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Mając na celu monitorowanie i analizę obecnego stanu w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania oraz 

warunków pracy, w tym zatrudnienia i bezpieczeństwa, na Politechnice Gdańskiej oraz przygotowania niezbędnych 

danych i informacji do opracowania planu równego traktowania w zakresie płci (Gender Equality Plan), zostało 

przeprowadzone badanie na wszystkich szczeblach pracowniczych PG. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiet, 

ich analizę oraz wnioski płynące z tej analizy. 
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Wykaz skrótów 
 

ED&I –  Equality, Diversity and Inclusion (równość, rożnorodność oraz włączania) 

PG –  Politechnika Gdańska  

RT –  Równe traktowanie 

STEMM Science, Technology, Engineering, Mathematics and Management 

WA -  Wydział Architektury  

WCh -  Wydział Chemiczny  

WEiA -  Wydział Elektrotechniki i Automatyki  

WETiI -  Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki  

WFTiMS -  Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  

WM -  Wydział Mechaniczny  

WOiO -  (były) Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa  

WILiŚ -  (były) Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  

WZiE -  Wydział Zarządzania i Ekonomii 
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Monitoring 

warunków 

zatrudnienia, 

bezpieczeństwa i 

równego 

traktowania na PG 
Badanie wykonano w okresie 14-30.12.2020 r. raport 

przygotowano w okresie 02.01-31.05.2021r.  

1. Wstęp 
Na 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 

Zjednoczonych, obradującej 25-27 września 2015 r. w 

Nowym Jorku z udziałem 100 przedstawicieli państw, 

szefów rządów i liderów społeczeństwa obywatelskiego, 

przyjęta została „Agenda na rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju 2030”, wskazująca 17 Celów Zrównoważonego 

Rozwoju do osiągnięć, których społeczność 

międzynarodowa powinna dążyć w ciągu najbliższych 

piętnastu lat. Każdemu z celów (goals) towarzyszy od kilku 

do kilkunastu zadań (targets), od realizacji których zależy 

sukces w osiągnięciu poszczególnych celów (unesco.pl/662). 

Cel numer 4 ww. agendy to: zapewnić wszystkim edukację 

włączającą na wysokim poziomie i promować uczenie się przez całe 

życie. W tym zakresie określono następujące zadania 

(unesco.pl/unesco/cele-i-zadania-zrownowazonego-

Geneza 
   

Dbając o dobre zwyczaje i kodeks 

etyki, a także swojego statutu i 

strategii, Politechnika Gdańska 

realizuje program wdrażania zasady 

równego traktowania, zarówno 

wśród pracowników, jak i 

studentów. 

W związku z tym każdy pracownik 

PG otrzymał e-mailem zaproszenie 

oraz link do ankiety dotyczącej 

monitoringu warunków 

zatrudnienia, bezpieczeństwa i 

równego traktowania na Naszej 

Uczelni. Elektroniczna ankieta 

dotycząca równego traktowania na 

PG była w pełni anonimowa.  

„Równe traktowanie” należy 

rozumieć zgodnie z art. 32 

Konstytucji RP z uwzględnieniem 

przepisów wewnętrznych Naszej 

Alma Mater.  

Oznacza to, że wszyscy są wobec 

prawa i zasad obowiązujących na 

PG równi, mają prawo do równego 

traktowania, w tym statusu, szans i 

możliwości, nikt nie może być 

dyskryminowany w społeczeństwie 

akademickim z jakiejkolwiek 

przyczyny, m.in. z powodu wieku, 

płci, rasy, narodowości, wyznania, 

pochodzenia, niepełnosprawności, 

wyglądu, orientacji lub 

przynależności politycznej lub 

etnicznej, itp. 

http://www.unesco.pl/662
http://www.unesco.pl/unesco/cele-i-zadania-zrownowazonego-rozwoju
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rozwoju): 

1. Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie bezpłatnej, godziwej, wysokiej 

jakościowo szkoły podstawowej i średniej, zapewniającej efektywne wyniki w nauce, zgodnie z 

założeniami Celu 4 Agendy na rzez Zrównoważonego Rozwoju 2030. 

2. Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom we wczesnym dzieciństwie możliwość 

rozwoju na wysokim poziomie, opiekę i edukację przedszkolną, przygotowującą do nauki w szkole 

podstawowej. 

3. Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy dostęp do wysokiej jakości, 

przystępnej cenowo edukacji technicznej, zawodowej i edukacji trzeciego stopnia, w tym dostęp do 

uczelni wyższych. 

4. Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, posiadających odpowiednie 

umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, niezbędne do zdobycia zatrudnienia, dobrej pracy i 

rozwoju przedsiębiorczości. 

5. Do 2030 roku wyeliminować nierówności w dostępie do edukacji ze względu na płeć i zapewnić równy 

dostęp do wszystkich poziomów edukacji i szkoleń zawodowych dla grup szczególnych potrzeb, w tym 

osób niepełnosprawnych, ludności autochtonicznej i dzieci w trudnej sytuacji. 

6. Do 2030 roku zapewnić, by cała młodzież i znaczny procent ludzi dorosłych, zarówno kobiet, jak i 

mężczyzn, nabyła umiejętności czytania, pisania i rachowania. 

7. Do 2030 toku zapewnić, że wszyscy uczący się nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do promowania 

zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego 

rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i 

niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa i uznania wartości różnorodności kulturowej oraz 

wkładu kultury do zrównoważonego rozwoju. 

8. Budować nowe i poprawiać stan istniejących już obiektów edukacyjnych, uwzględniając potrzeby dzieci 

i dorosłych niepełnosprawnych i zapewniając bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzywne i efektywne 

środowisko nauczania dla wszystkich. 

9. Do 2020 roku, znacznie zwiększyć w skali Globu liczbę stypendiów dostępnych dla obywateli krajów 

rozwijających się, w szczególności najsłabiej rozwiniętych, małych rozwijających się państw 

wyspiarskich i krajów afrykańskich, aby zwiększyć ich szanse dostępu do szkolnictwa wyższego, w tym 

szkolnictwa zawodowego, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programów technicznych, 

inżynieryjnych i naukowych, w krajach rozwiniętych i rozwijających się. 

10. Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, między innymi drogą 

współpracy międzynarodowej w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, a 

szczególnie najsłabiej rozwiniętych i w małych rozwijających się państwach wyspiarskich. 

UNESCO, jako agenda Narodów Zjednoczonych, koordynująca działania w ramach zakończonej 

Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2005–2014), wniosła istotny wkład w formułowanie 

założeń nowej Agendy Rozwojowej, kładąc szczególny nacisk na: 

 wysoką jakość edukacji i edukację włączającą jako fundamenty zrównoważonego rozwoju 

 ochronę dziedzictwa kulturowego i przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi i przenoszeniu 

dzieł sztuki 

 rozwiązanie kryzysu edukacyjnego w odniesieniu do nauk ścisłych, matematyki, technologii i 

nauk inżynieryjnych 

http://www.unesco.pl/unesco/cele-i-zadania-zrownowazonego-rozwoju
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 inwestowanie w młodzież, zapewnienie jej dostępu do wysokiej jakości edukacji, i w ten sposób 

zapobieganie postawom ekstremistycznym i konfrontacyjnym 

 znaczenie wolności słowa oraz dostępu do informacji i wiedzy jako fundamentu 

zrównoważonego rozwoju 

 równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet jako warunku zrównoważonego rozwoju i pokoju na 

świecie. 

Na tej podstawie podczas „World Education Forum 2015” (19-22 Maj 2015 r., Incheon, Korea Płd.), 

przyjęto deklarację Incheon oraz ramowy program jej realizacji pt. „Incheon Declaration and 

Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive 

and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” (w skrócie 

nazwana jako Education 2030) (unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656e.pdf). 

Wobec powyższego kraje rozwinięte i wiodące ośrodki naukowe i edukacyjne na świecie podjęły już 

działania w celu realizacji określonych jedenastu zadań zgodnie z mapą drogową Education 2030.  

Obecnie, działania są skupione w trzech obszarach: równość, różnorodność oraz włączanie (Equality, 

Diversity and Inclusion- ED&I), a szczególnie brane pod uwagę są gałęzi STEMM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics and Management), także w kontekście realizacji celów 

Education 2030. 

Dbając o dobre zwyczaje, kodeks etyki oraz w dążeniu do realizacji zamierzeń ED&I, Politechnika 

Gdańska jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, rozpoczął realizuje program wdrażania zasady 

równego traktowania, zarówno wśród pracowników, jak i studentów w roku 2015. W pierwszym 

etapie przeprowadzono badanie aktualnego stanu przestrzegania zasady równego traktowania na 

Politechnice Gdańskiej w roku 2017. Wyniki ankiety były podstawą do opracowania strategii PG oraz 

nowego statutu PG. Na podstawie tego badania stwierdzono potrzeby stworzenia organu 

uczelnianego, który będzie odpowiedzialny za dbanie o wartościach akademickich w tym równe 

traktowanie. Uwzględniając ten wniosek, w ramach statutu PG uwzględniono funkcję rzecznika praw i 

wartości akademickich na PG i następnie wybrano rzecznika przez Senat PG. Kolejna ankieta została 

przeprowadzona pod koniec roku 2020, a niniejszy opracowanie  stanowi raport z Monitoring 

warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania na PG  

Podstawy prawne przedmiotowej ankiety, analizy i niniejszego raportu to: 

A. Akty prawne powszechnie obowiązujące: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) 

 Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 

traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 254, poz. 1700); 

 Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320)  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 

1668) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656e.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970780483
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102541700
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001320/O/D20201320.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
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B. Akty prawne wewnętrzne: 

 Statut PG 

o Strategia rozwoju Uczelni na lata 2020–2030 

o Zarządzenie Rektora PG nr 34/2019 z 12 września 2019 r.   

o Kodeks Etyki PG 

o Regulamin pracy PG   

 

  

https://pg.edu.pl/files/2021-02/STATUT%20PG%2010%20luty%202021%20-%20tj.pdf
https://pg.edu.pl/uczelnia/organizacja/strategia-rozwoju
https://pg.edu.pl/documents/21200603/7b3a09d5-e7b9-43b3-a709-a79624ad0fa9
https://pg.edu.pl/files/2021-01/2011%20Kodeks%20etyczny.pdf
https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/regulaminy
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2. Wprowadzenie -  metodologia, narzędzie i próba badawcza 

Badanie to zostało przeprowadzone na wszystkich szczeblach pracowniczych PG, aby móc określić 

stan aktualny przestrzegania warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i zasad równego traktowania 

zarówno w zakresie formalnym jak i praktycznym. Podobne badania były prowadzone na innych 

uczelniach zarówno w kraju jak i za granicą. Celem badania jest poznanie warunków i bezpieczeństwa 

pracy na uczelniach, doświadczeń związanych z karierą zawodową oraz możliwości łączenia pracy 

zawodowej i opieki nad osobami zależnymi z perspektywy równości płci. Konieczność regulacji w 

relacjach pracodawca – pracobiorca jest konsekwencją zmian kulturowych sprzyjających dyskusji na 

temat równego dostępu do awansu zawodowego pracowników niezależnie od ich płci, orientacji 

seksualnej, czy przekonań. Omówione w raporcie wyniki badań stanowią ważną diagnozę stanu 

aktualnego relacji pracowniczych na Politechnice Gdańskiej, ale przed wszystkim są niezwykle 

użyteczne w projektowaniu korzystnych zmian w zakresie równości i zachowania najwyższych 

standardów zatrudnienia, komfortu i efektywności pracy. Wyniki badania mają posłużyć do 

zaprojektowania i wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawienie warunków pracy na 

Politechnice Gdańskiej, stworzenie bezpiecznego środowiska pracy oraz realizację zasad równego 

traktowania. 

Ankieta została przeprowadzona w ramach projektu Horyzont 

2020 ACT: Communities of Practice for Accelerating Gender Equality 

and Institutional Change in Research and Innovation across Europe 

(umowa nr 788204), w którym autor raportu bierze udział jako 

osoba indywidualna. Politechnika Gdańska jako podmiot jednak 

nie jest członkiem konsorcjum projektu.  

ACT to projekt realizowany pod programem „Horyzont 2020”, w którym uczestniczą uniwersytety, 

ośrodki badawcze i organizacje finansujące badania, a jego celem jest przyspieszenie zmian 

instytucjonalnych w zakresie równości płci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Projekt ACT 

zapewni środki na wsparcie i utrzymanie wspólnot praktyków (Communities of Practice– CoP)- 

współpracujących grup praktyków, naukowców i ekspertów, którzy wdrażają działania na rzecz 

równości płci, zwłaszcza w celu rozwiązania znanych nierówności w trzech obszarach: uprzedzenia ze 

względu na płeć w zarządzaniu zasobami ludzkimi (tj. rekrutacja, zatrzymywanie i rozwój kariery); 

brak równowagi płci w procesach decyzyjnych; oraz wzmocnienie wymiaru płci w treściach i 

nauczaniu w zakresie badań naukowych i innowacji. Strona projektu ACT jest dostępna pod adresem 

https://www-act-on-gender.eu. 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w 

ramach umowy o grant nr 788204. 

W ankiecie określenie „równe traktowanie” należy rozumieć zgodnie z art. 32 Konstytucji RP na tle 

przepisów wewnętrznych naszej Alma Mater. Oznacza to, że wszyscy są wobec prawa i zasad 

obowiązujących na PG równi, mają prawo do równego traktowania i nikt nie może być 

dyskryminowany w społeczeństwie akademickim z jakiejkolwiek przyczyny, m.in. z powodu płci, 

https://www-act-on-gender.eu/
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wieku, stanu materialnego, niepełnosprawności, rasy, narodowości, wyznania, pochodzenia oraz 

należności etnicznej, politycznej, itp. 

2.1 Narzędzie GEAM  

GEAM to zintegrowane środowisko do 

przeprowadzania opartych na ankietach audytów 

równości płci w organizacjach (np. Uniwersytet lub 

organizacja prowadząca badania) lub ich jednostkach 

organizacyjnych (wydziały, instytuty). Jego celem jest 

umożliwienie zainteresowanym badaczom, a także 

praktykom zajmujących się równością płci z 

niewielkim doświadczeniem w naukach społecznych 

i metodologii ankiet w skonstruowaniu wysokiej 

jakości kwestionariuszy. 

Narzędzie GEAM jest oparte na badaniu Athena Survey of Science, Engineering and Technology 

(ASSET). Został rozszerzony o nowe pytania / tematy i dostosowany, aby lepiej pasował do różnych 

kontekstów krajowych w Europie. Narzędzie GEAM zostało opracowane w ramach projektu ACT. 

Został rozwijany przez Advance HE (Wielka Brytania), FUOC (Hiszpania) i Notus (Hiszpania) we 

współpracy z konsorcjum projektu ACT.  

Kod GEAM został opracowany przez Jörga Müllera na podstawie opinii Ewy Krzaklewskiej, Pauliny 

Sekuli i Marty Warat i jest objęty licencją na podstawie licencji Attribution Non Commercial ShareAlike 

4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). 

2.2 Próba badawcza 

Badanie było skierowane do pracowników i pracownic Politechniki Gdańskiej, którzy prowadzą 

badania naukowe, prace dydaktyczne lub tych, którzy wspierają je poprzez pracę w administracji – 

czyli osoby na stanowiskach naukowych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, 

administracyjnych i technicznych (bez względu na rodzaj umowy). 

Każdy pracownik PG otrzymał e-mailem zaproszenie oraz link do ankiety. Ankieta była w pełni 

anonimowa i została przeprowadzona zgodnie z zasadą anonimowości i z poszanowaniem poufności 

udzielanych odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania nie zawierają żadnych informacji identyfikacyjnych. 

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 14.12 – 30.12.2020 r. Wypełnienie ankiety zajmowało ok. 30 

minut. Ankietę można było przerwać w każdej chwili, klikając „Wznów później” na górze każdej 

strony ankiety i wrócić do niej w późniejszym czasie. 

Ankieta została wypełniona częściowo lub w całości łącznie przez 796 pracowników i pracownic, w 

tym 379 pełnych oraz 417 częściowych odpowiedzi, tj. respondenci rozpoczęli ankietę, ale nie kliknęli 

końcowego przycisku wysyłania. 
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2.2 Sposób analizy wyników 

Wyniki badanie zostały uporządkowane ze względu na obszary i zakresy pytań i są przedstawione w 

następnym rozdziale. Do analizy wykorzystano najpierw narzędzia analiz statystycznych, a następnie 

te wyniki zostały poddane analizie eksperckiej. Do zespołu ekspertów zaproszono 2 osoby, tj. dr 

Marcin Szulc, prof. UG, socjolog, i jednocześnie pracownik PG (na WIMiO) oraz dr hab. inż. 

Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. uczelni (na WCh). Obaj eksperci mają wieloletnie doświadczenie 

w zakresie tematyki przedmiotowej ankiety. Ich ekspertyzy zostały wykorzystane do interpretacji 

wyników, a całe opracowania są dołączone do raportu jako Załącznik A oraz Załącznik B. Do analizy 

badań wykorzystano także dane statystyczne otrzymane od p. mgr Anny Kanarskiej, Z-cy Kanclerza 

PG ds. pracowniczych w zakresie liczby pracowników z podziałem na stanowiska, wydziały i płeć oraz 

średnie wynagrodzenie zasadnicze., te dane są zawarte w Załączniku C.  

Treść e-maila wysłanego do pracowników w dniu 14.12.2020 r. jest zawarta w Załączniku D. W 

odpowiedzi otrzymałem około 20 e-maili. Część natychmiast zwróciła uwagę na występujący błąd 

techniczny w ankiecie, który został szybko rozwiązany za pomocą CUI PG. Niektórzy bardzo 

pozytywnie odnieśli się do ankiety, wspierali i motywowali, za co im bardzo dziękuję, a część 

negatywnie, czasem niestety w sposób obraźliwy. Przykładowe otrzymane e-maile są zamieszczone w 

Załączniku E. 

Z powodu, że niektóre opcje odpowiedzi w ankiecie zawierały długie treści, a niektóre wykresy mogą 

nie przedstawiać te treści w całości, w załączniku F zawarto treści pytań i opcje odpowiedzi dla ankiety 

przeprowadzonej na Uniwersytecie Jagiellońskim, która  była podobna do ankiety przeprowadzonej na 

PG. 

W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki ankiet. Komentarze do wybranych punktów, głównie 

na bazie opinii ekspertów, są podane w polu tekstowym z szarym tłem.  

Wyniki ankiety można brać pod uwagę i na tej podstawie można zmodyfikować procedurę 

antydyskryminacyjną i przygotować plan realizacji równości płci (Gender Equality Plan) oraz 

uwzględnić te działania w strukturze organizacyjnej PG. 
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3. Analiza próby badawczej  

 

3.1 Do jakiej strony ankiety zostały wypełnione? 

Na której stronie respondenci zrezygnowali z kwestionariusza. Strona 10 to ostatnia strona i oznacza 

przesłanie. 

Ankieta została wypełniona częściowo lub w całości łącznie przez 796 pracowników i pracownic, w tym 

379 pełnych oraz 417 częściowych odpowiedzi, tj. respondenci rozpoczęli ankietę, ale nie kliknęli 

końcowego przycisku wysyłania.  Na PG pracuje 1320 NNA oraz 1178 NA, łącznie 2498 osób (stan na 

31.12.2020 r.). Oznacza to, że 32% zatrudnionych na PG podjęło próbę wypełnienia ankiety, ale tylko 15% 

ostatecznie wypełniło ją w całości. Mimo niewysokiego poziomu, relatywnie i w porównaniu do innych 

uczelni jest to dość zadawalający, tym bardziej, że jest to wyższy wynik niż ten, który uzyskano w roku 

2017 (12%). 
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Wykres 3.1 Ostatnia strona wypełniona przez respondentów 

 

3.2 Wybrany język ankiety przez respondentów 

  

 

Wykres 3.2 Wybrany język 

3.3 Analiza socjo-demograficzna 

3.3.1 Wiek uczestników 

Mniej niż połowa badanych wypełniło ankietę do końca. 23% zrezygnowało po wejściu na pierwszą stronę. 

Nie znamy powodów rezygnacji respondentów z wypełnienia tego konkretnego kwestionariusza. Zazwyczaj 

najczęstszymi są skomplikowane lub niezrozumiałe pytania umieszczone na początku, które mogą zniechęcać 

badanych do kontynuowania pracy. Wydaje się jednak, że treść pytań była sformułowana jasno i 

skonstruowana zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”. Być może respondenci po wejściu na pierwszą 

stronę rezygnowali z kontynuowania badań widząc obszerność metody.  



Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania na PG 

 

Analiza próby badawczej  16 

 

Wykres 3.3 Wiek respondentów 

 

Tabela 3.1 

  liczebność % % ważnych 

% 

skumulowan

y 

(0,10] 1 0.13 0.17 0.17 

(10,20] 0 0.00 0.00 0.17 

(20,30] 60 7.54 9.92 10.08 

(30,40] 205 25.75 33.88 43.97 

(40,50] 192 24.12 31.74 75.70 

(50,60] 95 11.93 15.70 91.40 

(60,70] 41 5.15 6.78 98.18 

(70,80] 11 1.38 1.82 100.00 

(80,130] 0 0.00 0.00 100.00 

(Brakujący) 191 23.99 NA NA 

 

Największą grupą, która wzięła udział w badaniach były osoby w przedziale wiekowym 30-40 lat (34%) i 

40-50 lat (32%). Znacząco mniej (16%) stanowiły osoby pomiędzy 50 a 60 rokiem życia i 60-70 (7%). 

Najmniejszą grupę stanowili seniorzy powyżej 70 roku życia. Wykluczenie cyfrowe może być przyczyną 

takiego wyniku. Brak jednak danych statystycznych, aby móc odrzucić argument wykluczenia cyfrowego. 
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3.3.2 Płeć uczestników  

 

Wykres 3.4 Jestem… 

  

Tabela 3.2 Jestem… 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Mężczyzną  320 40.20 52.29 52.29 

Kobietą 283 35.55 46.24 98.53 

Inne 9 1.13 1.47 100.00 

(Brakujący) 184 23.12 NA NA 
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52% osób wypełniających ankietę stanowili mężczyźni, a 46% kobiety, 1% wybrało „inne”. Biorąc pod uwagę, 

iż łącznie 2498 osób pracuje na PG, a kobiety i mężczyźni stanowią po kolei 42% i 58% całkowitej liczby 

zatrudnionych (patrz poniższe wykresy), można wnioskować, że stosunkowo więcej kobiet wypełniło ankietę. 

 

Wykres I. Struktura zatrudnienia na PG. 

627; 47%

693; 53%

NNA

K M

427; 36%

751; 64%

NA

K M

1054; 42%

1444; 58%

Razem

K M
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3.3.3 Orientacja seksualna 

  

Wykres 3.5 Która z poniższych opcji najlepiej opisuje Pana/Pani orientację seksualną? 

  

Tabela 3.3 Która z poniższych opcji najlepiej opisuje Pana/Pani orientację seksualną? 

  liczebność % % ważnych 

% 

skumulowan

y 

Heteroseksualność 501 62.94 85.93 85.93 

Odmowa odpowiedzi 54 6.78 9.26 95.20 

Biseksualność 11 1.38 1.89 97.08 

Homoseksualność (bycie gejem lub lesbijką) 10 1.26 1.72 98.80 

Inne 7 0.88 1.20 100.00 

(Brakujący) 213 26.76 NA NA 

 

 

 

Badani w większości deklarowali orientację heteroseksualną (86%), sumarycznie 4% identyfikowało się jako 

osoby homo i biseksualne, jednak aż 9% odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Odmowa odpowiedzi może 

wiązać się z niechęcią do dzielenia się informacjami dotyczącymi własnej seksualności ze względu na 

przekonanie o zbyt osobistym charakterze takiego pytania, wkraczającym zbyt głęboko w ich prywatność. 
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3.3.4 Niepełnosprawność lub choroba przewlekła 

 

Wykres 3.6 Czy ma Pan/Pani niepełnosprawność lub chorobę przewlekłą? 

  

Tabela 3.4 Czy ma Pan/Pani niepełnosprawność lub chorobę przewlekłą? 

  
liczebno

ść 
% % ważnych % skumulowany 

Nie 453 56.91 76.91 76.91 

Tak 102 12.81 17.32 94.23 

Odmowa odpowiedzi 34 4.27 5.77 100.00 

(Brakujący) 207 26.01 NA NA 
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3.3.5 Transpłciowość 

  

Wykres 3.7 Czy jest Pan/Pani osobą transpłciową lub osobą z transpłciową przeszłością? 

  

77% respondentów zaznaczyło że nie są osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi, ale aż 17% 

(102 osoby wypełniające ankietę) odpowiedziały na to pytanie twierdząco, zaś 6% odmówiło udzielenia 

odpowiedzi. Następstwem niepełnosprawności może być niesamodzielność.  
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Tabela 3.5 Czy jest Pan/Pani osobą transpłciową lub osobą z transpłciową przeszłością? 

  liczebność % % ważnych 

% 

skumulowan

y 

Nie 565 70.98 95.60 95.60 

Odmowa odpowiedzi 16 2.01 2.71 98.31 

Tak 10 1.26 1.69 100.00 

(Brakujący) 205 25.75 NA NA 

 

 

 

 

  

W większości (97%) badani zaprzeczyli, że są osobami transpłciowymi. Taką deklarację złożyło jedynie 2% 

badanych, a 3% odmówiło odpowiedzi. Dla osób transpłciowych bardzo istotny jest zakaz redagowania 

ogłoszeń o pracę w sposób odwołujący się do kryterium płci. 
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3.3.6 Stan cywilny 

  

 

Wykres 3.8 Jaki jest Pana/Pani stan cywilny? 

  

Tabela 3.6 Jaki jest Pana/Pani stan cywilny? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

W związku małżeńskim  377 47.36 63.36 63.36 

Kawaler/panna (brak związku małżeńskiego 

lub partnerskiego) 
93 11.68 15.63 78.99 

Mieszkanie wspólnie z partnerem/partnerką 

(związek niesformalizowany) 
46 5.78 7.73 86.72 

Rozwiedziony/rozwiedziona 35 4.40 5.88 92.61 

Odmowa odpowiedzi 32 4.02 5.38 97.98 

W separacji 5 0.63 0.84 98.82 

Wdowiec/wdowa 5 0.63 0.84 99.66 

Inne 2 0.25 0.34 100.00 

(Brakujący) 201 25.25 NA NA 

 

37% respondentów nie jest w związku małżeńskim. Statystycznego liczba małżeństw z roku na rok spada, zaś 

wzrasta liczba rozwodów i osób deklarujących się jako single. Będzie to oznaczało także zmianę stanu 

cywilnego osób na rynku pracy. Coraz bardziej naturalne będzie zatem zróżnicowanie pracowników pod tym 

względem. 
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3.3.7 Przynależność do mniejszości 

  

 

Wykres 3.9 Czy uważa Pan/Pani, że należy do większości w swoim kraju, czy też do mniejszości 

narodowej lub etnicznej? 

  

Tabela 3.7 Czy uważa Pan/Pani, że należy do większości w swoim kraju, czy też do mniejszości 

narodowej lub etnicznej? 

  liczebność % % ważnych 
% 

skumulowany 

Do większości 531 66.71 89.54 89.54 

Do mniejszości 26 3.27 4.38 93.93 

Nie jestem pewien/pewna 18 2.26 3.04 96.96 

Odmowa odpowiedzi 18 2.26 3.04 100.00 

(Brakujący) 203 25.50 NA NA 
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Mimo to, że stosunkowo zdecydowana większość respondentów (90%) należy do „większości”, jednak 10% 

nie zalicza siebie do niej. 

Przynależność do mniejszości wiąże się z ryzykiem wyzysku epistemicznego, który polega na przymuszaniu 

przez osoby uprzywilejowane (dysponujące środkami, siłą, pozycją społeczną, ekonomiczną, wykształceniem, 

stanowiskiem itd.) osób zmarginalizowanych (dysponujących słabszą pozycją), aby te edukowały je o naturze 

swojej opresji równocześnie odmawiając im zdolności i kwestionują kompetencje do takiej edukacji 

(Bernstein, 2016). Wymaga to od opresjonowanych osób wykonania dodatkowej pracy emocjonalnej oraz 

epistemicznej. Tożsamość pierwotna nie jest decyzją człowieka (tacy się urodziliśmy), a najczęściej to właśnie 

z jej powodów dochodzi do dyskryminacji (Branka, Dunaj, 2010). 

W przyszłych działań, m. in przy stworzeniu procedur i regulaminów na PG, należy zwrócić uwagę na ryzyko 

wyzysku epistemicznego, zwłaszcza w zakresie tożsamości pierwotnej. 
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3.3.8 Kraj urodzenia 

Uwaga: aby wykres był czytelny, uwzględniono tylko te kraje, dla których istnieje co najmniej 

2 odpowiedzi. 

 

Wykres 3.10 W jakim kraju się Pan/Pani urodził(a)? 

  

Tabela 3.8 W jakim kraju się Pan/Pani urodził(a)? 

  liczebność % % ważnych 

% 

skumulowan

y 

Polska (PL) 578 72.61 96.33 96.33 

Iran (IR) 3 0.38 0.50 96.83 

Niemcy (DE) 3 0.38 0.50 97.33 

Indie (IN) 2 0.25 0.33 97.67 

Holandia (NL)   2 0.25 0.33 98.00 

Chiny (CN) 2 0.25 0.33 98.33 

Irak (IQ) 1 0.13 0.17 98.50 

Portugalia (PT) 1 0.13 0.17 98.67 

Turcja (TR) 1 0.13 0.17 98.83 
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  liczebność % % ważnych 

% 

skumulowan

y 

Ukraina (UA) 1 0.13 0.17 99.00 

---- 1 0.13 0.17 99.17 

Algieria (DZ) 1 0.13 0.17 99.33 

Chorwacja (HR) 1 0.13 0.17 99.50 

Białoruś (BY) 1 0.13 0.17 99.67 

Finlandia (FI) 1 0.13 0.17 99.83 

Filipiny (PH) 1 0.13 0.17 100.00 

(Brakujący) 196 24.62 NA NA 

 

  

Te wyniki wymagają uzupełnienia z uwzględnieniem liczby zatrudnionych na PG urodzonych poza granicami 

Polski, aby sprawdzić miarodajność uzyskanych wyników. 
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3.3.9 Obywatelstwo 

Uwaga: aby wykres był czytelny, uwzględniono tylko te kraje, dla których istnieje co 

najmniej 2 odpowiedzi. 

 

Wykres 3.11 Jakie ma Pan/Pani obywatelstwo? 

  

Tabela 3.9 Jakie ma Pan/Pani obywatelstwo? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Polska (PL) 528 66.33 97.42 97.42 

Indie (IN) 2 0.25 0.37 97.79 

Australia (AU) 2 0.25 0.37 98.15 

Chiny (CN) 2 0.25 0.37 98.52 

Irak (IQ) 1 0.13 0.18 98.71 

Holandia (NL)   1 0.13 0.18 98.89 

Turcja (TR) 1 0.13 0.18 99.08 

---- 1 0.13 0.18 99.26 

Bułgaria (BG) 1 0.13 0.18 99.45 

Białoruś (BY) 1 0.13 0.18 99.63 

Finlandia (FI) 1 0.13 0.18 99.82 
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  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Filipiny (PH) 1 0.13 0.18 100.00 

(Brakujący) 254 31.91 NA NA 

 

  

Te wyniki również wymagają uzupełnienia z uwzględnieniem liczby zatrudnionych na PG niemających 

obywatelstwa polskiego, aby sprawdzić miarodajność uzyskanych wyników.  

Jednocześnie, można zauważyć że obcokrajowcy zatrudnionych na PG stanowią marginalną część całości 

(tylko 1%, z 13 krajów).  

W celu podwyższenia wymiaru międzynarodowego PG i wdrożenia strategii w zakresie 

umiędzynarodowienia, należy zwiększyć zatrudnienie specjalistów z innych krajów, co jest zgodne z polityką 

większości liczących się polskich uczelni, zabiegających o najlepszych specjalistów ze świata, których dzięki 

procesom globalizacji mogą pozyskać z większej grupy niż oferuje pula krajowa. 
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3.3.10 Wykształcenie uczestnika 

  

 

Wykres 3.12 Jaki jest najwyższy uzyskany przez Pana/Panią poziom wykształcenia? 

  

Tabela 3.5 Jaki jest najwyższy uzyskany przez Pana/Panią poziom wykształcenia? 

  liczebność % % ważnych 
% 

skumulowany 

Wykształcenie wyższe  – tytuł magistra 223 28.02 36.86 36.86 

Wykształcenie wyższe – stopień doktora 210 26.38 34.71 71.57 

Wykształcenie wyższe  – stopień lub tytuł 

naukowy wyższy niż doktor 
121 15.20 20.00 91.57 

Wykształcenie wyższe – tytuł licencjata  14 1.76 2.31 93.88 

Odmowa odpowiedzi 13 1.63 2.15 96.03 

Średnie - ukończone liceum 8 1.01 1.32 97.36 

Ukończone technikum 8 1.01 1.32 98.68 

Inne 6 0.75 0.99 99.67 

Brak formalnej edukacji 1 0.13 0.17 99.83 

Dyplom szkoły pomaturalnej 1 0.13 0.17 100.00 

Podstawowe, gimnazjalne, zawodowe 0 0.00 0.00 100.00 

(Brakujący) 191 23.99 NA NA 

 

Aż 92% respondentów posiada wykształcenie wyższe. Potwierdza to wysoki poziom kwalifikacji 

zatrudnionych, ale jednocześnie oznacza, że nasza wiedza na temat warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa 

i równego traktowania personelu niższego szczebla jest niewielka. 
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3.3.11 Wykształcenia pierwszego rodzica/opiekuna 

  

 

Wykres 3.13 Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia uzyskany przez Pana/Pani pierwszego 

rodzica/opiekuna? 

