
Krakow, 29.12.2021 

Plan Rownosci Ptci w IB PAN: stan na l<oniec 2021 r. i strategia na 2022 r. 

Jednym z nadrz^dnych celow IB PAN jest zapewnienie wszystkim bezpiecznego miejsca pracy 

i przestrzeni wolnej od jakiejkolwiek dyskryminacji. W 2017 roku IB PAN otrzymat 

wyroznienie „HR Excellence in Research" Komisji Europejskiej, ktore zobowiqzato Instytut do 

przestrzegania zasad zgodnych z „Europejskg Kartg Naukowca" i „Kodeksem Post^powania 

przy rekrutacji pracownikow naukowych" oraz wprowadzito potrzeb^ ciqgtego rozwoju 

strategii w zakresie zasobow ludzkich i polityki antydyskryminacyjnej. Uzasadnieniem tej 

strategii jest zatozenie, ze rownosc i roznorodnosc sg waznymi wartosciami dIa naukowcow, 

ktore stymulujq postQp w nauce i gwarantujq optymalne srodowisko pracy dIa spotecznosci 

naukowej. W celu realizacji planu strategii przeciwdziatania dyskryminacji w IB PAN w latach 

2016 i 2019 przeprowadzono analizQ wewn^trznq na podstawie ankiety. W odniesieniu do 

dyskryminacji ze wzgl^du na ptec, wiek, etnicznq, narodowq lub spotecznq pochodzenie, 

wyznanie lub wyznanie, orientacja seksualna, JQzyk, niepetnosprawnosc, poglqdy polityczne, 

pochodzenie spoteczne lub ekonomiczne lub dyscyplina naukowa, w 2016 r. 1 1 % 

pracownikow (5 z 44) stwierdzito, ze spotkato SIQ jakims przejawem dyskryminacji w miejscu 

pracy, natomiast w 2019 r. 94% pracownikow naukowych IB PAN (37 z 39) stwierdzito, ze 

dyskryminacja w ich miejscu pracy nie istnieje. Krotki opis wynikow anklet z 2016 i 2019 

zwigzanych z tematami dyskryminacji i rownosci ptci zostat zamieszczony ponizej. 

Ponadto w IB PAN przeprowadzono analizQ wszystkich wtasciwych aktow prawnych, takich 

jak „Kodeks pracy" wraz z aktami wykonawczymi „Ustawa o Polskiej Akademii Nauk oraz 

„Regulamin pracy w IB PAN", w celu przygotowania istotnych i obowiqzujqcych zasad 

pozwalajqcych na realizacji Planu Rownosci Ptci w IB PAN. 

Na 2022 r. planowane jest nowe badanie obejmujqce pogt^biong analizQ rownowagi ptci i 

roznych aspektow dyskryminacji w zwiqzku z trwajqcym przygotowywaniem kompleksowego 

Planu Rownosci Ptci w IB PAN. W obecnym 2021 r. IB PAN zrezygnowat z przeprowadzenia 

ankiety na temat mozliwych przejawow dyskryminacji ze wzgl^du na wyjqtkowy tryb pracy 

naukowcow w latach 2020-2021, wynikajqcy z pandemii wirusa Covid-19. W duzej mierze 

pracownicy wykonywali prac^ w trybie zdalnym, a w trakcie pobytu w IB PAN ograniczali do 

minimum kontakty mi^dzy sobq, np. w kazdym laboratoriach przyj^ty zostat zmianowy tryb 

prac w celu upewnienia s\q, ze jednoczesnie w jednym pomieszczeniu przebywajg 

maksymalnie dwie osoby, kazdy pracownik naukowy miat zapewniony w godzinach pracy 

stacjonarnej osobny pokoj oraz wszystkie zebrania zostaty przeprowadzane poprzez 

spotkania online. Tego typu dtugotrwate ograniczenie kontaktow mi^dzy pracownikami nie 

