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Benedict Cumberbatch, brytyjski aktor 
znany m.in. z filmów „Dr.Strange“, „Hob-
bit“ czy „Star Trek“, powiedział ostatnio, 
że nie weźmie żadnej nowej roli, dopóki 
jego ekranowe koleżanki nie dostaną takiej 
samej gaży. Kwestia sporna, czy była to 
szczera i nieustępliwa zapowiedź, czy też 
odrobina populizmu i kreowania dobrego 
wizerunku. Fakt faktem, iż ktoś odważył się 
głośno wypowiedzieć słowa, które powinny 
być normą, a nie jednorazowym fajerwer-
kiem.

Kochamy kobiety, odnosimy się do nich 
z szacunkiem, przepuszczamy w drzwiach, 
przynosimy kwiaty…lecz jeśli chodzi o pie-
niądze, to już nie jesteśmy przyjaciółmi 
i całe nasze szlachetne dziedzictwo i fał-
szywe dżentelmeństwo bierze w łeb. Mi-
liony kobiet w Niemczech, niezależnie od 
nacji, nie są specjalnie doceniane, ale też 
nie są one pozbawione kompletnie środ-
ków do życia, szczególnie jeśli wychowują 
dzieci. Matki, oprócz naturalnej swojej roli, 
są jednocześnie wychowawczyniami, ku-
charkami, szoferami, psychologami i wielo-
ma jeszcze innymi zawodami. Nikt jednak 
im za to nie płaci, a przynajmniej nie tak, 
jak powinien. Abstrahując od świadczeń 
typu Kindergeld, Elterngeld czy też zlicza-
jąc okresy macierzyńskie jako quasi-skład-
kowe do ubezpieczenia socjalnego (eme-
rytalnego), otrzymujemy wynik kompletnie 
chybiony. Z tego wszystkiego – jak głosi 
portal porównawczy warenvergleich.de 
– przysługiwałoby tymże kobietom około 
7.605 Euro brutto dochodu miesięcznie. 
Ciekawostka matematyczna mająca poka-
zać, jaki potencjał w tej pracy drzemie i co 
jest przemilczane. Podstawą tego wylicze-
nia jest amerykańska ankieta, która udo-
wodniła, że pełnoetatowe matki wykazują 
14-godzinny dzień pracy, co daje 98 godzin 
w tygodniu. Wiadomo, iż chodzi zarówno 
o średnią liczbę przepracowanych godzin, 
jak i średnią stawkę krajową. Wynik ten 

jednak daje do myślenia i pokazuje skalę 
zaniedbania. Bo nasze kobiety są w tym 
wypadku zaniedbane i – co tu dużo mówić 
– traktowane po macoszemu.

Bycie mamą, czy jak to jest ostatnio w mo-
dzie, tatusiem, to w pewnym stopniu jakiś 
fenomen i praca cud. Jest to świadczenie 
pracy jako wychowawca, psycholog, szofer, 
tragarz, pielęgniarka lub nauczyciel. Z pew-
nością listę zawodów można by śmiało roz-
szerzyć, jednak te główne dobrze oddają 
charakter pracy i bycia rodzicem. Do ankie-
ty przyjęto dla każdego wymienionego za-
wodu określoną liczbę roboczogodzin i od-
powiednią dla nich uśrednioną stawkę. I tak 
wychowawczyni na przykład, otrzymując 
16 € na godzinę, przyniesie 1.845 €. Z kolei 
nauczycielka-korepetytorka, 26 € po dwie 
godziny dziennie, dołoży kolejne 1.467 €. 
I tak dalej. Może matki, szczególnie one, 
powinny zostać też managerami inwesty-
cyjnymi? Wtedy nie tylko miałyby dochód 
z pracy, ale też mogłyby go pomnażać.