 

Tabela 3.6 Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia uzyskany przez Pana/Pani pierwszego 

rodzica/opiekuna? 

  
liczebnoś

ć 
% % ważnych % skumulowany 

Wykształcenie wyższe  – tytuł magistra 205 25.75 35.10 35.10 

Średnie - ukończone liceum 76 9.55 13.01 48.12 

Podstawowe, gimnazjalne, zawodowe 75 9.42 12.84 60.96 

Ukończone technikum 75 9.42 12.84 73.80 

Wykształcenie wyższe – tytuł licencjata  35 4.40 5.99 79.79 

Odmowa odpowiedzi 33 4.15 5.65 85.45 

Dyplom szkoły pomaturalnej 29 3.64 4.97 90.41 

Wykształcenie wyższe – stopień doktora  29 3.64 4.97 95.38 

Wykształcenie wyższe  – stopień lub tytuł 

naukowy wyższy niż doktor 
17 2.14 2.91 98.29 

Brak formalnej edukacji 6 0.75 1.03 99.32 

Inne 4 0.50 0.68 100.00 
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liczebnoś

ć 
% % ważnych % skumulowany 

(Brakujący) 212 26.63 NA NA 
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3.3.12 Wykształcenia drugiego rodzica/opiekuna 

 
Wykres 3.14 Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia uzyskany przez Pana/Pani drugiego 

rodzica/opiekuna? 

  

Tabela 3.7 Jaki jest najwyższy poziom wykształcenia uzyskany przez Pana/Pani drugiego 

rodzica/opiekuna? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Podstawowe, gimnazjalne, zawodowe 147 18.47 25.65 25.65 

Wykształcenie wyższe  – tytuł magistra 134 16.83 23.39 49.04 

Ukończone technikum 104 13.07 18.15 67.19 

Średnie - ukończone liceum 66 8.29 11.52 78.71 

Odmowa odpowiedzi 36 4.52 6.28 84.99 

Dyplom szkoły pomaturalnej 33 4.15 5.76 90.75 

Wykształcenie wyższe – tytuł licencjata  29 3.64 5.06 95.81 

Wykształcenie wyższe – stopień doktora  13 1.63 2.27 98.08 

Wykształcenie wyższe  – stopień lub tytuł 

naukowy wyższy niż doktor 
5 0.63 0.87 98.95 

Brak formalnej edukacji 3 0.38 0.52 99.48 

Inne 3 0.38 0.52 100.00 

(Brakujący) 223 28.02 NA NA 

 

Zróżnicowane wykształcenie rodziców/opiekunów (pierwszego i drugiego) wskazuje na różnorodność 

rodzinną pochodzenia respondentów.  

Wiele badań potwierdza znaczącą rolę rodziców w wyborze kariery zawodowej swoich dzieci, tworząc 
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4. Warunki pracy 

4.1 Stan aktualnej pracy 
4.1.1 Stanowisko 

 

 

Wykres 4.1 Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje? 

  

Tabela 4.1 Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Naukowiec/naukowczyni, badacz/badaczka  380 47.74 71.29 71.29 

Pracownik/pracownica administracji 111 13.94 20.83 92.12 

Pracownik techniczny/pracownica techniczna 42 5.28 7.88 100.00 

(Brakujący) 263 33.04 NA NA 
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Wykres 4.2: ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani 

pracuje?’ · ze względu na · ‘Płeć’ 

  

Tabela 4.2 ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 

· ze względu na · ‘Płeć’ 

 Mężczyzną  Kobietą Sum 

Naukowiec/naukowczyni, badacz/badaczka  223 152 375 

Pracownik techniczny/pracownica 

techniczna 
28 13 41 

Pracownik/pracownica administracji 27 84 111 

Sum 278 249 527 

Chi-squared=46.746 (p-value=0) · df=2 ·  Fisher's p=0 
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Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych na PG (w przypadku NNA 47% K, 53% M, a w przypadku NA 36% K i 

64% M), wyniki tej części pokazują, że wśród NNA zdecydowanie więcej kobiet podjęło próbę wypełnienia 

ankiety (o 17% więcej - patrz poniższą tabelę). W kategorii NA również udział kobiet jest nieco większy, niż 

wynikałoby to z liczby zatrudnionych. Sumarycznie, udział kobiet w ankiecie wypada o 5% wyżej niż wskazuje 

na to struktura zatrudnienia na PG. Zatem, można wnioskować, iż kobiety bardziej czują potrzeby działań w 

zakresie równego traktowania niż mężczyźni (zwłaszcza wśród NNA), co z kolei może mieć związek z ich 

sytuacją zawodową PG na tle sytuacji mężczyzn. 

 K 
rzeczywist. 

K 
responden. (w 
zakresie 4.2.1) 

M 
rzeczywist. 

M 
respondent. (w 
zakresie 4.2.1) 

NNA 627 (47%) 97 (64%) 693 (53%) 55 (36%) 

NA 427 (36%) 152 (40%) 751 (64%) 223 (60%) 

Razem 1054 (42%) 249 (47%) 1444 (58%) 278 (53%) 

 

Ponadto, obecna struktura zatrudnionych NA, przedstawiona na poniższym wykresie wyraźnie wskazuje na 

to, że nie tylko większość NA to mężczyźni, ale w przypadku osób z tytułem prof. lub prof. uczelni aż ¾ to 

mężczyźni.  

Brak obecności kobiet  szczególnie widoczny jest na wyższych szczeblach kariery naukowej. Warto zwrócić 

też uwagę na fakt, że w obszarze zarządzania również udział kobiet nie jest zbyt widoczny. 

Można wnioskować, że konieczne jest dążenie do wyrównywania szans i tworzenia takich warunków 

rekrutacji na stanowiska naukowe i zarządzające, aby osiągnąć odpowiedni wybór spośród kobiet i mężczyzn, 

gwarantujący równouprawnienie płci. 

 

427.00; 
36%

751.00; 
64%

NA

K M

26.00; 
23%

85.00; 
77%

Prof.

K M

82.00; 
27%

223.00; 
73%

Prof. uczelni

K M
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4.1.2 Dziedzina/dyscyplina naukowa 

  

 

Wykres 4.3: Jaką dziedzinę/dysciplinę naukową głównie Pan/Pani reprezentuje? 

  

Tabela 4.3 Jaką dziedzinę naukową głównie Pan/Pani reprezentuje? 

  
liczebnoś

ć 
% % ważnych % skumulowany 

Chemistry 71 8.92 13.47 13.47 

Electrical, electronic &amp; computer 

engineering 
58 7.29 11.01 24.48 

Civil engineering 53 6.66 10.06 34.54 
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liczebnoś

ć 
% % ważnych % skumulowany 

Mechanical, aero &amp; production 

engineering 
48 6.03 9.11 43.64 

IT, systems sciences &amp; computer 

software engineering 
42 5.28 7.97 51.61 

Inne 37 4.65 7.02 58.63 

Economics &amp; econometrics 28 3.52 5.31 63.95 

Physics 23 2.89 4.36 68.31 

Mathematics 20 2.51 3.80 72.11 

Education 19 2.39 3.61 75.71 

Architecture, built environment &amp; 

planning 
19 2.39 3.61 79.32 

Business &amp; management studies 14 1.76 2.66 81.97 

General engineering 13 1.63 2.47 84.44 

Mineral, metallurgy &amp; materials 

engineering 
13 1.63 2.47 86.91 

Central administration &amp; services 12 1.51 2.28 89.18 

Earth, marine &amp; environmental sciences 10 1.26 1.90 91.08 

Chemical engineering 7 0.88 1.33 92.41 

English language &amp; literature 5 0.63 0.95 93.36 

Biosciences 4 0.50 0.76 94.12 

History 3 0.38 0.57 94.69 

Law 3 0.38 0.57 95.26 

Modern languages 3 0.38 0.57 95.83 

Philosophy 3 0.38 0.57 96.39 

Agriculture, forestry &amp; food science 2 0.25 0.38 96.77 

Politics &amp; international studies 2 0.25 0.38 97.15 

Social work &amp; social policy 2 0.25 0.38 97.53 

Sociology 2 0.25 0.38 97.91 

Sports science &amp; leisure studies 2 0.25 0.38 98.29 

Art &amp; design 2 0.25 0.38 98.67 

Classics 1 0.13 0.19 98.86 

Clinical medicine 1 0.13 0.19 99.05 

Geography &amp; environmental studies 1 0.13 0.19 99.24 
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liczebnoś

ć 
% % ważnych % skumulowany 

Media studies 1 0.13 0.19 99.43 

Pharmacy &amp; pharmacology 1 0.13 0.19 99.62 

Psychology &amp; behavioural sciences 1 0.13 0.19 99.81 

Veterinary science 1 0.13 0.19 100.00 

(Brakujący) 269 33.79 NA NA 
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4.1.3 Wynagrodzenie netto 

  

 

Wykres 4.4: Ile wynosi Pana/Pani aktualne wynagrodzenie netto („na rękę”) miesięcznie w PLN? (Jeśli 

nie może Pan/Pani przypomnieć sobie dokładnej wysokości wynagrodzenia, proszę podać przybliżone 

dane.) 

  

Tabela 4.4 Wynagrodzenie netto 

  liczebność % % ważnych 

% 

skumulowan

y 

(0,1000] 13 1.63 2.77 2.77 

(1000,2000] 33 4.15 7.02 9.79 

(2000,3000] 79 9.92 16.81 26.60 

(3000,4000] 107 13.44 22.77 49.36 

(4000,5000] 120 15.08 25.53 74.89 

(5000,6000] 48 6.03 10.21 85.11 

(6000,7000] 32 4.02 6.81 91.91 

(7000,8000] 14 1.76 2.98 94.89 



Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania na PG 

 

4.1 Stan aktualnej pracy  46 

  liczebność % % ważnych 

% 

skumulowan

y 

(8000,9000] 12 1.51 2.55 97.45 

(9000,10000] 5 0.63 1.06 98.51 

(10000,16001] 7 0.88 1.49 100.00 

(Brakujący) 326 40.95 NA NA 

  

 
Wykres 4.5: Wynagrodzenie w zależności od płci 

 

Tabela 4.5 Wynagrodzenie netto ze względu na płeć’ 

 Mężczyzna  Kobieta Suma 

(0,1000] 9 3 12 

(1000,2000] 22 11 33 

(2000,3000] 35 44 79 

(3000,4000] 42 64 106 

(4000,5000] 63 56 119 

(5000,6000] 27 21 48 

(6000,7000] 20 11 31 

(7000,8000] 9 5 14 
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 Mężczyzna  Kobieta Suma 

(8000,9000] 6 6 12 

(9000,10000] 4 1 5 

(10000,16001] 6 1 7 

Sum 243 223 466 

Chi-squared=21.729 (p-value=0.017) · df=10 ·  Fisher's p= WARNING!  

 

 

Krzywa wynagrodzeń na PG prawie ma charakter krzywy Gaussa. Około połowa respondentów otrzymuje 

wynagrodzenie w przedziale od 3000 do 5000 zł., tj. nieco poniżej średniej krajowej, która w czwartym 

kwartale 2020 wyniosła 5457,98 zł.  

Jednocześnie wyniki ankiety pokazują, że kobiety od pewnej kwoty zarabiają mniej niż mężczyźni (patrz 

wykres 4.5). 

Na niżej przedstawionych wykresach i tabelach porównano średnie wynagrodzenie rzeczywiste (nie 

wynikające z ankiet, lecz na podstawie aktualnych danych) kobiet i mężczyzn na PG w różnych kategoriach. 

Na podstawie danych rzeczywistych można wnioskować, iż: 

1. Średnia wynagrodzeń na PG w przypadku kobiet jest nieco ponad średnią krajową, a mężczyźni 

zdecydowanie powyżej tej średniej.  

2. Średnia wynagrodzenia na PG dla kobiet wynosi 5474 zł, tj. 12,6% mniej w porównaniu do mężczyzn, dla 

których średnia wynosi 6261 zł. 

3. W przypadku NA, na wszystkich stanowiskach wynagrodzenie kobiet jest mniejsze od wynagrodzenia 

mężczyzn, średnio około 10%. Na poziomie wydziałów jednak sytuacja jest zróżnicowana. Na przykład na 

WA oraz na WCh wynagrodzenie średnie kobiet z tytułem profesora jest wyższe niż mężczyzn. Podobna 

sytuacja powtarza się w przypadku prof. uczelni na WETI, WEiA i WM. Pojawia się natomiast druga rzecz 

godna uwagi, mianowicie istnieje dość wyraźna różnica płac na różnych wydziałach dla tego samego 

stanowiska. 

4. W kategorii NNA, średnia wynagrodzenie kobiet na stanowiskach związanych z biblioteką i pracami 
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4.1.4 Premia od pracodawcy 

  

 

Wykres 4.6: Czy kiedykolwiek otrzymał(a) Pan/Pani premię od obecnego pracodawcy? 

  

Tabela 4.6 Czy kiedykolwiek otrzymał(a) Pan/Pani premię od obecnego pracodawcy? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Tak 351 44.10 68.96 68.96 

Nie  138 17.34 27.11 96.07 

Odmowa odpowiedzi 20 2.51 3.93 100.00 

(Brakujący) 287 36.06 NA NA 
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Wykres 4.7 ‘Czy kiedykolwiek otrzymał(a) Pan/Pani premię od obecnego pracodawcy (ze względu na 

płeć) 

Tabela 4.7 ‘Czy kiedykolwiek otrzymał(a) Pan/Pani premię od obecnego pracodawcy (ze względu na 

płeć) 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Nie  77 61 138 

Tak 178 170 348 

Odmowa odpowiedzi 9 8 17 

Sum 264 239 503 

Chi-squared=0.857 (p-value=0.651) · df=2 ·  Fisher's p=0.687 

Pod kątem płci porównywalna jest liczba osób, którzy deklarują, że otrzymali premię od 

pracodawcy (35% mężczyzn i 34% kobiet). Tu praktycznie żadnej różnicy nie widać. Nie wiadomo 

jednak, czy premia nie jest częścią elastyczną wynagrodzenia oraz czy poziom premiowania dla 

kobiet i mężczyzn jest również podobny. 
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4.1.5 Wymiar etatu 

  

 

Wykres 4.8 Czy jest Pan/Pani zatrudniony(a) w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy? 

  

Tabela 4.8 Czy jest Pan/Pani zatrudniony(a) w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Pełny etat 455 57.16 86.83 86.83 

Niepełny etat 61 7.66 11.64 98.47 

Inne 8 1.01 1.53 100.00 

(Brakujący) 272 34.17 NA NA 

  



Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania na PG 

 

4.1 Stan aktualnej pracy  56 

 

Wykres 4.9 Czy jest Pan/Pani zatrudniony(a) w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy (ze 

względu na płeć)? 

Tabela 4.9 ‘Czy jest Pan/Pani zatrudniony(a) w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy (ze 

względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Niepełny etat 43 18 61 

Pełny etat 223 227 450 

Inne 5 2 7 

Sum 271 247 518 

Chi-squared=10.478 (p-value=0.005) · df=2 ·  Fisher's p=0.004 

Zdecydowana większość uczestników badania (87%) jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu 

pracy. Odsetek ten wśród kobiet jest wyższy i wynosi ok. 92%, a mężczyźni zatrudnieni nie na 

pełnym etacie stanowią około 18% względem całkowitej liczby mężczyzn biorąc udział w badaniu. 
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4.1.6 Rodzaj umowy o pracy 

  

 

Wykres 4.10 Czy jest Pan/Pani zatrudniony(a) na czas nieokreślony czy na czas określony? 

  

Tabela 4.10 Czy jest Pan/Pani zatrudniony(a) na czas nieokreślony czy na czas określony? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Czas nieokreślony 380 47.74 72.52 72.52 

Czas określony 133 16.71 25.38 97.90 

Inne 11 1.38 2.10 100.00 

(Brakujący) 272 34.17 NA NA 
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Wykres 4.11 ‘Czy jest Pan/Pani zatrudniony(a) na czas nieokreślony czy na czas określony (ze względu 

na płeć)? 