stworzyto mozliwosci zbadania zjawisk wynikajqcych z codziennych kontaktow na 

odpowiednim poziomie i tym samym nie pozwolitoby na osiggni^cie rezultatow 

pozwalajgcych na przygotowanie efektywnych dziatah dIa IB PAN w kontekscie zasad 

niedyskryminacji i Planu Rownosci Ptci. 
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Warto rowniez dodac, ze biezgcy rok 2021 byt okresem ogromnych zmian zwi^zanych z 

restrukturyzacjq IB PAN i wejsciem nowej struktury organizacyjnej. Liczne Zaklady zostaty 

przetworzone w cztery Grupy badawcze, co pociqgn^to za sobq sitg rzeczy duze zmiany 

personalne w obr^bie podstawowych jednostek organizacyjnych. Zmianom ulegty w 

wi^kszosci dotychczasowe stosunki podlegtosci, potencjalnie mogqce wprowadzac nowe 

problemy zwiqzane z kontaktami mi^dzy pracownikami, a tym samym skutkujqce roznego 

rodzaju poczuciem dyskryminacji czy braku komfortu. Z tego powodu rowniez uzyskana na 

podstawie badari opinii pracownikow diagnoza w 2021 r. mogtaby nie bye jeszcze bardzo 

wiarygodna. 

W ramach dziatari przewidzianych w programie ulepszenia srodowiska pracy, zgodnie z 

harmonogramem przyj^tym przez wdrazanie strategii „HR Excellence in Research", IB PAN w 

2022 r. planuje cyki warsztatow dIa pracownikow, ktore pozwolq na wczesne wykrycie 

ewentualnej dyskryminacji oraz zrozumienie klarownych wdrazanych procedur 

antydyskryminacyjnych. Dziatania te w duzej merze pokrywajq si^ z planowanym 

przeprowadzeniem spojnej i nowej analizy wewn^trznej pod kqtem wymogow 

nowoczesnego Planu Rownosci Ptci. Ponadto w tym aspekcie IB PAN planuje rozszerzyc 

badania na wszystkich pracownikow, bez ograniczenia si^ do kadry naukowej, gdyz Plan 

Rownosci Ptci i zasada niedyskryminacji sq waznymi elementami buduj^cymi relacje 

mi^dzyludzkie w srodowisku pracy bez wzgl^du na charakter zatrudnienia (pracownik 

naukowy, techniczny czy administracyjny). IB PAN pragnie stworzyc przyjazne srodowisko 

pracy dIa wszystkich pracownikow. 

• Dobre praktyki przyĵ te w IB PAN: 

Instytut stwarza mozliwosci pracy zarowno obywatelom polskim, jak i obcokrajowcom. W 

ostatnich latach IB PAN zatrudniat obcokrajowcow z Biatorusi, Niemiec, Boliwii i Egiptu, 

natomiast obecnie zatrudnia naukowcow z Boliwii i Ukrainy. Ponadto Instytut wspiera 

pracownikow o roznym stopniu niepetnosprawnosci. IB PAN w ramach akcji usuwania barier 

architektonicznych zakupit windQ dIa wozkow inwalidzkich. 

IB PAN jest swiadomy znaczenia istnienia niedyskryminujgcego srodowiska pracy oraz 

wtqczenia kadry i studentow ze wszystkich srodowisk do kadry naukowej, z tego powodu 

system wczesnego reagowania oparty na ciqgtym monitorowaniu ewentualnej dyskryminacji 

jest zawarty w strategii Instytutu dotyczqcej zasobow ludzkich. 

• Omowienie zagadnien zasady niedyskryminacji oraz rownowagi ptci badanych 
poprzez ankietQ przeprowadzono wsrod pracownikow naukowych w 2016 i 2019 r. 

W 2016 r. w badaniu wzi^to udziat 44 osoby, 75% to kobiety, 23% to m^zczyzni. 50% 

stanowili tqcznie pracownicy z tytutem doktora habilitowanego i profesora, natomiast 48% to 

tqcznie doktorzy oraz magistrzy. W jednej ankiecie nie udzielono odpowiedzi 

metryczkowych. W 2019 r. ankiety wypetnito 39 osob, 77% kobiet i 23% m^zczyzn. tgcznie 
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59% respondentow stanowili samodzieini pracownicy naukowi, natomiast 4 1 % to 

pracownicy niesamodzieini, czyli osoby z tytutem doktora lub magistra. 

