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Dyskryminacja kobiet na rynku pracy? 

Niezatrudnianie kobiet w starszym wieku oraz problem 

ofert pracy skierowanych tylko do męŜczyzn, to – 

zdaniem Polaków - najczęstsza forma dyskryminacji 

pań na rynku pracy. Takie są wyniki badania 

przeprowadzonego przez Instytut badawczy ASM 

Centrum Badań i Analiz Rynku. 

Ponad 70% respondentów wskazało te dwie formy 

dyskryminacji za najczęściej spotykane. Ponad połowa 

badanych wymieniła teŜ zadawanie osobistych pytań podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej oraz utrudnianie kobietom powrotu 

do pracy z urlopu macierzyńskiego. 

Niespełna 40% respondentów uwaŜa, Ŝe kobietom trudniej 

jest awansować, nawet gdy mają takie same kwalifikacje i 

doświadczenia, co męŜczyźni. 

Badacze zadali takŜe respondentom pytanie, o ich osobiste 

doświadczenia związane z dyskryminacją ze względu na płeć. 

Powołało się na nie zaledwie 6% badanych. Na podobne 

doświadczenia członków rodziny lub znajomych wskazało 

natomiast 23% badanych. 

Większość badanych, zarówno przedsiębiorców jak i 

pracowników uwaŜa, Ŝe pracodawcy nie przestrzegają 

ustawowego zapisu o zakazie dyskryminacji. 

 

Pełny raport z badań jest dostępny na stronie 

www.kobietapracujaca.org 
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