Tabela 4.11 ‘Czy jest Pan/Pani zatrudniony(a) na czas nieokreślony czy na czas określony (ze względu 

na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Sum 

Czas określony 76 56 132 

Czas nieokreślony 191 185 376 

Inne 4 6 10 

Sum 271 247 518 

Chi-squared=2.419 (p-value=0.298) · df=2 ·  Fisher's p=0.294 

  

Około 75% kobiet oraz 70% mężczyzn biorących udział w badaniu deklaracją, że są zatrudnieni na 

czas nieokreślony. Uzyskany obraz zatrudnienia pokazuje, że Politechnika Gdańska nie praktykuje 

formy samozatrudnienia i jest odpowiedzialnym społecznie pracodawcą, oferuje formę 

zatrudnienia dającą poczucie stabilności. 
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4.2 Proces zatrudnienia i awanse zawodowe 
4.2.1 Zachęcenie do wyższego stanowiska 

 

  

 

Wykres 4.12 Czy w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej był(a) Pan/Pani kiedykolwiek 

zachęcany(a) lub zapraszany(a) do ubiegania się o awans lub wyższe stanowisko? 

  

Tabela 4.12 Czy w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej był(a) Pan/Pani kiedykolwiek 

zachęcany(a) lub zapraszany(a) do ubiegania się o awans lub wyższe stanowisko? 

  liczebność % % ważnych 

% 

skumulowan

y 

Tak 245 30.78 49.0 49.0 

Nie 206 25.88 41.2 90.2 

Nie jestem pewien/pewna 49 6.16 9.8 100.0 

(Brakujący) 296 37.19 NA NA 
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Wykres 4.13 ‘Czy w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej był(a) Pan/Pani kiedykolwiek 

zachęcany(a) lub zapraszany(a) do ubiegania się o awans lub wyższe stanowisko (ze względu na płeć)?’ 

  

Tabela 4.13 ‘Czy w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej był(a) Pan/Pani kiedykolwiek 

zachęcany(a) lub zapraszany(a) do ubiegania się o awans lub wyższe stanowisko (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Sum 

Nie 90 116 206 

Tak 144 97 241 

Nie jestem pewien/pewna 27 20 47 

Sum 261 233 494 

Chi-squared=11.941 (p-value=0.003) · df=2 ·  Fisher's p=0.003 

 

 

Wśród kobiet tylko 42% deklaruje, że w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej była 

kiedykolwiek zachęcana lub zapraszana do ubiegania się o awans lub wyższe stanowisko. Dla 

mężczyzn odsetek ten jest wyższy i wynosi 55%. Taka różnica jest zastanawiająca. „Brak 

odpowiedniej zachęty kobiet do awansu zawodowego w nauce wiąże się z konkretnymi stratami, 

bowiem niezrealizowany ich potencjał stanowi wymierną stratę nakładów poniesionych na 

kształcenie. To również  wiąże się z  utratą szczególnych wartości oraz  perspektyw wynikających z 

odmiennych doświadczeń”. 
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4.2.2 Sposób zdobywania obecnego stanowiska 

  

 

Wykres 4.14 W jaki sposób zdobył(a) Pan/Pani obecne stanowisko? 

  

Tabela 4.14 W jaki sposób zdobył(a) Pan/Pani obecne stanowisko? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Odpowiedź na  ogłoszenie o pracę (np. 

procedura konkursowa) 
206 25.88 40.79 40.79 

Oficjalny awans (ze zwiększeniem 

wynagrodzenia)  
163 20.48 32.28 73.07 

Nominacja 52 6.53 10.30 83.37 

Oficjalny awans (bez zwiększenia 

wynagrodzenia)  
35 4.40 6.93 90.30 

Inne 22 2.76 4.36 94.65 

Awans ad hoc  14 1.76 2.77 97.43 

Egzamin konkursowy 13 1.63 2.57 100.00 

(Brakujący) 291 36.56 NA NA 
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Wykres 4.15 ‘W jaki sposób zdobył(a) Pan/Pani obecne stanowisko (ze względu na płeć)?  

Tabela 4.15 ‘W jaki sposób zdobył(a) Pan/Pani obecne stanowisko (ze względu na płeć)? ’ 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Odpowiedź na  ogłoszenie o pracę (np. 

procedura konkursowa) 
105 101 206 

Nominacja 31 21 52 

Oficjalny awans (ze zwiększeniem 

wynagrodzenia)  
100 62 162 

Oficjalny awans (bez zwiększenia 

wynagrodzenia)  
14 21 35 

Egzamin konkursowy 4 9 13 

Awans ad hoc  6 7 13 

Inne 6 13 19 

Sum 266 234 500 

Chi-squared=14.906 (p-value=0.021) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  
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Wyniki są korzystne z perspektywy pracodawcy, gdyż aż 41% badanych zdobyło obecne 

stanowisko w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę. Z drugiej strony, wśród kobiet około 35% zdobyło 

obecne stanowisko na drodze oficjalnego awansu (z lub bez zwiększenia wynagrodzenia), a odsetek 

ten wśród mężczyzn jest wyższy o 8%. Można zauważyć różnicę między mężczyznami i kobietami, 

które stanowią mniejszą grupę osób awansowanych z równoczesnym zwiększeniem ich  

wynagrodzenia (12%). 
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4.3 Szkolenia i podwyższenie kwalifikacji 
4.3.1 Zakres szkoleń 

  

 

Wykres 4.16 Interesuje nas Pana/Pan dostęp do szkoleń. Proszę wskazać, w zakresie których z 

poniższych tematów odbył(a) Pan/Pani szkolenie. 
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4.3.2 Problemy związane z dostępem do szkoleń 

  

 

Wykres 4.17 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy którakolwiek z poniższych okoliczności stanowiła 

przeszkodę w dostępie do potrzebnych lub pożądanych szkoleń? 
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W większości osoby wypełniające ankietę deklarowały odbywanie szkoleń, jednak wydaje się, że 

niezwykle ważne jest, aby zwrócić uwagę na pozornie niewielką grupę, ale po zsumowaniu 

stanowiącą 6% osób wskazujących na bariery, które można byłoby łatwo usunąć – niespełnienie 

kryteriów rekrutacyjnych, akcent lub umiejętności językowe, a także niepełnosprawność. 

Niewielkie modyfikacje i ułatwienia w dostępie do szkoleń pozwoliłyby tym osobom na rozwój 

kompetencji. 
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4.4 Work-life Balance 
4.4.1 Opiekun dorosłej osoby 

  

 

Wykres 4.18 Czy jest Pan/Pani głównym/ą opiekunem/ką osoby dorosłej wymagającej opieki? 

  

Tabela 4.16  Czy jest Pan/Pani głównym/ą opiekunem/ką osoby dorosłej wymagającej opieki? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Nie 411 51.63 87.08 87.08 

Tak 45 5.65 9.53 96.61 

Odmowa odpowiedzi 16 2.01 3.39 100.00 

(Brakujący) 324 40.70 NA NA 
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Tabela 4.17 ‘Czy jest Pan/Pani głównym/ą opiekunem/ką osoby dorosłej wymagającej opieki (ze względu 

na płeć)?’ 

 Mężczyzną  Kobietą Sum 

Tak 19 26 45 

Nie 218 190 408 

Odmowa odpowiedzi 12 2 14 

Sum 249 218 467 

Chi-squared=8.131 (p-value=0.017) · df=2 ·  Fisher's p=0.015 

  

 

Wykres 4.19 ‘Czy jest Pan/Pani głównym/ą opiekunem/ką osoby dorosłej wymagającej opieki (ze 

względu na płeć)? 
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4.4.2 Rodzic lub opiekun prawny dziecka 

  

 

Wykres 4.20 Czy jest Pan/Pani rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku 17 lat lub 

młodszego? 

  

Tabela 4.18 Czy jest Pan/Pani rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku 17 lat lub 

młodszego? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Nie 238 29.90 50.42 50.42 

Tak 223 28.02 47.25 97.67 

Odmowa odpowiedzi 11 1.38 2.33 100.00 

(Brakujący) 324 40.70 NA NA 
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Tabela 4.19‘Czy jest Pan/Pani rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku 17 lat lub młodszego 

(ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Sum 

Tak 105 116 221 

Nie 139 98 237 

Odmowa odpowiedzi 5 4 9 

Sum 249 218 467 

Chi-squared=5.719 (p-value=0.057) · df=2 ·  Fisher's p=0.053 

  

 

Wykres 4.21‘Czy jest Pan/Pani rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku 17 lat lub 

młodszego (ze względu na płeć)? 
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4.4.3 Samodzielne wychowanie dziecka/dzieci 

  

 

Wykres 4.22 Czy jest Pan/Pani samodzielnym rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku 17 

lat lub młodszego? 

  

Tabela 4.20 Czy jest Pan/Pani samodzielnym rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku 17 lat 

lub młodszego? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Nie 179 22.49 83.26 83.26 

Tak 28 3.52 13.02 96.28 

Odmowa odpowiedzi 8 1.01 3.72 100.00 

(Brakujący) 581 72.99 NA NA 
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Tabela 4.21 ‘Czy jest Pan/Pani samodzielnym rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku 17 lat 

lub młodszego (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Nie 92 85 177 

Tak 8 20 28 

Odmowa odpowiedzi 2 6 8 

Sum 102 111 213 

Chi-squared=7.052 (p-value=0.029) · df=2 ·  Fisher's p=0.028 

  

 

Wykres 4.23‘Czy jest Pan/Pani samodzielnym rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku 17 

lat lub młodszego (ze względu na płeć)? 
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4.4.4 Liczba dzieci pod opieką 

  

 

Wykres 4.24  Ile dzieci w wieku 17 lat lub młodszych ma Pan/Pani pod swoją opieką? 

  

Tabela 4.22  Ile dzieci w wieku 17 lat lub młodszych ma Pan/Pani pod swoją opieką? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

1 dziecko 116 14.57 52.49 52.49 

2 dzieci 73 9.17 33.03 85.52 

3 dzieci 25 3.14 11.31 96.83 

4 dzieci 4 0.50 1.81 98.64 

Odmowa odpowiedzi 2 0.25 0.90 99.55 

5 dzieci 1 0.13 0.45 100.00 

10 i więcej dzieci  0 0.00 0.00 100.00 

6 dzieci 0 0.00 0.00 100.00 

7 dzieci 0 0.00 0.00 100.00 

8 dzieci 0 0.00 0.00 100.00 

9 dzieci 0 0.00 0.00 100.00 

(Brakujący) 575 72.24 NA NA 
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10% badanych (6% kobiet i 4% mężczyzn) deklaruje, że jest opiekunem dorosłej osoby. Około połowa 

uczestników badania (25% kobiet, 22% mężczyzn) z kolei jest opiekunem prawnym dziecka w wieku do 17 

lat. Odsetek badanych samodzielnie wychowujących dziecka to 13% (9% kobiet, 4%  mężczyzn).  

Godzenie ról zawodowych i rodzinnych najlepiej wspierają: dostępność publicznych przedszkoli i pensja 

macierzyńska, a dopiero w dalszej kolejności elastyczny czas pracy oraz programy pracodawców wspierające 

powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym (Ciaputa i in. 2016, s.18). 

Wsparcie ze strony pracodawcy może polegać na elastycznej organizacji czasu pracy lub możliwości 

wykonywania przez pracownika pracy zdalnej. Wsparcie dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci 

powinno być istotnym elementem prorodzinnej polityki w organizacji. 
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4.4.5 Dostępne rozwiązania dot. organizacji pracy 

  

 

Wykres 4.25 Jaka jest według Pana/Pani dostępność następujących rozwiązań związanych z organizacją 

pracy i czy kiedykolwiek z nich Pan/Pani korzystał(a)? 
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4.4.6 Urlop na żądanie 

  

Tabela 4.23 ‘Jaka jest według Pana/Pani dostępność następujących rozwiązań związanych z organizacją 

pracy i czy kiedykolwiek z nich Pan/Pani korzystał(a)?’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne 

stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 

 

Naukowiec/n

aukowczyni, 

badacz/bada

czka  

Pracownik 

techniczny/p

racownica 

techniczna 

Pracownik/p

racownica 

administracj

i 

Suma 

Nie wiem, czy jest dostępne 55 0 1 56 

Wiem, że jest niedostępne 14 4 1 19 

Wiem, że jest dostępne, ale nie 

korzystałem(am) 
202 17 49 268 

Wiem, że jest dostępne i korzystałem(am) 51 14 37 102 

Sum 322 35 88 445 

Chi-squared=51.941 (p-value=0) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  

  

 

Wykres 4. ‘Urlop na żądanie’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w 

instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’  
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Tabela 4.24 ‘Jaka jest według Pana/Pani dostępność następujących rozwiązań związanych z organizacją 

pracy i czy kiedykolwiek z nich Pan/Pani korzystał(a) (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Nie wiem, czy jest dostępne 35 21 56 

Wiem, że jest niedostępne 9 9 18 

Wiem, że jest dostępne, ale nie 

korzystałem(am) 
148 121 269 

Wiem, że jest dostępne i korzystałem(am) 43 56 99 

Sum 235 207 442 

Chi-squared=6.168 (p-value=0.104) · df=3 ·  Fisher's p=0.101 

  

 

Wykres 4.27 ‘Urlop na żądanie’ · ze względu na · ‘Płeć’ 
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4.4.7 Elastyczny czas pracy 

  

Tabela 4.25 ‘Jaka jest według Pana/Pani dostępność następujących rozwiązań związanych z organizacją 

pracy i czy kiedykolwiek z nich Pan/Pani korzystał(a)?’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne 

stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 

 

Naukowiec/n

aukowczyni, 

badacz/bada

czka  

Pracownik 

techniczny/pr

acownica 

techniczna 

Pracownik/pra

cownica 

administracji 

Suma 

Nie wiem, czy jest dostępne 22 2 17 41 

Wiem, że jest niedostępne 15 8 33 56 

Wiem, że jest dostępne, ale nie 

korzystałem(am) 
36 5 18 59 

Wiem, że jest dostępne i 

korzystałem(am) 
252 20 18 290 

Suma 325 35 86 446 

Chi-squared=116.826 (p-value=0) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  

  

 

Wykres 4.28 ‘Elastyczny czas pracy’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w 

instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 
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Tabela 4.26‘Jaka jest według Pana/Pani dostępność następujących rozwiązań związanych z organizacją 

pracy i czy kiedykolwiek z nich Pan/Pani korzystał(a) (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Sum 

Nie wiem, czy jest dostępne 17 24 41 

Wiem, że jest niedostępne 20 37 57 

Wiem, że jest dostępne, ale nie 

korzystałem(am) 
29 30 59 

Wiem, że jest dostępne i korzystałem(am) 169 116 285 

Sum 235 207 442 

Chi-squared=14.423 (p-value=0.002) · df=3 ·  Fisher's p=0.002 

  

 

Wykres 4.29‘Elastyczny czas pracy’ · ze względu na · ‘Płeć’ 
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4.4.8 Praca zdalna (home office) 

  

Tabela 4.27 ‘Jaka jest według Pana/Pani dostępność następujących rozwiązań związanych z organizacją 

pracy i czy kiedykolwiek z nich Pan/Pani korzystał(a)?’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne 

stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/p

racownica 

techniczna 

Pracownik/prac

ownica 

administracji 

Suma 

Nie wiem, czy jest dostępne 14 5 3 22 

Wiem, że jest niedostępne 7 5 9 21 

Wiem, że jest dostępne, ale nie 

korzystałem(am) 
28 6 6 40 

Wiem, że jest dostępne i 

korzystałem(am) 
284 20 68 372 

Suma 333 36 86 455 

Chi-squared=30.865 (p-value=0) · df=6 ·  Fisher's p=0 

  

 

Wykres 4.30 ‘Praca zdalna (home office)’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w 

instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’  
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Tabela 4.27 ‘Jaka jest według Pana/Pani dostępność następujących rozwiązań związanych z organizacją 

pracy i czy kiedykolwiek z nich Pan/Pani korzystał(a) (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Nie wiem, czy jest dostępne 12 10 22 

Wiem, że jest niedostępne 11 10 21 

Wiem, że jest dostępne, ale nie 

korzystałem(am) 
26 14 40 

Wiem, że jest dostępne i korzystałem(am) 191 176 367 

Suma 240 210 450 

Chi-squared=2.453 (p-value=0.484) · df=3 ·  Fisher's p=0.485 

  

 

Wykres 4.31 ‘Praca zdalna (home office)’ · ze względu na · ‘Płeć’ 
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4.4.9 Dzielenie stanowiska (job sharing) 

  

Tabela 4.28‘Jaka jest według Pana/Pani dostępność następujących rozwiązań związanych z organizacją 

pracy i czy kiedykolwiek z nich Pan/Pani korzystał(a)?’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne 

stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/praco

wnica techniczna 

Pracownik/prac

ownica 

administracji 

Suma 

Nie wiem, czy jest dostępne 211 22 57 290 

Wiem, że jest niedostępne 21 5 13 39 

Wiem, że jest dostępne, ale nie 

korzystałem(am) 
30 3 2 35 

Wiem, że jest dostępne i 

korzystałem(am) 
12 3 5 20 

Suma 274 33 77 384 

Chi-squared=12.523 (p-value=0.051) · df=6 ·  Fisher's p=0.026 

  