Nie od dziś wiadomo, iż kobiety, podob-
nie jak kierowcami, są też ostrożniejszymi 
strategami niż mężczyźni i dlatego akcep-
tują niższe zyski. Tylko co ósma kobieta 
posiada akcje lub fundusz inwestycyjny, 
względnie jakąkolwiek inną formę zabez-
pieczenia swojej finansowej przyszłości. 
Przyjmijmy, że pracująca na pełen etat kobieta  
(Vollzeit) rodzi dziecko, idzie na urlop ma-
cierzyński, a następnie podejmuje pracę na 
pół etatu (Teilzeit). Ojciec dziecka pracuje 
cały czas na pełen etat i odprowadza z tego 
tytułu pełne składki socjalne na swoją 
przyszłą emeryturę. Kobieta odprowadza 
połowę składek socjalnych, przez co 
automatycznie otrzyma mniejszą emery-
turę niż jej mąż. Dodając do tego fakt, iż 
kobiety i mężczyźni na tych samych stano-
wiskach zarabiają różnie – kobiety mniej – 
otrzymamy jeszcze mniejsze świadczenia 
emerytalne w efekcie końcowym. W przy-
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padku pojawienia się drugiego dziecka ta 
dysproporcja powiększa się jeszcze bar-
dziej. Jeżeli matka, z przyczyn niezależ-
nych, zgłosi się jako osoba bezrobotna do 
pobierania pomocy świadczeń socjalnych 
Hartz IV, pobyt ten nie wlicza się do eme-
rytalnego okresu składkowego. Tak więc 
kobiety nie są na tej płaszczyźnie prze-
puszczane przed mężczyznami ani noszo-
ne na rękach. Kobiety, które mają zamiar 
lub zaczęły prowadzić własną działalność 
gospodarczą, muszą wkalkulować w koszt 
taki wydatek, jak zabezpieczenie własnej 
przyszłości i uzbroić się w solidną polisę.

Tego tematu nie można unikać i odsuwać 
„na potem“, czy też oszukiwać się, że się 
emerytury nie dożyje. W najgorszym przy-
padku uzbierany kapitał odziedziczy po nas 
dziecko, małżonek lub osoba przez nas 
wskazana w umowie. Nawet GDV (Deut-
stche Rentenversicherung) nawołuje 
kobiety do zabezpieczenia się prywatnymi 
polisami emerytalnymi, jako uzupełnienie 
świadczeń socjalnych. Nic w przyrodzie 
nie trwa wiecznie i nie można zakładać, 
że w przyszłości utrzyma nas partner lub 
odziedziczymy po nim część jego emery-
tury. Niezależnie od stopnia naszych uczuć 
do siebie, z czysto kalkulacyjnego podej-
ścia do życia i poczucia bezpieczeństwa, 
rozsądnym jest posiadanie własnej poli-
sy emerytalnej.

Prywatny charakter polis daje większe 
możliwości i wpływ na nasze i tylko nasze 
pieniądze. Są to, między innymi, możliwość 
dopłat i wypłat do polisy bez dodatkowych 
kosztów, zmniejszanie lub zwiększanie 
składki w trakcie działania polisy – w za-
leżności od potrzeb, czy też ustalenie wy-
branej przez siebie formy i wysokości wy-
płacanych świadczeń. Co najważniejsze, 
niektóre z takich polis, dzięki odpowiednim 
regulacjom, są po 12. roku wolne od podat-
ku (…).
Powinniśmy zadbać o swoje kobiety, które 
tak bardzo kochamy i których los leży nam 
tak bardzo na sercu. I jeśli nie państwo, po-
przez zrównanie płac i świadczeń, to przy-
najmniej my – mężowie – a w ostateczno-
ści same kobiety, powinniśmy wyjść swojej 
przyszłości naprzeciw, a nie przed nią ucie-
kać. Nie da się uciec przed nieuniknionym. 
Pytanie jest nie „kiedy“, tylko „jak“ ją prze-
żyjemy? Konsultacji przy wyborze najlep-
szej opcji i pomocy w znalezieniu stabilnej, 
bezpiecznej i przede wszystkim zyskownej 
polisy emerytalnej udzielą Państwu nieza-
leżni i wykwalifikowani doradcy finansowi 
i ubezpieczeniowi. Naprawdę warto z takiej 
pomocy skorzystać.
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