
 

 

Monitoring warunków zamówienia, bezpieczeństwa i równego 
traktowania na Politechnice Gdańskiej - 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 
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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 

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 
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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 

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. 

9. Stworzenie procedur i mechanizmów zachęcania i zapraszania do ubiegania się o awansu lub wyższe 

stanowisko, zwłaszcza wśród kobiet. 
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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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