 

Wykres 4.32‘Dzielenie stanowiska (job sharing)’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne 

stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’  
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Tabela 4.29 ‘Jaka jest według Pana/Pani dostępność następujących rozwiązań związanych z organizacją 

pracy i czy kiedykolwiek z nich Pan/Pani korzystał(a) (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Nie wiem, czy jest dostępne 149 138 287 

Wiem, że jest niedostępne 20 20 40 

Wiem, że jest dostępne, ale nie 

korzystałem(am) 
21 14 35 

Wiem, że jest dostępne i korzystałem(am) 10 9 19 

Suma 200 181 381 

Chi-squared=0.929 (p-value=0.818) · df=3 ·  Fisher's p=0.827 

  

 

Wykres 4.33 ‘Jaka jest według Pana/Pani dostępność następujących rozwiązań związanych z 

organizacją pracy i czy kiedykolwiek z nich Pan/Pani korzystał(a) (ze względu na płeć)? 
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4.4.10 Opinie o aktualnej pracy 

  

 

Wykres 4.34: W jakim stopniu zgadza się lub nie zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami 

na temat swojej pracy? 
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4.4.11 Praca po godzinach pracy 

  

 

Wykres 4.35 Jak często w miesiącu zdarza się, że pracuje Pan/Pani….? 
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4.4.11.1 Praca w godz. nocnych 

  

Tabela 4.30 ‘Jak często w miesiącu zdarza się, że pracuje Pan/Pani….?’ · ze względu na · ‘Jakie jest 

Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/pracownica 

techniczna 

Pracownik/prac

ownica 

administracji 

Suma 

Nigdy 59 22 67 148 

Rzadko 62 7 13 82 

Czasem 100 6 6 112 

Bardzo często 114 1 1 116 

Suma 335 36 87 458 

Chi-squared=139.151 (p-value=0) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  

  

 

Wykres 4.36 ‘…w nocy, przez co najmniej 2 godziny pomiędzy 22:00 a 5:00?’ · ze względu na · ‘Jakie 

jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 
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Tabela 4.31 ‘Jak często w miesiącu zdarza się, że pracuje Pan/Pani…. (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Nigdy 70 78 148 

Rzadko 46 36 82 

Czasem 66 45 111 

Bardzo często 61 52 113 

Suma 243 211 454 

Chi-squared=4.107 (p-value=0.25) · df=3 ·  Fisher's p=0.252 

  

  

 

Wykres 4.37 ‘…w nocy, przez co najmniej 2 godziny pomiędzy 22:00 a 5:00 (ze względu na płeć)? 
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4.4.11.2 Praca w niedzielę 

  

Tabela 4.32 ‘Jak często w miesiącu zdarza się, że pracuje Pan/Pani….?’ · ze względu na · ‘Jakie jest 

Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/pracow

nica techniczna 

Pracownik/prac

ownica 

administracji 

Suma 

Nigdy 14 16 44 74 

Rzadko 41 12 24 77 

Czasem 95 7 17 119 

Bardzo często 185 1 2 188 

Suma 335 36 87 458 

Chi-squared=191.158 (p-value=0) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  

  

 

Wykres 4.38 ‘… w niedzielę?’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w 

instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 
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Tabela 4.33 ‘Jak często w miesiącu zdarza się, że pracuje Pan/Pani…. (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Nigdy 29 45 74 

Rzadko 49 27 76 

Czasem 75 43 118 

Bardzo często 89 97 186 

Suma 242 212 454 

Chi-squared=16.942 (p-value=0.001) · df=3 ·  Fisher's p=0.001 

  

  

 

Wykres 4.39 ‘… w niedzielę (ze względu na płeć)? 
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4.4.11.3 Praca w sobotę 

  

Tabela 4.34 ‘Jak często w miesiącu zdarza się, że pracuje Pan/Pani….?’ · ze względu na · ‘Jakie jest 

Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/praco

wnica techniczna 

Pracownik/prac

ownica 

administracji 

Suma 

Nigdy 7 15 27 49 

Rzadko 30 7 31 68 

Czasem 84 10 28 122 

Bardzo często 214 4 3 221 

Suma 335 36 89 460 

Chi-squared=186.15 (p-value=0) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  

  

 

Wykres 4.40 ‘… w sobotę?’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w 

instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 
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Tabela 4.35 ‘Jak często w miesiącu zdarza się, że pracuje Pan/Pani…. (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Nigdy 18 31 49 

Rzadko 37 31 68 

Czasem 70 50 120 

Bardzo często 117 102 219 

Suma 242 214 456 

Chi-squared=6.645 (p-value=0.084) · df=3 ·  Fisher's p=0.085 

  

 

Wykres 4.41 ‘… w sobotę (ze względu na płeć)? 
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4.4.11.4 Praca przez ponad 10 godzin dziennie 

  

Tabela 4.36 ‘Jak często w miesiącu zdarza się, że pracuje Pan/Pani….?’ · ze względu na · ‘Jakie jest 

Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/pracow

nica techniczna 

Pracownik/prac

ownica 

administracji 

Suma 

Nigdy 15 14 20 49 

Rzadko 76 9 33 118 

Czasem 102 6 23 131 

Bardzo często 140 7 13 160 

Suma 333 36 89 458 

Chi-squared=76.086 (p-value=0) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  

  

 

Wykres 4.42 ‘… przez ponad 10 godzin dziennie?’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne 

stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani pracuje?’ 
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Tabela 4.37 ‘Jak często w miesiącu zdarza się, że pracuje Pan/Pani…. (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Nigdy 23 25 48 

Rzadko 60 57 117 

Czasem 70 61 131 

Bardzo często 88 70 158 

Suma 241 213 454 

Chi-squared=1.107 (p-value=0.775) · df=3 ·  Fisher's p=0.78 

  

 

Wykres 4.43 ‘… przez ponad 10 godzin dziennie (ze względu na płeć)? 
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4.4.12  Trudne sytuacje związane z  pracą 

  

 

Wykres 3.43: Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzały się Panu/Pani następujące sytuacje? 
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4.4.12.1 Wróciłem(am) do domu z pracy zbyt zmęczony(a), by 

wypełniać swoje obowiązki domowe 

 

  

Tabela 4.38 ‘Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzały się Panu/Pani następujące sytuacje?’ 

· ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani 

pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/praco

wnica techniczna 

Pracownik/pra

cownica 

administracji 

Suma 

Kilka razy w tygodniu 73 5 10 88 

Kilka razy w miesiącu 130 13 32 175 

Raz lub dwa razy  84 11 31 126 

Nigdy 34 6 16 56 

Suma 321 35 89 445 

Chi-squared=11.28 (p-value=0.08) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  
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Wykres 4.44 ‘Wróciłem(am) do domu z pracy zbyt zmęczony(a), by wypełniać swoje obowiązki domowe’ 

· ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani 

pracuje?’  
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Tabela 4.39 ‘Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzały się Panu/Pani następujące sytuacje 

(ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Kilka razy w tygodniu 42 45 87 

Kilka razy w miesiącu 83 90 173 

Raz lub dwa razy  75 51 126 

Nigdy 34 21 55 

Suma 234 207 441 

Chi-squared=6.402 (p-value=0.094) · df=3 ·  Fisher's p=0.095 

  

 

Wykres 4.45 ‘Wróciłem(am) do domu z pracy zbyt zmęczony(a), by wypełniać swoje obowiązki domowe’ 

· ze względu na · ‘Płeć’ 
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4.4.12.2 Trudno mi było wypełnić swoje zobowiązania w życiu osobistym 

ze względu na ilość czasu spędzonego w pracy 

  

Tabela 4.40 ‘Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzały się Panu/Pani następujące sytuacje?’ 

· ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani 

pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/pracow

nica techniczna 

Pracownik/praco

wnica 

administracji 

Suma 

Kilka razy w tygodniu 71 2 9 82 

Kilka razy w miesiącu 127 9 19 155 

Raz lub dwa razy  77 8 25 110 

Nigdy 40 14 35 89 

Suma 315 33 88 436 

Chi-squared=49.718 (p-value=0) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  

  

Wykres 4.46‘Trudno mi było wypełnić swoje zobowiązania w życiu osobistym ze względu na ilość czasu 

spędzonego w pracy’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, 

w której Pan/Pani pracuje?’ 

  



Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania na PG 

 

Szkolenia i podwyższenie kwalifikacji  102 

Tabela 4.41 ‘Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzały się Panu/Pani następujące sytuacje 

(ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Kilka razy w tygodniu 38 42 80 

Kilka razy w miesiącu 86 68 154 

Raz lub dwa razy  61 48 109 

Nigdy 46 43 89 

Suma 231 201 432 

Chi-squared=1.881 (p-value=0.597) · df=3 ·  Fisher's p=0.598 

  

 

Wykres 4.47 ‘Trudno mi było wypełnić swoje zobowiązania w życiu osobistym ze względu na ilość 

czasu spędzonego w pracy’ · ze względu na · ‘Płeć’ 
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4.4.12..3  Z powodu obowiązków domowych pojawiłem(am) się w pracy 

zbyt zmęczony(a), by dobrze funkcjonować 

  

Tabela 4.42 ‘Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzały się Panu/Pani następujące sytuacje?’ 

· ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani 

pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/pracow

nica techniczna 

Pracownik/praco

wnica 

administracji 

Suma 

Kilka razy w tygodniu 10 0 2 12 

Kilka razy w miesiącu 41 5 6 52 

Raz lub dwa razy  108 8 29 145 

Nigdy 153 21 50 224 

Suma 312 34 87 433 

Chi-squared=6.436 (p-value=0.376) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  

  

 

Wykres 4.48 ‘Z powodu obowiązków domowych pojawiłem(am) się w pracy zbyt zmęczony(a), by dobrze 

funkcjonować’ · ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w 

której Pan/Pani pracuje?’  
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Tabela 4.43 ‘Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzały się Panu/Pani następujące sytuacje 

(ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Kilka razy w tygodniu 9 3 12 

Kilka razy w miesiącu 28 23 51 

Raz lub dwa razy  71 72 143 

Nigdy 118 106 224 

Suma 226 204 430 

Chi-squared=3.022 (p-value=0.388) · df=3 ·  Fisher's p=0.4 

  

 

Wykres 4.49 ‘Z powodu obowiązków domowych pojawiłem(am) się w pracy zbyt zmęczony(a), by dobrze 

funkcjonować’ · ze względu na · ‘Płeć’ 
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4.4.12.4 Trudno mi było skoncentrować się w pracy z powodu moich 

osobistych zobowiązań 

  

  

Tabela 4.44 ‘Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzały się Panu/Pani następujące sytuacje?’ 

· ze względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani 

pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/pracownica 

techniczna 

Pracownik/pracow

nica administracji 
Suma 

Kilka razy w tygodniu 11 1 3 15 

Kilka razy w miesiącu 43 3 6 52 

Raz lub dwa razy  117 12 35 164 

Nigdy 139 17 43 199 

Suma 310 33 87 430 

Chi-squared=3.683 (p-value=0.72) · df=6 ·  Fisher's p= WARNING!  

  

 

Wykres 4.50 ‘Trudno mi było skoncentrować się w pracy z powodu moich osobistych zobowiązań’ · ze 

względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani 

pracuje?’  
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Tabela 4.45 ‘Jak często w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzały się Panu/Pani następujące sytuacje 

(ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Sum 

aKilka razy w tygodniu 10 3 13 

Kilka razy w miesiącu 33 18 51 

Raz lub dwa razy  86 77 163 

Nigdy 97 102 199 

Suma 226 200 426 

Chi-squared=7.244 (p-value=0.065) · df=3 ·  Fisher's p=0.065 

  

 

Wykres 4.51 ‘Trudno mi było skoncentrować się w pracy z powodu moich osobistych zobowiązań’ · ze 

względu na · ‘Płeć’ 

 

 

Około 50% badanych jest rodzicom lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do 17 lat, a 13% samodzielnie 

wychowuje dziecko, w tym dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn. Obowiązki te mogą stworzyć potrzeby nie 

tylko finansowe, ale opiekuńczo – wychowawcze oraz organizacyjne. Ponadto, specyfika pracy na uczelni 

polega na trudności w ustaleniu wyraźnej granicy pomiędzy aktywnością zawodową a czasem wolnym. 

Zdecydowana większość badanych nie wie, że istnieją takie rozwiązania jak dzielenie stanowiska (75%), ale o 

możliwości pracy zdalnej sytuacja jest odwrotna (82%), choć tu tylko 15% pracowników administracji 
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Godzenie ról zawodowych i rodzinnych najlepiej wspierają: dostępność publicznych przedszkoli, pensja 

rodzicielska, elastyczny czas pracy, programy pracodawcze wspierające powrót do pracy po urlopie 

macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, elastyczna organizacja czasu pracy, możliwości 

wykonywania przez pracownika pracy zdalnej (w tym np. podczas choroby dziecka), urlopy na żądanie, 

pakiety socjalne i medyczne dla całej rodziny, dofinansowanie dodatkowej opieki medycznej dla kobiet w 

ciąży, dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci, dofinansowanie wyprawki szkolnej, udzielenie wolnych 

dni lub godz. ze względu na nieprzewidywalne sytuacje w rodzinie, itp. Warto również podkreślić potrzebę 

zrównoważenia psychicznego pracowników, zmniejszenie stresu przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu 

odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu pracy, gdyż z jednej strony praca na uczelni stanowi pasję 

związaną z ekscytacją badacza-odkrywcy, z drugiej może stać się źródłem udręki, gdy pożądane i mierzalne 

efekty np. w formie publikacji nie zostają osiągnięte. Wówczas podejmowanie nocnej pracy nie będzie 

wynikać z entuzjazmu badacza a konieczności nadrobienia „strat”, niesie ze sobą nie tylko uczucie 

przewlekłego zmęczenia, ale niebezpieczeństwo związane z ryzykiem wypalenia zawodowego i pojawieniem 

się poczucia „nienadawania się” do tej pracy. 
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4.5 Urlop rodzicielski 
4.5.1 Urlop w celu opieki nad dzieckiem 

  

 

Wykres 4.52 Czy korzystał(a) Pan/Pani w przeszłości lub obecnie korzysta z jakiejkolwiek formy urlopu 

w celu opieki nad dzieckiem? 

  

Tabela 4.46 Czy korzystał(a) Pan/Pani w przeszłości lub obecnie korzysta z jakiejkolwiek formy urlopu 

w celu opieki nad dzieckiem? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Nie 323 40.58 69.76 69.76 

Tak 132 16.58 28.51 98.27 

Odmowa odpowiedzi 8 1.01 1.73 100.00 

(Brakujący) 333 41.83 NA NA 
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Tabela 4.47‘Czy korzystał(a) Pan/Pani w przeszłości lub obecnie korzysta z jakiejkolwiek formy urlopu 

w celu opieki nad dzieckiem (ze względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Sum 

Nie 207 114 321 

Tak 34 96 130 

Odmowa odpowiedzi 4 3 7 

Sum 245 213 458 

Chi-squared=54.687 (p-value=0) · df=2 ·  Fisher's p=0 

  

 

Wykres 4.53 ‘Czy korzystał(a) Pan/Pani w przeszłości lub obecnie korzysta z jakiejkolwiek formy urlopu 

w celu opieki nad dzieckiem (ze względu na płeć)? 
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4.5.2 Forma urlopu w celu opiekę nad dzieckiem 

  

  

 

Wykres 4.54 Które z poniższych form urlopu w celu opieki nad dzieckiem zostały wykorzystane lub są 

obecnie wykorzystywane przez Pana/Panią? 
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4.5.3 Czas urlopu w celu opiekę nad dzieckiem 

  

 

Wykres 4.55 Ile czasu łącznie przebywał(a) Pan/Pani do tej pory na wszystkich urlopach w celu opieki 

na dzieckiem? 

  

Tabela 4.48 Ile czasu łącznie przebywał(a) Pan/Pani do tej pory na wszystkich urlopach w celu opieki na 

dzieckiem? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Mniej niż jeden miesiąc 31 3.89 24.22 24.22 

10-12 miesięcy 25 3.14 19.53 43.75 

4-6 miesięcy 21 2.64 16.41 60.16 

Ponad 24 miesiące 12 1.51 9.38 69.53 

7-9 miesięcy 11 1.38 8.59 78.12 

13-15 miesięcy 10 1.26 7.81 85.94 

1-3 miesięcy 7 0.88 5.47 91.41 

22-24 miesięcy 6 0.75 4.69 96.09 

19-21 miesięcy 3 0.38 2.34 98.44 

16-18 miesięcy 2 0.25 1.56 100.00 
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  liczebność % % ważnych % skumulowany 

(Brakujący) 668 83.92 NA NA 

4.5.4 Czas, który minął od powrotu po urlopie 

 

 

Wykres 4.56 Jak dawno temu wrócił(a) Pan/Pani do pracy po ostatnim urlopie w celu opieki nad 

dzieckiem? 

