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DYSKRYMINACJA KOBIET NA RYNKU PRACY – CZY TO 
ZJAWISKO W OGÓLE ISTNIEJE? 

 
 

Instytut badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 
przeprowadził ogólnopolskie badania diagnozujące sytuację kobiet 
na rynku pracy. Jednym z podjętych tematów badania była 
dyskryminacja kobiet w pracy. 
 
Zapytano opinię publiczną (N 1200) jakie są najczęściej spotykane formy 
dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Ponad 70% respondentów wskazało na 
niezatrudnianie kobiet w starszym wieku. Równie duŜo osób wskazało na 
problem ofert pracy skierowanych tylko do męŜczyzn. Ponad połowa badanych 
wymieniła zadawanie osobistych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
utrudnianie powrotu do pracy kobietom, które były na urlopie macierzyńskim.  
39,8% wymieniło trudniejszy awans kobiet, mimo takich samych kwalifikacji  
i doświadczenia co męŜczyźni.  
Prócz tych wymienionych, badani podawali wiele innych przejawów dyskryminacji 
kobiet w miejscu pracy.  

Zapytano równieŜ czy wśród znajomych lub członków badanych są tacy, którzy 
doświadczyli dyskryminacji ze względu na płeć. I tu odpowiedzi mogą być nieco 
zaskakujące. Prawie 60% badanych odpowiedziało: Nie, ani osobiście, ani nikt  
z moich znajomych czy z rodziny nie doświadczył dyskryminacji ze względu na 
płeć. Spośród ankietowanych jedynie 5,6% doświadczyło dyskryminacji, a 23% 
ma znajomych których zjawisko to dotknęło w pracy. 

RównieŜ samym kobietom zadano pytanie czy kiedykolwiek doświadczyły 
wskazanych przejawów dyskryminacji (N 1850). Wśród owych przejawów 
wymienione były min.: oferty pracy tylko dla męŜczyzn; zadawanie pytań 
osobistych; Ŝądanie od kandydatek do pracy zaświadczenia, Ŝe nie są  
w ciąŜy lub podpisania tymczasowej deklaracji o rezygnacji z macierzyństwa; 
odmowa przyjęcia do pracy ze względu na straszy i młody wiek; odmowa 
przyjęcia do pracy ze względu na płeć; ograniczone moŜliwości awansu; niŜsze 
wynagrodzenie kobiet niŜ męŜczyzn mimo takich samych obowiązków, 
doświadczenia i kompetencji; itp. We wszystkich przypadkach zdecydowana 
większość kobiet odpowiedziała, Ŝe nie doświadczyła wskazanych przejawów 
dyskryminacji oraz, Ŝe nie ma nikogo wśród znajomych czy rodziny wobec kogo 
byłyby one stosowane.  

Zapytano równieŜ czy polscy przedsiębiorcy przestrzegają prawa zakazującego 
dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć? W tym wypadku badani 
przedsiębiorcy, kobiety i opinia publiczna w większości wypadków odpowiedzieli 
przecząco, stwierdzając, Ŝe polscy przedsiębiorcy nie przestrzegają tego zapisu. 
 
PowyŜsze wyniki nakłaniają do zastanowienia się czy zjawisko dyskryminacji 
kobiet w ogóle istnieje. Z jednej bowiem strony mamy wyniki pokazujące, Ŝe 
istnieje silne, powszechne przekonanie społeczeństwa o istnieniu dyskryminacji 
kobiet na rynku pracy, jednak z drugiej strony nie zostało ono potwierdzone 
przez same kobiety, które w większości nie doświadczają przejawów tego 
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zjawiska. JednakŜe niepokojące wydaje się być to, Ŝe ani kobiety, ani sami 
pracodawcy nie potrafią odpowiednio wskazać tych zachowań, które naleŜy 
interpretować jako dyskryminujące – większość z nich uznają za zgodne  
z polskim prawem! Zapewne taka niewiedza sprawia, Ŝe wiele osób zaprzecza 
jakoby doświadczyła kiedykolwiek dyskryminacji. Warto równieŜ podkreślić, Ŝe 
dla polskiego społeczeństwa negatywnym przejawem jest fakt, Ŝe w ogóle są 
kobiety, które spotkały się z dyskryminacją ze względu na płeć. Jako 
demokratyczne państwo we wszystkich swych działaniach związanych m.in.  
z rynkiem pracy bezwzględnie powinniśmy dąŜyć do tego, aby kaŜda kobieta  
w miała takie samo prawo do rozwoju zawodowego jak męŜczyźni. Dlatego duŜą 
rolę dla ustawodawców, przedsiębiorców i instytucji rynku pracy upatrujemy  
w edukowaniu społeczeństwa w kwestiach czym jest równouprawnienie, dlaczego 
jest ono tak waŜne, jakie daje korzyści i jakie reperkusje mogą spotkać tych, 
którzy łamią prawo zakazujące dyskryminacji. 

Pełne raporty z badań znajdują się na stronie:  
www.asm-poland.com.pl/kobietapracujaca 

Opracowanie: Agnieszka Majsiej. ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 

 

Badania prowadzone były w ramach projektu „System aktywizacji zawodowej 
kobiet – kobieta pracująca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. 
 
Były to: 
 

• Ogólnopolskie badanie kobiet (N=1850) 
 

• Ogólnopolskie badanie pracodawców (N=1619) 
 

• Regionalne* badanie opinii publicznej (N=1200) 
 

• Regionalne* badania kobiet i przedsiębiorców techniką FGI - 
zogniskowanych wywiadów grupowych (20 x 10) 

 
* Badania przeprowadzono w województwach: małopolskim, łódzkim, wielkopolskim, 
pomorskim. 

 


