zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie.
Obywatele innych państw oraz bezpaństwowcy przebywający stałe na terytorium Estonii, 
o ile przepisy nie stanowią inaczej, 
mają takie same prawa pracownicze jak obywatele Estonii. 



PRACOWNICY DOMOWI
• Ocenia się, że na świecie pracuje od 

53 do 100 milionów pracowników 
domowych. 83 % z nich stanowią 
kobiety.

• Mężczyźni czasami również są 
zatrudniania jako pracownicy 
domowi – kierowcy, ochroniarze, 
ogrodnicy, kucharze i sprzątacze. 
Jednak biorąc pod uwagę inny 
charakter pracy i pozycję społeczną, 
ich potrzeby i problemy różnią się od 
potrzeb i problemów kobiet.

• Dodatkowe informacje: 
http://www.unwomen.org/ru/digitallib
rary/publications/2012/11/checklist-
to-protect-and-support-domestic-
workers#sthash.O28JtH6D.dpuf

• Widać postęp w tworzeniu 
międzynarodowych norm prawnych 
regulujących sytuację pracowników 
domowych np. Konwencja nr 189 z roku 2011 
„Godna praca dla pracowników domowych“

• Zalecenia MOP nr 201
• Ogólne uwagi o migrantach – pracownikach 

domowych wydane w      2010 r. przez Komitet 
Ochrony Praw Pracowników- Migrantów i 
Członków ich Rodzin.

• Komitet Konwencji ds. Likwidacji 
Dyskryminacji Kobiet. Wydane w 2008 r. 
Zalecenie ogólna nr 26 dotycząca kobiet 
pracowników-migrantów, która odnosi się 
również do pracowników domowych.



Unijne dzieci w Estonii

• Rząd estoński uznał wzrost 
populacji za jeden ze swoich 
priorytetów. Wprowadził jeden 
z najdłuższych, finansowanych 
ze środków publicznych 
urlopów rodzicielskich na 
świecie. Przez 15 miesięcy 
matka lub ojciec otrzymuje 
zasiłek w wysokości 100% 
pensji. 

Niepracujące matki otrzymują 
„wynagrodzenie macierzyńskie“.



• Estonki są aktywne na rynku pracy, jednak wciąż problemem jest godzenie życia 
rodzinnego z pracą, szczególnie w przypadku rodzin z dziećmi poniżej drugiego 
roku życia. W 2012 r. odsetek zatrudnienia wśród kobiet wynosił 69,3% i 75,2% 
wśród mężczyzn (Eurostat).

• Kobiety z małymi dziećmi pracują znacznie mniej niż mężczyźni. W 2012 r. odsetek 
zatrudnienia ojców w wieku od 15-64 lat, z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 
szóstego roku życia, wynosił 89,1%, a jedynie 53% matek z dziećmi w tym samym 
wieku pracowało zawodowo. Jeden z powodów to wysoki zasiłek rodzicielski w 
wysokości 100% średniego dochodu rodzica z poprzedniego roku kalendarzowego, 
wypłacany przez 435 dni. Rodzice dzieci do lat trzech mogą też korzystać z urlopu 
wychowawczego                    z możliwością powrotu na to samo stanowisko. 

• Jednocześnie praca na część etatu nie jest rozpowszechniona. Jedynie 5,8% 
mężczyzn i 14,9% kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin (Eurostat, 2012).



• W Estonii funkcjonuje powszechny system zasiłków rodzinnych, w ramach którego wspiera 
się przede wszystkim rodziny z małymi dziećmi i rodziny wielodzietne. Od 1 lipca 2013 r. 
zasiłek na trzecie I kolejne dziecko podwyższono do 76,72 euro , a od  2015 r.  do 95,90 euro 
miesięcznie. Dodatkowo, od 1 lipca 2013 r. podwyższono zasiłek porodowy w przypadku 
narodzin trojaczków lub jednoczesnych narodzin większej liczby dzieci z 320 euro do 1000 
euro na każde dziecko. Oprócz powszechnych zasiłków testuje się zasiłek rodzinny dla rodzin 
z dziećmi żyjącymi w relatywnym ubóstwie. Od 1 lipca 2013 r. rodziny z jednym dzieckiem 
otrzymują 9,59 euro, a od 2015 r. kwota ta wzrośnie do 19,18 euro. Rodziny z dwójką lub 
więcej dzieci otrzymują 19,18 euro, a od 2015 r. będą otrzymywać 38,36 euro. Zasiłek dla 
rodzin ubogich jest dodatkiem do powszechnego zasiłku rodzinnego. W 2013 r. przywrócono 
zasiłek na urlop ojcowski i podwyższono zasiłek rodzinny.