  

Tabela 4.49 Jak dawno temu wrócił(a) Pan/Pani do pracy po ostatnim urlopie w celu opieki nad 

dzieckiem? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Cztery lata temu lub więcej 73 9.17 56.15 56.15 

W okresie od roku do trzech lat 29 3.64 22.31 78.46 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 16 2.01 12.31 90.77 

Obecnie przebywam na urlopie tego typu 6 0.75 4.62 95.38 

Odmowa odpowiedzi 6 0.75 4.62 100.00 

(Brakujący) 666 83.67 NA NA 
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4.5.5 Dostępność rozwiązań wspomagających przed lub po urlopie w celu opieki 

nad dzieckiem 

  

 

Wykres 4.57 Proszę wskazać, czy w Pani/Pana instytucji/organizacji dostępne są/były następujące 

rozwiązania – chodzi o okres przed Pani/Pana ostatnim/aktualnym urlopem w celu opieki nad 

dzieckiem, w trakcie jego trwania lub po powrocie z urlopu. 
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4.5.6 Ocena przydatności dostępnych rozwiązań dot. urlopu w celu opieki nad 

dzieckiem 

  

 

Wykres 4.58 Proszę wskazać, w jakim stopniu każde z poniższych rozwiązań było dla Pana/Pani 

pomocne w przygotowaniu się do urlopu w celu opieki nad dzieckiem: 
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4.5.7 Stopień przygotowania do powrotu do pracy po urlopie 

  

 

Wykres 4.59 Biorąc pod uwagę Pana/Pani ostatni urlop w celu opieki nad dzieckiem, w jakim stopniu 

czuł(a) się Pan/Pani lub czuje się obecnie przygotowany(a) do powrotu do pracy w obecnej organizacji? 

  

Tabela 4.50 Biorąc pod uwagę Pana/Pani ostatni urlop w celu opieki nad dzieckiem, w jakim stopniu 

czuł(a) się Pan/Pani lub czuje się obecnie przygotowany(a) do powrotu do pracy w obecnej organizacji? 

  liczebność % % ważnych 

% 

skumulowan

y 

Przygotowany(a)  49 6.16 44.55 44.55 

Ani nieprzygotowany(a), ani przygotowany(a) 35 4.40 31.82 76.36 

Zdecydowanie przygotowany(a) 20 2.51 18.18 94.55 

Nieprzygotowany(a) 4 0.50 3.64 98.18 

Zupełnie nieprzygotowany(a) 2 0.25 1.82 100.00 

(Brakujący) 686 86.18 NA NA 
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4.5.8 Ocena przydatności dostępnych rozwiązań wspomagających dot. urlopu w 

celu opiekę nad dzieckiem 

  

 

Wykres 4.60 Proszę wskazać, jak bardzo pomocne w powrocie po urlopie w celu opieki nad dzieckiem do 

pracy w obecnej instytucji/organizacji było każde z poniższych rozwiązań. 
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Urlop w celu opieki nad dzieckiem 3-krotnie więcej jest wykorzystany przez kobiet niż mężczyzn (21% i 7%). 

Najwięcej osób badanych (64%) wykorzystywało urlop macierzyński trwający 20 tygodni po urodzeniu 

dziecka. Urlop ojcowski trwający 2 tygodnie wykorzystało 24% mężczyzn. Urlop rodzicielski, którego długość 

wynosi 32 tygodnie po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego został wzięty przez 24% ankietowanych. 

Bezpłatny urlop wychowawczy wykorzystało 19% osób. 62% badanych osób nie wie, czy są dostępne jakieś 

rozwiązania w obszarze BHP wspomagające osoby przed lub po urlopie w celu opieki nad dzieckiem, 44% nie 

wie, czy może liczyć na czasowe zmniejszenie obowiązków, a 20% wie, że jest to niemożliwe. To ponownie 

potwierdza, iż poziom świadomości dot. dostępnych rozwiązań, w tym przypadku w zakresie 

wspomagających przed lub po urlopie w celu opieki nad dzieckiem, nie jest wystarczająco wysoki i 

jednocześnie wskazuje na potrzebę rozważenia możliwości zmniejszenia obowiązków w uzasadnionych 

sytuacjach w sposób indywidualny. Aktualnie tylko 5% ankietowanych przebywa na urlopie opiekuńczym i 

12% deklaruje wykorzystanie tego urlopu w ciągu ostatniego roku. 

Duża część ankietowanych zwróciła uwagę, że wiele rozwiązań, które mogłyby wspomagać ich powrót z 

urlopu nie jest dla nich dostępnych np.: sprzyjające warunki BHP (58%), dostosowane kryteria oceny w 

ramach oceny pracowniczej (53%), wydłużenie terminów wykonania zadań (57%), dostęp do przedszkola lub 

żłobka (64%), czasowe zmniejszenie obowiązków (48%). Najbardziej pozytywnie została oceniona (47%) 

możliwość zwolnienia się z pracy w celu wizyty w szpitalu. 

Na podstawie wyników można sformułować wniosek, że jest potrzeba elastycznego i indywidualnego 

podejścia wobec pracownika powracającego z urlopu oraz dostosowanie kryteriów oceny w ramach rocznej 

oceny pracowników. 
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5. Kultura i środowiska pracy 

5.1 Postrzeganie procesu zatrudnienia 
5.1.1 Kryteria brane pod uwagę przy ubieganiu się o zajmowanego stanowiska 

  

 

Wykres 5.1 Proszę wskazać, jak ważne były poszczególne z poniższych punktów przy podejmowaniu 

decyzji o ubieganiu się o stanowisko lub objęciu stanowiska w obecnej instytucji/organizacji: 

  



Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania na PG 

 

Kultura i środowiska pracy  119 

5.1.2 Ocena ważności kryteria brane pod uwagę podczas ubiegania się o 

zajmowanego stanowiska 

  

 

Wykres 5.2 Jak ważne byłyby poniższe punkty/kryteria w przypadku ubiegania się przez Pana/Panią o 

awans? 
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5.1.3 Stopień spełnienia wymagań dot. stanowiska lub awansu 

  

 

Wykres 5.3 Hipotetycznie, jaką część podstawowych wymagań na dane stanowisko musiał(a)by 

Pan/Pani spełnić, aby móc starać się o awans lub zatrudnienie? 

  

Tabela 5.1 Hipotetycznie, jaką część podstawowych wymagań na dane stanowisko musiał(a)by Pan/Pani 

spełnić, aby móc starać się o awans lub zatrudnienie? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

100% (lub 10 na 10) 96 12.06 28.40 28.40 

80% (lub 8 na 10) 74 9.30 21.89 50.30 

90% (lub 9 na 10) 46 5.78 13.61 63.91 

70% (lub 7 na 10) 42 5.28 12.43 76.33 

50% (lub 5 na 10) 29 3.64 8.58 84.91 

60% (lub 6 na 10) 20 2.51 5.92 90.83 

40% (lub 4 na 10) 10 1.26 2.96 93.79 

30% (lub 3 na 10) 9 1.13 2.66 96.45 

20% (lub 2 na 10) 6 0.75 1.78 98.22 
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  liczebność % % ważnych % skumulowany 

0% (lub 0 na 10) 3 0.38 0.89 99.11 

10% (lub 1 na 10) 3 0.38 0.89 100.00 

(Brakujący) 458 57.54 NA NA 
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5.1.4 Ocena środowiska pracy 

  

 

Wykres 5.4 W jakim stopniu poniższe stwierdzenia odnoszą się do Pana/Pani środowiska pracy. 

 

 

 

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę przy ubieganiu się o pracę to: reputacja PG, zróżnicowane i 

włączające środowisko oraz elastyczność godziny pracy. Z kolei najważniejsze kryteria przy ubieganiu się o 

zajmowane stanowisko to: wynagrodzenie (aż 91% badanych uznało to za bardzo ważne lub ważne), 

możliwości rozwijania nowych umiejętności (dla 69% jest bardzo ważne lub ważne), a także możliwości 

skorzystania z elastycznych warunków pracy (79% - bardzo ważne lub ważne). 

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że w celu zdobywania stanowiska lub awans musiała spełnić 

wymagania ponad 70%.  

Dla respondentów w środowisku pracy raczej lub zdecydowanie występują takie zjawiska, jak „przyznanie, że 

czegoś się nie wie, jest oznaką słabości” (34%), „jeśli pracownik się nie postawi innym to go zadepczą” (34%), 
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5.2 Postrzeganie równości płci 
5.2.1 Ocena miejsce pracy pod kątem przestrzegania zasady równego 

traktowania 

  

 

Wykres 5.5 W jakim stopniu zgadza się lub nie zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami? 
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Ocena PG pod kątem przestrzegania równego traktowania wydaje się być najważniejszą częścią ankiety. 

Jedynie około 1/5 badanych zgadza się lub zdecydowanie się zgadza, że PG reaguje na problemy dotyczące 

nierówności płci. Prawie tyle samo badanych zdecydowanie zgadza się lub zgadza się z tym, że on(a) i osoby, 

z którymi pracuje wiedzą do kogo się zwrócić, by poruszyć kwestie związane z równością płci. Tylko 30% 

zdecydowanie się zgadza lub się zgadza, że PG jest zaangażowana w promowanie równości płci, a dokładnie 

taki sam odsetek badanych uważa, że kobiety i mężczyźni są tak samo traktowani na PG.. Są to zdecydowanie 

niskie poziomy wskazujące na potrzeby: reagowania w szerszym zakresie na problemy dot. równego 

traktowania, prowadzenie akcji informacyjnej, aby wyjaśnić do kogo należy się zwrócić w sytuacji gdy 

występują owe problemy, a także większego zaangażowania w promowaniu równości płci.  

Pierre Bourdieu (2004) zwrócił uwagę na fakt, że jeśli chodzi o płeć, to rynek pracy jest nieformalnie 

regulowany przez trzy zasady:  

1. kobiece zawody są przedłużeniem ich ról domowo-rodzinnych (nauczanie, opieka, usługi),  

2. kobiety nie powinny zajmować wobec mężczyzn pozycji autorytetu,  

3. monopol w sferze obsługi maszyn i urządzeń technicznych mają mężczyźni. Gdybyśmy spróbowali 

przełożyć to na sferę nauki łatwo zauważyć, że kobiety częściej niż mężczyźni podejmują zadania 

dydaktyczne, rzadziej niż mężczyźni pełnią wysokie funkcje kierownicze i realizują z sukcesem kariery w 

dziedzinach ścisłych (określanych jako STEM - science, technology, engineering, mathematics) (Młodożeniec, 

Knapińska, 2013). 

W celu naprawienia sytuacji, bardzo ważne jest unikanie tokenizmu, zjawiska polegającego na tworzeniu 

pozorów równego traktowania poprzez dopuszczanie do grup dominujących pojedynczych reprezentantów 

grup mniejszościowych, aby przekonać, że w organizacji nie występuje dyskryminacja czy wykluczenie. 

Tokenizm jest działaniem fasadowym, którego celem jest właśnie upozorowanie równości (Kupczyk, 2009; 

http://www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl/slowniczek.html.) 

http://www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl/slowniczek.html
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5.2.2 Szacunkowa liczba pracownic i pracowników – wg uczestnika 

  

 

Wykres 5.6 Jaka jest według Pana/Pani liczba kobiet i mężczyzn w Pana/Pani instytucji/organizacji? 
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5.2.3 Ocena podziału zasobów, zadań i obowiązków względem płci 

  

Część 1 z 3: 

 

Wykres 5.7 Komu według Pana/Pani głównie przydzielane/przyznawane są poniższe zasoby lub 

obowiązki? 
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Część 2 z 3: 

 

Wykres 5.8 Komu według Pana/Pani głównie przydzielane/przyznawane są poniższe zasoby lub 

obowiązki? 
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Część 3 z 3: 

 

Wykres 5.9 Komu według Pana/Pani głównie przydzielane/przyznawane są poniższe zasoby lub 

obowiązki? 
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W zakresie oceny podziału zasobów, zadań i obowiązków przedstawiono ankietowanym 27 kryteria, mieli je 

ocenić względem płci. W przypadku 25 kryteriów, większość ankietowanych (od 60% do 75%) nie widziało 

różnic w traktowaniu względem płci, co jest pozytywny wynikiem. Na przykład zarówno obciążenia 

zadaniami jak i podział zasobów wydaje się względnie równy. Najwięcej osób (71%) nie widzi różnic w 

otrzymywaniu pozytywnych informacji zwrotnych zarówno przez kobiety jak i mężczyzn. Podobnie 

respondenci nie dostrzegają różnic (70%) w traktowaniu kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o wsparcie ze strony 

kierownictwa wyższego szczebla. W kwestii opieki nad studentami takiego samego zdania jest 67% 

badanych. 

 

Z drugiej strony zaś, w dwóch przypadkach wynik wskazuje na inną sytuację: tj. dostęp do nieformalnych 

kręgów wpływów oraz zajmowanie stanowisk wyższego szczebla. Tu zdania są wyraźnie podzielone. 27% 

ankietowanych uważa, że wyższe stanowiska przypadają częściej mężczyznom a 18% uważa, że głównie 

mężczyznom, a tylko 45% uważa że równości płci jest zachowana. Podobnie, 17% jest przekonanych, że 

dostęp do nieformalnych kręgów wpływów przypada często mężczyznom a 13% uważa, że głównie im, a 

tylko 47% zaznacza, że różnica względem płci nie występuje. 

Wyniki wskazują na potrzebę umożliwienia transparentnego dostępu kobiet do zajmowania stanowisk 

wyższego szczebla oraz nieformalnych kręgów wpływu. 
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5.2.4 Ocena łatwości awansu ze względu na płeć 

  

 

Wykres 5.10 Jeśli porównalibyśmy łatwość z jaką się awansuje w Pana/i organizacji/instytucji, to, 

ogólnie rzecz biorąc, czy łatwiej awansuje się kobietom czy mężczyznom? 

  

Tabela 4.52 Jeśli porównalibyśmy łatwość z jaką się awansuje w Pana/i organizacji/instytucji, to, 

ogólnie rzecz biorąc, czy łatwiej awansuje się kobietom czy mężczyznom? 

  liczebność % % ważnych 

% 

skumulowan

y 

Nie ma różnicy 245 30.78 59.47 59.47 

Raczej łatwiej mężczyznom 98 12.31 23.79 83.25 

Zdecydowanie łatwiej mężczyznom 40 5.03 9.71 92.96 

Raczej łatwiej kobietom 21 2.64 5.10 98.06 

Zdecydowanie łatwiej kobietom 8 1.01 1.94 100.00 

(Brakujący) 384 48.24 NA NA 
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Prawie 1/3 respondentów uważa, że raczej łatwiej lub zdecydowanie łatwiej awansują mężczyźni niż kobiety, 

a według 59% nie ma różnicy.  

Istnieje kilka hipotez wyjaśniających trudność awansu zawodowego kobiet na uczelniach, a zarazem 

odmienność przebiegu karier mężczyzn i kobiet (Majcher, 2007). 

 Hipoteza tzw. „lepkiej podłogi” wyjaśnia problem zajmowania przez kobiety takich stanowisk, które nie 

oferują dobrych perspektyw awansu.  Wykonywane zajęcia nie pozwalają na kumulację osiągnięć 

liczących się przy awansie (np. zajmowanie się dydaktyką, czy organizacją np. tzw. „dni otwartych”, albo 

konferencji), podczas gdy awans akademicki zależy od osiągnięć naukowych. Prowadzą także badania, ale 

na niekorzystnych warunkach zatrudnienia. 

 Hipoteza tzw. „szklanych ścian” inaczej segregacja horyzontalna, polega na utrudnionych możliwościach 

gromadzenia zasobów, doświadczeń i osiągnięć niezbędnych przy awansie. Jednym z przejawów jest 

koncentracja kobiet w dyscyplinach oraz subdyscyplinach naukowych, które stanowią margines nauki czy 

szkolnictwa wyższego lub pozostają niedoinwestowane (Majcher, 2007).  

 Hipoteza tzw. gendered organization (płciowego „zakorzenienia” wzorów organizacyjnych) wynika z 

przewrotnego przekonania, iż pracownicy „nie posiadają płci”. Konsekwencją takiego podejścia jest 

założenie, że pracownicy „…nie bywają w ciąży, nie opiekują się małymi dziećmi i innymi osobami 

zależnymi, nie zajmują się gospodarstwem domowym, a ich mobilności nie ogranicza partner mający 

własne ambicje zawodowe” (Majcher, 2007, s.33-34). W takiej organizacji premiowane są: 

dyspozycyjność, mobilność i wczesne rozpoczynanie akumulacji osiągnięć (Majcher, 2007). 