W 2016 r. i 2019 r. zadano to samo pytanie (nr 10) dotyczqce zasady niedyskryminacji: 

Czy Pan/Pani, pracujqc w IB PAN, spotkai/a siq z przypadkiem dyskryminacji ze wzglqdu na 

ptec, wiek, poclnodzenie etniczne, narodowe lub spoieczne, religiq lub wyznanie, orientacja 

seksuainq, jqzyk, niepetnosprawnosc, przekonania polityczne, status spoteczny bqdz 

materialny oraz dyscyplinq naukowq? 

Mozna bylo odpowiedziec twierdzgco lub przeczqco. Wyniki ankiety przedstawia ponizsza 

rycina, uwzgl^dniajqc podziat pracownikow naukowych ze wzgl^du na ptec (K - kobieta, M -

m^zczyzna) i stopieri zaawansowania rozwoju naukowego (S - pracownik samodzielny, N -

pracownik niesamodzielny). 

• Tak 

• nie 

K-S K-S K-N K-N M-S M-S M-N M-N Brak 
2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 danych 

2016 

W 2016 r. 89% pracownikow (39 z 44) stwierdzito, ze nie spotkato si? zadnym przejawem 

dyskryminacji w miejscu pracy, natomiast 5 osob stwierdzito, ze miato problemy zwigzane z 

tym zjawiskiem, w tym 4 kobiety. Wsrod kobiet reprezentujqcych grupQ pracownikow 

niesamodzielnych jako powod dyskryminacji wymieniono „religiQ/wyznanie", „poglqdy 

polityczne/religi^/status spoteczny", natomiast jedna badana kobieta bqdgca samodzielnym 

pracownikiem naukowych zauwazyta dyskryminacji ze wzgl^du na „nizsze zarobki dIa 

kobiet". Jedna kobieta w tej grupie pracownikow naukowych nie udzielita informacji na 

temat rodzaju odczuwanej dyskryminacji. Wsrod m^zczyzn, jedynie jeden niesamodzielny 

naukowiec zaznaczyt, ze doswiadczyt dyskryminacji ze wzgl^du na wiek. 

W 2019 r. 94% pracownikow naukowych IB PAN (37 z 39) stwierdzito, ze nie miato do 

czynienia z dyskryminacji w ich miejscu pracy. Dwie kobiety reprezentuj^ce grup? 

3 



9 

niesamodzielnych pracownikow naukowych udzielity twierdzqcej odpowiedzi, natomiast nie 

podaty szczegotow dotyczqcych obszarow zaznanej dyskryminacji. 

Na podstawie wynikow obu anklet w IB PAN podsumowano, ze wi^kszosc pracownikow 

naukowych nie doswiadczyta dyskryminacji, wobec czego nie wprowadzono dziatah 

naprawczych w tym aspekcie. Zaobserwowano takze, ze w ostatniej ankiecie mniejszy byt 

udziat odpowiedzi twierdzgcych wskazujqcych na wyst^powanie zjawiska dyskryminacji, co 

pozwala sqdzic, ze dziatania zwiqzane z ogolnych ulepszaniem srodowiska i warunkow pracy 

majq posrednie przetozenie na wyniki ankiety z 2019 r. w tym obszarze. Przyktadowo 

przyj^to nowy regulamin wynagrodzeri, w ktorym jeszcze bardziej podkreslono, ze za 

samq prac? przystuguje takie samo wynagrodzenie, bez wzgl^du na ptec. Ponadto 

uporzqdkowano wysokosc dodatkow funkcyjnych oraz zadaniowych, ktore nie majg juz 

charakteru uznaniowego, lecz wszystkich obowigzujg te same stawki. Wdrozono takze 

system powotywania przedstawicieli pracownikow naukowych do udziatu w pracach 

organow informacyjnych, konsultacyjnych i decyzyjnych, tak aby pracownicy na roznym 

szczeblu kariery naukowej mogli miec wptyw na organy decyzyjne i nie odczuwali 

dyskryminacji np. ze wzgl^du na wiek. 