• Maksymalne wsparcie dla rodziny z czworgiem do siedmiorga dzieci wynosi 6.500 euro, a dla 
rodziny z ośmiorgiem dzieci wynosi 13.000 euro.

• Wszystkie działania są finansowane w ramach mechanizmów finansowych EOG oraz z 
budżetu państwa. Program „Dzieci i młodzież w zagrożeniu” został przyjęty na początku 2013 
r.



• Kto może otrzymać zasiłek rodzicielski?
• Każdy rodzic, rodzic adopcyjny, macocha lub ojczym, opiekun prawny lub rodzic zastępczy, 

który wychowuje dziecko, jest obywatelem Estonii lub jest obcokrajowcem z prawem do 
stałego pobytu ma prawo do zasiłku. Ojciec ma prawo do zasiłku, kiedy dziecko ukończy 70 
dni. Jeśli pierwszym zasiłkobiorcą jest ojciec, matka musi udowodnić, że nie przebywa na 
urlopie macierzyńskim.

• Jak długo wypłaca się zasiłek rodzicielski?
• Prawo do korzystania z zasiłku rodzicielskiego przysługuje od pierwszego dnia po ostatnim 

dniu urlopu macierzyńskiego lub adopcyjnego. Zasiłek rodzicielski wypłaca się przez 435 
dni. Jeśli matka nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, może korzystać z urlopu 
rodzicielskiego od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy matka nie ma prawa do urlopu 
macierzyńskiego, zasiłek rodzicielski jest wypłacany do momentu ukończenia przez dziecko 
18 miesięcy. 

• Wyliczenie wysokości zasiłku rodzicielskiego.
• Wysokość zasiłku rodzicielskiego wylicza się na podstawie dochodu uzyskanego w ostatnim 

roku kalendarzowym przed rokiem powstania prawa do zasiłku i podlegającego podatkowi 
socjalnemu. Tylko dochód obciążony podatkiem socjalnym w Estonii uznaje się za dochód. 
Jeśli państwo płaci podatek socjalny w imieniu podatnika, takiego przychodu nie uznaje się 
za przychód z pracy. Nie bierze się pod uwagę również dochodów zagranicznych.



Jeśli rodzic nie pracował w roku poprzedzającym rok powstania prawa do zasiłku, zasiłek 
jest wypłacany w ustalonej kwocie podstawowej, wynoszącej w 2014 r. 320 euro 
miesięcznie.

• Jeśli rodzic w roku poprzedzającym pracował, ale jego średni dochód był niższy od płacy 
minimalnej, zasiłek zostanie wypłacony w kwocie odpowiadającej płacy minimalnej, 
czyli w wysokości 355 euro miesięcznie.

• Górny limit zasiłku to trzykrotność średniej pensji krajowej sprzed dwóch lat, czyli 
2378,25 euro  miesięcznie w 2014 r.

• Jeżeli matce przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, jednak nie korzysta ona z 
niego, przez pierwsze 70 dni zasiłek rodzicielski jest wypłacany w wysokości 70% płacy 
minimalnej.

• Więcej informacji pod adresem:
•  http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/parental-benefit/

• http://euraxess.ee/incoming-researchers/family/family-benefits/birth-parental-benefit/ 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/parental-benefit/
http://euraxess.ee/incoming-researchers/family/family-benefits/birth-parental-benefit/


Kontakt:
Eesti People to People
ptpest@hot.ee
www.ptpest.ee 

 Dziękuję za 
uwagę!

mailto:ptpest@hot.ee
http://www.ptpest.ee/
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