 Hipoteza tzw. męskiej ekskluzywności środowiska zawodowego polega na tym, że sukces zawodowy 

zależy w sposób pośredni lub bezpośredni, od przynależności do nieformalnych sieci zawodowo-

towarzyskich. Uczestnicy tych relacji mogą wymieniać się ważnymi dla awansu informacjami, polecać 

sobie osoby oraz potwierdzać reputację. Taka wspólnota ułatwia przekazywanie sobie treści dotyczących 

kluczowych kontaktów, sprzyjających rozwojowi kariery. Niektórzy badacze sugerują, iż kobiety mają 

ograniczony dostęp do takich sieci wsparcia kariery, zaś środowiska takie składają się głównie z mężczyzn 

(tzw. old boys networks). Męskie środowiska zawodowe także niechętnie przyjmują do swego grona 

kobiety (Zuckermann, Cole, Bruer 1991; Majcher, 2007). 

Jeden lub więcej z ww. hipotez mogą być wyjaśnieniem dla uzyskanego wyniku.  
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5.2.5 Relacje pracownik-pracownik oraz pracownik-pracodawca 

  

Część 1 z 3: 

 

Wykres 5.11 W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami 

odnośnie obecnego miejsca pracy: 
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Część 2 z 3: 

 

Wykres 5.12 W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami 

odnośnie obecnego miejsca pracy: 
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Część 3 z 3: 

 

Wykres 5.13 W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami 

odnośnie obecnego miejsca pracy: 
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W zakresie relacji pracownik-pracownik oraz pracownik-pracodawca (lub przełożony), 24 kryteria zostały 

poddane ocenie przez ankietowanych. Odpowiedzi jednak są bardzo różne. Choć wsparcie ze strony rodziny 

nie jest bezpośrednim kryterium w tej kategorii, zostało ono zamieszczone w tej części i uzyskało największe 

uznanie, gdyż tylko 8% zdecydowanie się nie zgadza lub nie zgadza się z tym, że może liczyć na wsparcie swej 

rodziny. Z kolei brak możliwości przeniesienia się do innego działu w razie potrzeby oraz brak wyznaczonego 

mentora/opiekuna są dwoma najbardziej krytycznymi punktami.  

Ponadto, 22% nie ma poczucia sprawiedliwości w zakresie przydzielenia lab. lub biura, 35% nie uważa, że 

środki finansowe są podzielone sprawiedliwie, aż 49% uważa, że pracuje ciężej od innych, 14% jest zdania że 

ich badania nie są doceniane przez współpracowników, 32% nie ma możliwości pracy w ważnych komisjach, 

a 23% uważa, że kierownictwa wyższego szczeblu dla nich nie są dostępne. 

W kwestii rocznej oceny pracowników, tylko 24% respondentów uważa, że jest ona przydatna. 

Jedynie 12% ankietowanych uważa, że PG nie jest przyznanym środowiskiem pracy podczas, gdy aż 70% ma 

odmienne zdanie. Jest to pozytywnym wynikiem. 

Rodzina jest najważniejszym punktem wsparcia dla pracowników. Warto zwrócić uwagę na potrzeby 

wyznaczenia mentora, a także rozważanie bardziej elastycznego podejścia do przeniesienia do innego działu 

w razie potrzeby. Bardziej sprawiedliwego podziału środków finansowych oraz zasobów m. in. lokalnych oraz 

umożliwienie udziału większej grupy pracowników w ważnych komisjach są kolejnymi potrzebami. Warto 

również przeanalizować przydatność okresowej oceny pracowników w obecnej formie i starać się o lepszą 

dostępność kadry kierowniczej dla zwykłych pracowników. 
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6. Zachowania i interakcje 

6.1 Mikroagresje 
6.1.1 Częstość doświadczenia mikroagresji w pracy 

  

 

Wykres 6.1 Podane stwierdzenia odnoszą się do doświadczeń w miejscu pracy nazywanych 

mikroagresjami. Proszę ocenić, jak często doświadczał(a) Pan/Pani następujących sytuacji w miejscu 

pracy. 
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Mikroagresje definiuje się jako codzienne werbalne, niewerbalne i środowiskowe wyrazy lekceważenia lub 

celowe albo niezamierzone uszczypliwości skierowane pod adresem osób należących do jakiejś mniejszości 

np. narodowej, kulturowej, seksualnej, albo osób z niepełnosprawnością, będących w związku partnerskim a 

nie małżeńskim itp. Przykładami są stereotypy płciowe np. „jesteście tylko kobietami”, „kobiety są mniej 

zdolne w naukach ścisłych” „czego można się spodziewać po mężczyznach”, „mężczyzna nie powinien tak się 

rozczulać nad sobą”, albo gorsze traktowanie mężczyzn niepasujących do męskiego stereotypu. Bardzo 

często mikroagresji nie uświadamia sobie nawet jej sprawca, dlatego tak ważna jest w tym zakresie edukacja 

i tworzenie przyjaznego kontekstu kulturowego dla wszystkich pracowników w organizacji (Sue, 2010). 

W ankiecie zbadano najpierw częstość doświadczenia mikroagresji w pracy, podając 11 przykładowych 

sytuacji. Okazuje się, że ankietowani w większości zaprzeczają występowaniu mkroagresji („nigdy” i „rzadko” 

razem są zaznaczone od 73% do 93%). Mimo to, w przypadku pomijania lub niedoceniania wkładu pracy aż 

61% uważa że to rzadko, czasami, często lub regularnie ma to miejsce w pracy. Odsetek respondentów, 

którzy czasami, często lub regularnie doświadczają mikroagresje w pracy waha się między 8% i 26% i  jest 

zauważalny.  
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6.2 Mobbing, nękanie i molestowanie 
6.2.1 Zgłoszenie zdarzeń (mobbing i molestowanie) 

  

 

Wykres 6.2 Pytania dotyczą mobbingu i molestowania w miejscu pracy. Czy zgłosił(a)by Pan/Pani 

przypadki mobbingu i/lub molestowania (szykanowania) i/lub molestowania seksualnego do: 

  



Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania na PG 

 

Zachowania i interakcje  141 

6.2.2 Osobiste doświadczenie przypadki mobbingu i molestowania 

  

 

Wykres 6.3 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście doświadczył(a) Pan/Pani mobbingu i/lub 

molestowania (szykanowania) i/lub molestowania seksualnego w swojej instytucji/organizacji? 

 

Tabela 6.1 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście doświadczył(a) Pan/Pani mobbingu i/lub 

molestowania (szykanowania) i/lub molestowania seksualnego w swojej instytucji/organizacji? 

  liczebność % % ważnych % skumulowany 

Nie 305 38.32 80.26 80.26 

Tak 51 6.41 13.42 93.68 

Odmowa odpowiedzi 24 3.02 6.32 100.00 

(Brakujący) 416 52.26 NA NA 

  



Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania na PG 

 

Zachowania i interakcje  142 

  

Tabela 6.2 ‘Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście doświadczył(a) Pan/Pani mobbingu i/lub 

molestowania (szykanowania) i/lub molestowania seksualnego w swojej instytucji/organizacji?’ · ze 

względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani 

pracuje?’ 

 

Naukowiec/nauko

wczyni, 

badacz/badaczka  

Pracownik 

techniczny/pracow

nica techniczna 

Pracownik/praco

wnica 

administracji 

Suma 

Nie 230 23 52 305 

Tak 35 4 12 51 

Odmowa odpowiedzi 19 3 2 24 

Suma 284 30 66 380 

Chi-squared=3.29 (p-value=0.511) · df=4 ·  Fisher's p=0.467 

  

  

 

Wykres 6.4: ‘Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście doświadczył(a) Pan/Pani mobbingu i/lub 

molestowania (szykanowania) i/lub molestowania seksualnego w swojej instytucji/organizacji?’ · ze 

względu na · ‘Jakie jest Pana/Pani obecne stanowisko w instytucji/organizacji, w której Pan/Pani 

pracuje?’  
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Tabela 6.3 ‘Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście doświadczył(a) Pan/Pani mobbingu i/lub 

molestowania (szykanowania) i/lub molestowania seksualnego w swojej instytucji/organizacji (ze 

względu na płeć)? 

 Mężczyzną  Kobietą Suma 

Nie 173 129 302 

Tak 25 25 50 

Odmowa odpowiedzi 14 9 23 

Sum 212 163 375 

Chi-squared=1.114 (p-value=0.573) · df=2 ·  Fisher's p=0.554 

  

  

 

Wykres 6.5: ‘Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście doświadczył(a) Pan/Pani mobbingu i/lub 

molestowania (szykanowania) i/lub molestowania seksualnego w swojej instytucji/organizacji (ze 

względu na płeć)? 
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6.2.3 Kto był sprawcą? 

  

 

Wykres 6.6 Jeśli tak, kto był sprawcą/sprawczynią mobbingu i/lub molestowania (szykanowania) i/lub 

molestowania seksualnego? 
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Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, 

polegające na:  

 uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,  

 wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,   

 powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,  

 izolowaniu go   

 lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

Osobą dopuszczającą się mobbingu nie musi być pracodawca, lecz może to być przełożony lub 

współpracownik. Mobberem może być osoba, która nie jest pracownikiem, np. jest zatrudniona na umowę o 

dzieło lub kontrakt menadżerski.  

Ustalono szczegółowe cechy mobbingu: 

 długi czas trwania – (co najmniej od 3-6 miesięcy) 

 stałość, ciągłość nękania, które odbywa się co najmniej raz w tygodniu; 

 celowość działań sprawcy mobbingu; 

 osamotnienie ofiary – mobber stwarza barierę między nią a otoczeniem, manipuluje innymi 

pracownikami; 

 stosowanie przez sprawcę mobbingu perfidnych środków typu: kłamstwo, intryga, oszczerstwo, plotka, 

podstęp  

 nierównowaga sił między dręczonymi (lub dręczonym) i dręczycielami; 

 negatywne konsekwencje zdrowotne dla ofiary (Grzesiuk, 2008; Pospiszyl, 2008) 

Choć tworzenie profilu psychologicznego ofiary czy sprawcy przemocy może być obciążone ryzykiem 

nadidentyfikacji, ustalono jednak charakterystykę socjodemograficzną ofiar:  

 częściej kobiety niż mężczyźni 

 sektor publiczny niż prywatny (ponad połowa ofiar to urzędnicy) 

 pracownicy do 30 roku życia 

 osoby niebędące w związku małżeńskim 

 połowa ofiar to osoby z wyższym wykształceniem (Miedzik, 2012; 

https://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5791-charakterystyka-ofiar-mobbingu-

w-miejscu-pracy). 

https://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5791-charakterystyka-ofiar-mobbingu-w-miejscu-pracy
https://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5791-charakterystyka-ofiar-mobbingu-w-miejscu-pracy
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Mobberzy skutecznie wykorzystują błędy w systemie organizacji: 

 instytucje silnie zbiurokratyzowane i zhierarchizowane 

 nieodpowiednie kierownictwo (osoby bez kwalifikacji, albo zaburzone) 

 chaos i złe zarządzanie 

 sprawowanie władzy z pozycji siły 

 przesadna i źle pojmowana dyscyplina 

 nierówne kryteria dostępu do awansu i przywilejów (pracownicy uprzywilejowani, koterie) 

 brak procedur albo sztywne procedury 

 awans oparty o uproszczone efekty (promowanie rywalizacji) 

 bardzo duży nacisk na produktywność 

 kultura paranoidalna (podsłuchy, plotki, brak sprawnego przepływu informacji) 

Należy podkreślić, iż najskuteczniejszym sposobem walki z mobbingiem jest wewnętrzna polityka 

antymobbingowa firmy. 

Aż 68% respondentów deklaruje, że gdyby doświadczyli mobbingu lub molestowania seksualnego, to raczej 

lub zdecydowanie zgłosiliby ten fakt przełożonemu / przełożonej. Na drugim miejscu jest przedstawicieli 

ciała organizacyjnego ds. równego traktowania (61%). 

Zdecydowana większość respondentów (80%) twierdzi, że osobiście nie doświadczyło przypadków mobbingu 

i molestowania na PG, a 13% miało takie doświadczenie w ciągu ostatniego roku, wśród kobiet ten odsetek 

jest 15%. Z taką patologią mieli do czynienia w ciągu ostatniego roku 25 kobiet i 25 mężczyzn. Względem 

stanowiska, około 12% NA oraz 16% NNA. Najczęstszymi sprawcami w mniemaniu ankietowanych byli 

przełożeni (51%) inne osoby na stanowisku decyzyjnym (kierowniczym (31%) oraz współpracownicy (29%).  

Zatem mobbing na PG nie jest zjawiskiem powszechnym, ale występuje, sprawcami głównie są przełożeni, a 

zjawisko to dotyczy równo obu płci.  
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7. Podsumowanie 
 

Celem badania było poznanie warunków i bezpieczeństwa pracy w uczelniach, doświadczeń związanych z karierą 

zawodową oraz możliwości łączenia pracy zawodowej i opieki nad osobami zależnymi z perspektywy równości 

płci. Ankieta była skierowana do pracowników i pracownic Politechniki Gdańskiej, którzy prowadzą badania 

naukowe, prace dydaktyczne lub tych, którzy wspierają je poprzez pracę w administracji – czyli osoby na 

stanowiskach naukowych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, administracyjnych i technicznych (bez 

względu na rodzaj umowy). 

Ankieta została wypełniona częściowo lub w całości łącznie przez 796 pracowników i pracownic, w tym 379 

pełnych oraz 417 częściowych odpowiedzi, tj. respondenci rozpoczęli ankietę, ale nie kliknęli końcowego 

przycisku wysyłania.  Na PG pracuje 1320 NNA oraz 1178 NA, łącznie 2498 osób (stan na 31.12.2020 r.). Oznacza 

to, że 32% zatrudnionych na PG podjęło próbę wypełnienia ankiety, ale tylko 15% ostatecznie wypełniło ją w 

całości. Ich jednak można uznać za grupę reprezentacyjną. Mniej niż połowa badanych wypełniła ankietę do 

końca. 23% zrezygnowało po wejściu na pierwszą stronę. Największą grupą, która wzięła udział w badaniach były 

osoby w przedziale wiekowym 30-40 lat (34%) i 40-50 lat (32%). Znacząco mniej (16%) stanowiły osoby pomiędzy 

50 a 60 rokiem życia i 60-70 (7%). Najmniejszą grupę stanowili seniorzy powyżej 70 roku życia. Wykluczenie 

cyfrowe może być przyczyną takiego wyniku. 70% ankietowanych to pracownicy naukowi, na uczelni stanowią 

oni 50% wszystkich zatrudnionych, w związku z tym grupa ta była w pewnym stopniu nad reprezentowana. 

Większość respondentów posługiwała się językiem polskim oraz w 99% posiadała obywatelstwo polskie, 4% 

zadeklarowało przynależność do mniejszości etnicznej. 14% osób odmówiła deklaracji w kwestii orientacji bądź 

zadeklarowała orientację nieheteronormatywną. 1.7% respondentów była osobami transpłciowymi. 52% osób 

wypełniających ankietę stanowili mężczyzn a 46% kobiety, 1% wybrało „inne”. Względem ogólnej liczby 

pracowników i pracownic PG, stosunkowo więcej kobiet wypełniło ankietę. Aż 17% respondentów jest osobami 

niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi. Jednocześnie, można zauważyć że obcokrajowcy, wśród 

zatrudnionych na PG, stanowią marginalną część całości (tylko 1%, z 13 krajów). Aż 92% respondentów posiada 

wykształcenie wyższe. 

Sumarycznie, udział kobiet w ankiecie wypada o 5% wyżej niż wskazuje na to struktura zatrudnieni na PG. Zatem, 

można wnioskować, iż kobiety bardziej czują potrzeby działań w zakresie równego traktowania niż mężczyźni 

(zwłaszcza wśród NNA), co z kolei może mieć związek z ich sytuacją zawodową PG na tle sytuacji mężczyzn. Ze 

statystyki zatrudnionych na PG wynika, że nie tylko większość NA to mężczyźni, ale w przypadku osób z tytułem 

prof. lub prof. uczelni aż ¾ to właśnie mężczyźni. Brak obecności kobiet  szczególnie widoczny jest na wyższych 

szczeblach kariery naukowej. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że w obszarze zarządzania również udział kobiet 

nie jest zbyt widoczny. 

Około połowa respondentów otrzymuje wynagrodzenie w przedziale od 3000 do 5000 zł., tj. nieco poniżej 

średniej krajowej, która w czwartym kwartale 2020 wyniosła 5457,98 zł. Jednocześnie wyniki ankiety pokazują, 

że kobiety od pewnej kwoty zarabiają mniej niż mężczyźni. Jednocześnie, średnia wynagrodzeń na PG w 

przypadku kobiet jest nieco ponad średnią krajową, a mężczyźni zdecydowanie powyżej tej średniej. Z drugiej 

strony, średnia wynagrodzenia na PG dla kobiet wynosi 5474 zł, tj. 12,6% mniej w porównaniu do mężczyzn, dla 

których średnia wynosi 6261 zł. W przypadku NA, na wszystkich stanowiskach wynagrodzenie kobiet jest 
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mniejsze od wynagrodzenia mężczyzn, średnio o około 10%. Na poziomie wydziałów sytuacja jest jednak 

zróżnicowana. W kategorii NNA, średnia wynagrodzeń kobiet na stanowiskach związanych z biblioteką i pracami 

obsługowymi jest nieco wyższa od mężczyzn. Można zauważyć różnicę między mężczyznami i kobietami, które 

stanowią mniejszą grupę osób awansowanych z równoczesnym zwiększeniem ich wynagrodzenia. 

Zdecydowana większość uczestników badania (87%) jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Odsetek 

ten wśród kobiet jest wyższy i wynosi ok. 92%. Z kolei około 75% kobiet oraz 70% mężczyzn biorących udział w 

badaniu deklarują, że są zatrudnieni na czas nieokreślony. 

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę przy ubieganiu się o pracę to: reputacja PG, zróżnicowane i włączające 

środowisko oraz elastyczność godzin pracy. Z kolei najważniejsze kryteria przy ubieganiu się o zajmowane 

stanowisko to: wynagrodzenie (aż 91% badanych uznało to za bardzo ważne lub ważne), możliwości rozwijania 

nowych umiejętności (dla 69% jest bardzo ważne lub ważne), a także możliwości skorzystania z elastycznych 

warunków pracy (79% - bardzo ważne lub ważne). Jedynie 12% ankietowanych uważa, że PG nie jest przyznanym 

środowiskiem pracy podczas, gdy aż 70% ma odmiennego zdania. Jest to pozytywnym wynikiem. 

Ważnymi elementami ankiety w kwestii różnic pomiędzy poszczególnymi grupami pracowniczymi było część 

dotycząca „work-life balance”. Z ankiety wynika, że w grupie pracowników naukowych istnieje wyjątkowo duże 

zaburzenie tych relacji. Aż 31% respondentów tej grupie deklaruje pracę powyżej 10h, a ponad 40% pracę w 

weekend. Jednocześnie w części dotyczącej trudnej sytuacji wynikającej z pracy spora grupa respondentów 

deklarowała zmęczenie wynikające z pracy wpływające na sytuację domową, bądź zobowiązania prywatne. 

Świadczy to o dużym problemie wynikającym z kultury pracy w uczelni. Dodatkowo pracownicy nie wiedzą o 

rozwiązaniach umożliwiających zwiększenie równowagi. Według mnie z kolei, nie jest reprezentatywna 

odpowiedź dotycząca pracy zdalnej, ankieta była wykonywana w trakcie pandemii, która wymusiła w pewien 

sposób sztucznie to rozwiązanie, nie mamy informacji jak wyglądałby rozkład odpowiedzi przed jej wybuchem. 

Nie widać dużej różnicy statystycznej pomiędzy płciami.  

W kwestii opieki nad dzieckiem respondenci uznali większość podanych rozwiązań za przydatne, dodatkowo 

warta podkreślenia jest duża ilość odpowiedzi dotyczącej żłobka/przedszkola na uczelni. Utworzenie takiej 

jednostki jest postulowane przez społeczność akademicką od kilkunastu lat. W przypadku opieki nad dzieckiem, 

respondenci w wielu przypadkach, pomimo deklaracji przydatności, nie mieli informacji czy dane rozwiązanie 

jest dostępne.  

Zdecydowana większość badanych nie wie, że istnieją takie rozwiązania jak dzielenie stanowiska (75%), ale w 

przypadku możliwości pracy zdalnej sytuacja jest odwrotna (82%), choć tu tylko 15% pracowników administracji 

zadeklarowało korzystanie z pracy zdalnej. w zakresie urlopu na żądanie tylko 60% (12% w ogóle o tym nie wie). 

62% badanych osób nie wie, czy są dostępne jakieś rozwiązania obszarze BHP wspomagające osoby przed lub po 

urlopie w celu opieki nad dzieckiem, 44% nie wie, czy może liczyć na czasowe zmniejszenie obowiązków, a 20% 

wie, że jest to niemożliwe. Świadomość o dostępnych udogodnieniach w zakresie work-life balance nie jest 

wystarczająca. Dodatkowo, na podstawie wyników można stwierdzić, że nie jest to zależne od płci. 

Większość ankietowanych (aż 94%) uważa, że ma dobre lub bardzo dobre stosunki z osobami z którymi pracują. 

Z kolei 38% nie czuje się doceniana tak jak powinna. Większość żywi przekonanie, że praca oferuje dobre 

perspektywy rozwoju kariery (51%), jedynie 21% nie ma zdania na ten temat a 28% nie zgadza się lub całkowicie 

się nie zgadza z taką percepcją możliwości. Wysokie są natomiast liczby pracowników deklarujących pracę poza 

wyznaczonymi godzinami pracy. Aż 35% pracuje ponad 10 godzin dziennie, a 29% czasami. Aż 25% bardzo często 
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pracuje w nocy a 24% robi to czasami. W sobotę pracuje 48% respondentów, a w niedziele 41%. Najczęściej w 

nocy pracują osoby zatrudnione na stanowisku naukowo – badawczym (25%). Aż 16% zadeklarowało, że kilka 

razy w tygodniu jest tak nią zmęczonych, że nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków domowych. 

Duża część ankietowanych zwróciła uwagę, że wiele rozwiązań, które mogłyby wspomóc ich powrót z urlopu nie 

jest dla nich dostępnych np.: sprzyjające warunki BHP (58%), dostosowane kryteria oceny w ramach oceny 

pracowniczej (53%), wydłużenie terminów wykonania zadań (57%), dostęp do przedszkola lub żłobka (64%), 

czasowe zmniejszenie obowiązków (48%). Najbardziej pozytywnie została oceniona (47%) możliwość zwolnienia 

się z pracy w celu wizyty w szpitalu. 

Jedynie około 1/5 badanych zgadza się lub zdecydowanie się zgadza, że PG reaguje na problemy dotyczące 

nierówności płci. Prawie tyle samo badanych zdecydowanie zgadza się lub zgadza się z tym, że on(a) i osoby, z 

którymi pracuje wiedzą do kogo się zwrócić, by poruszyć kwestie związane z równością płci. Tylko 30% 

zdecydowanie się zgadza lub się zgadza, że PG jest zaangażowana w promowaniu równości płci, a dokładnie taki 

sam odsetek badanych uważa, że kobiety i mężczyźni są tak samo traktowani na PG.. Są to zdecydowanie niskie 

poziomy wskazujące na potrzeby: reagowania w szerszym zakresie na problemy dot. równego traktowania, 

prowadzenie akcji informacyjnej, aby wyjaśnić do kogo należy się zwrócić w sytuacji gdy występują owe 

problemy, a także większego zaangażowania w promowaniu równości płci.  

W zakresie oceny podziału zasobów, zadań i obowiązków przedstawiono ankietowanym 27 kryteria, mieli je 

ocenić względem płci. W przypadku 25 kryteriów większość ankietowanych (od 60% do 75%) nie widziało różnic 

w traktowaniu względem płci, co jest pozytywny wynikiem. Na przykład, zarówno obciążenia zadaniami jak i 

podział zasobów wydaje się względnie równy. Najwięcej osób (71%) nie widzi różnic w otrzymywaniu 

pozytywnych informacji zwrotnych zarówno przez kobiety jak i mężczyzn. Podobnie respondenci nie dostrzegają 

różnic (70%) w traktowaniu kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o wsparcie ze strony kierownictwa wyższego szczebla. 

W kwestii opieki nad studentami takiego samego zdania jest 67% badanych.  Z drugiej strony zaś, w dwóch 

przypadkach wynik wskazuje na inną sytuację: tj. dostęp do nieformalnych kręgów wpływów oraz zajmowanie 

stanowisk wyższego szczebla. Tu zdania są wyraźnie podzielone. 27% ankietowanych uważa, że wyższe 

stanowiska przypadają częściej mężczyznom a 18% uważa, że głównie mężczyznom, a tylko 45% uważa że 

równości płci jest zachowana. Podobnie, 17% jest przekonanych, że dostęp do nieformalnych kręgów wpływów 

przypada często mężczyznom a 13% uważa, że głównie im, a tylko 47% zaznacza, że różnica względem płci nie 

występuje. Ponadto, 32% respondentów uważa, że raczej łatwiej lub zdecydowanie łatwiej awansują mężczyźni 

niż kobiety, a według 59% nie ma różnicy.  

35% nie uważa, że środki finansowe są podzielone sprawiedliwie, aż 49% uważa, że pracuje ciężej od innych, 14% 

jest zdania że ich badania nie są doceniane przez współpracowników, 32% nie ma możliwości pracy w ważnych 

komisjach, a 23% uważa, że kierownictwa wyższego szczeblu dla nich nie jest dostęne. 

W zakresie mikroagresji ankietowani w większości zaprzeczają jej występowanie („nigdy” i „rzadko” razem są 

zaznaczone od 73% do 93%). Mimo to, w przypadku pomijania lub niedoceniania wkładu pracy aż 61% uważa, że 

ma to miejsce w pracy rzadko, czasami, często lub regularnie. Odsetek respondentów, którzy czasami, często lub 

regularnie doświadczają mikroagresje w pracy waha się między 8% i 26% i jest zauważalny.  
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Zdecydowana większość respondentów (80%) twierdzi, że osobiście nie doświadczyła przypadków mobbingu i 

molestowania na PG, a 13% miało takie doświadczenie w ciągu ostatniego roku, wśród kobiet ten odsetek 

wynosi 15%. Z mobbingiem miało do czynienia w ciągu ostatniego roku w sumie 50 osób ankietowanych, około 

12% NA oraz 16% NNA. Najczęstszymi sprawcami w mniemaniu ankietowanych byli przełożeni (51%) inne osoby 

na stanowisku decyzyjnym (kierowniczym (31%) oraz współpracownicy (29%). Z przeprowadzonego badania 

wynika, że mobbing na PG nie jest zjawiskiem powszechnym, ale występuje, sprawcami są głównie przełożeni, a 

zjawisko to dotyczy równo obu płci. 

Podsumowując, odpowiedzi respondentów świadczą o pewnych problemach w uczelni, które dotyczą wszystkich 

członków społeczności.  

Opracowanie GEP wydaje się sprawą kluczową dla rozwiązania problemów wynikających z analizowanej ankiety.  

Na podstawie przeprowadzonego badania można sformułować następujące punkty jako elementy, które mogą 

zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu planu równości płci na PG oraz wdrożenia strategii równego 

traktowania: 

1. Przyjęcie strategii zarządzania personelem zwaną zarządzaniem różnorodnością. Opiera się ona na 

przekonaniu, że różnorodność personelu (pod każdym względem, nie tylko orientacji seksualnej) jest jednym 

z kluczowych zasobów organizacji, który w określonych warunkach może poprawić efektywność jej działania, 

a tym samym przyczyniać się do korzyści na poziomie organizacji, w tym efektywności i wydajności pracy, a 

także ekonomicznych. 

2. Prowadzenie obowiązkowych szkoleń specjalistycznych w zakresie równego traktowania i działań 

antydyskryminacyjnych: 

a) dla kadry zarządzającej PG w celu podwyższenia świadomości i zapoznania się z konkretnymi 

metodami możliwymi do zastosowania w celu wyeliminowania występujących nieuzasadnionych 

różnic oraz tokenizmu. 

b) dla wszystkich pracowników w zakresie równego traktowania oraz work-life-balance.  

3. Podjąć działania w stronę dążenia do wyrównywania szans i tworzenia takich warunków rekrutacji na 

stanowiskach naukowych i zarządzających, aby osiągnąć odpowiedni wybór spośród kobiet i mężczyzn, 

gwarantujący równouprawnienie płci i równe szanse. Wymaga to rewizję procedur dotyczących zatrudnienia, 

nadzór nad realizację konkursów, itp. 

4. Zrównanie wynagrodzenia dla tego samego stanowiska, niezależne od płci. 

5. Przygotowanie i realizacja programów promujących równość w zakresie awansu zawodowego, dostępu do 

zajmowania stanowisk wyższego szczebla oraz nieformalnych kręgów wpływu niezależne od płci. 

6. Przygotowanie mechanizmu lub powołanie ciała organizacyjnego odpowiedzialnego za monitorowanie, 

sprawdzenie i audyt w zakresie zachowania i respektowania zasad równego traktowania, w tym podziału 

środków finansowych, zasobów oraz zadań i pracy, doceniania pracy badawczej, dostępność możliwości 

udziału w ważnych komisjach, dostępność kierownictwa wyższego szczebla dla pracowników. 

7. Dbanie o tym, aby wiadomości, informacje, korespondencje i ogłoszenia, na przykład o pracę, nie odwoływały 

się do kryterium płci. Dotyczy to zarówno dyskryminacji negatywnej jak i pozytywnej. 

8. Zwrócenie uwagi na ryzyko wyzysku epistemicznego, zwłaszcza w zakresie tożsamości pierwotnej. 
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9. Stworzenie procedur i mechanizmów zachęcania i zapraszania do ubiegania się o awansu lub wyższe 

stanowisko, zwłaszcza wśród kobiet. 

10. Istnieje potrzeba włączania pracowników fizycznych oraz osób starszych do procesu cyfryzacji na PG, aby 

zapobiec wykluczeniu cyfrowemu. 

11. Usunięcie ewentualnych barier w zakresie szkoleń, takich jak wiek i niepełnosprawność. 

12. W zakresie „work-life balance” i godzenia ról zawodowych i rodzinnych: ułatwienie poprzez pomoc w dostępu 

do publicznych przedszkoli, wsparcie w czasie urlopu macierzyńskiego, elastyczny czas pracy, programy 

wspierające powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, elastyczna 

organizacja czasu pracy, możliwości wykonywania przez pracownika pracy zdalnej (nie tylko w czasie 

pandemii, w tym np. podczas choroby dziecka), urlopów na żądanie, pakiety socjalne i medyczne dla całej 

rodziny, dofinansowanie dodatkowej opieki medycznej dla kobiet w ciąży, dofinansowanie zajęć 

edukacyjnych dla dzieci, dofinansowanie wyprawki szkolnej, udzielenie wolnych dni lub godz. ze względu na 

nieprzewidywalne sytuacji w rodzinie, itp. Wsparcie ze strony PG m. in. może polegać na elastycznej 

organizacji czasu pracy lub możliwości wykonywania przez pracownika pracy zdalnej. Wsparcie dla rodziców 

samodzielnie wychowujących dzieci powinno być istotnym elementem prorodzinnej polityki. Warto również 

podkreślić potrzebę zrównoważenia psychicznego pracowników, promowanie zasadniczej zasady szacunku 

dla drugiego człowieka niezależne od płci, statusu, wieku, orientacje seksualne, polityczne, religijne, itp., 

stanu funkcjonowania i zdrowia, itp., zmniejszenie stresów przy jednoczesnym podwyższeniem poziomu 

odpowiedzialności i sumienności w wykonaniu pracy. 

13. Dostosowanie procedury okresowej oceny pracownika do indywidualnej sytuacji, uwarunkowań rodzinnych i 

psychicznych, indywidualnie dla każdego. 

14. Wzmocnienie zasady i nadzór nad przestrzeganiem procedury antydyskryminacji i zwalczania mobbingu w 

pracy, gdyż najskuteczniejszym sposobem walki z mobbingiem jest wewnętrzna polityka antymobbingowa. 

Wyniki ankiety wskazują także na potrzebę edukowania i szkolenia w tym zakresie, gdyż głównymi sprawcami 

są przełożeni pracowników. 

 

Jeżeli chodzi o samą ankiety warto by było włączyć do przyszłej ankietyzacji również studentów studiów III 

stopnia (doktorantów). W mojej opinii są oni często narażeni w większym stopniu na dyskryminację i gorsze 

warunki pracy niż inni pracownicy uczelni. Dodatkowo uzupełniłoby to obraz o traktowaniu osób o innym 

pochodzeniu etnicznym, ponieważ ta grupa była bardzo niedoreprezentowana w badaniu. Zabrakło również 

analizy problemów wynikających z przynależnością bezpośrednio do grup mniejszościowych oraz analizy 

problemów osób niepełnosprawnych. Możliwe jest, że część respondentów zrezygnowała z ankiety ze względu 

na możliwość braku anonimizacji. Pytania w pierwszej części ankiety były ogólne, ale na tyle szczegółowe aby 

poprzez analizę danych nieprzetworzonych ustalić respondenta np. połączenie płci, wieku oraz dyscypliny 

dawało w wielu przypadkach wystarczająco dużo danych. Anonimowość i jej zapewnienie w sposób wiarygodny 

w przypadku danych, które mogą być uznawane za wrażliwe np. na temat orientacji seksualnej czy wypadków 

mobbingu dla respondentów jest bardzo ważna i kluczowa, aby jak największa liczba pracowników i pracownic 

wypełniła ankietę. 
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