Aspekt dyskryminacji bardzo cz^sto tqczony jest z problemem ptci i brakiem rownowagi ptci 

na szczeblu kierowniczym i decyzyjnym. Trzeba podkreslic, ze w ostatnich latach prawie trzy 

czwarte wszystkich pracownikow naukowych w IB PAN to kobiety, ktore ponadto od lat 

powszechnie petniq rowniez wazne funkcje i biorq udziat w organach decyzyjnych. Z tego 

powodu jeszcze przed przeprowadzeniem anklet w 2016 i 2019 r. mozna byto sgdzic, ze w IB 

PAN panujq bardzo dobre warunki dIa rozwoju naukowego kobiet. Wedtug „Europejskiej 

Karty Naukowca" i „Kodeksu Post^powania przy rekrutacji pracownikow naukowych" 

pracodawcy powinni zadbac o zapewnienie reprezentatywnej rownowagi ptci na kazdym 

szczeblu kadry naukowej, ale bez obnizania kryteriow jakosci i kwalifikacji. W celu zbadania 

poczucia rownowagi ptci w latach 2016 i 2019 zadano pracownikom naukowym dwa pytania. 

Pierwsze pytanie brzmiato: Czy sqdzi Pan/Pani, ze IB PAN jako pracodawca ma na uwadze 

zapewnienie reprezentatywnej rownowagi ptci na kazdym szczeblu kadry? Zadano takze 

drugie pytanie: Czy sqdzi Pan/Pani, ze dIa IB PAN jako pracodawcy kryterium ptci jest 

nadrzqdne wobec kryterium kwalifikacji? 

Zatozono cztery mozliwe odpowiedzi: tak, raczej tak, raczej nie i nie. Wyniki przestawiajq 

ponizsze ryciny (A - pierwsze pytanie i B - drugie pytanie). Jedna osoba w 2016 r. nie 

udzielita odpowiedzi na to pytanie. Na pierwsze pytanie wi^kszosc respondentow, zarowno 

reprezentujqcych grup? samodzielnych, jak i niesamodzielnych pracownikow naukowych w 

obu ankietach, uwazato, ze IB PAN dba o zapewnienie rownowagi ptci na kazdym szczeblu 

kadry. Na drugie pytanie zdecydowana wi^kszosc wszystkich badanych pracownikow 

odpowiedziata, ze kryterium kwalifikacji jest nadrz^dne wzgl^dem kryterium ptci. Jedynie w 

4 



1 

2019 r. jeden z dwoch m^zczyzn reprezentujqcych niesamodzielnych pracownikow 

naukowych stwierdzit, ze pled ogrywa wi^ksze znaczenie niz kwalifikacje. 

M-N Brak 
2019 danych 

2016 

ITak • Raczej tak • Raczej nie HNie • Brak odpowiedzi 

HUB 
M-N Brak 
2019 danych 

2016 

ITak • Raczej tak B Raczej nie BNie 

B 

Struktura zatrudnienia w IB PAN wskazuje na dominacj? kobiet w srodowisku pracy, jednak 

wyniki ankiety pokazaly, ze pracownicy uwazajq, ze w IB PAN jest zachowana rownowaga 

pIci. Jako jednostka naukowa podlegajqca ciaglym ewaluacjom jakosci pracy naukowej IB 

PAN stawia przede wszystkim na kwalifikacje pracownikow i w tym aspekcie pracownicy 

naukowi rowniez potwierdzili, ze to kompetencje i kwalifikacje ostatecznie decydujq o 

zatrudnieniu odpowiednich osob na konkretnych stanowiskach. Plec odgrywa drugorz^dnq 

ro\q. Niemniej jednak IB PAN zwraca szczegoinq uwag?, aby w pracach organow 

informacyjnych, konsultacyjnych i decyzyjnych, w ktorych pracuje grupa pracownikow 

naukowych powolywac przedstawicieli pracownikow naukowych o roznej pIci, obok 

pracownikow na roznym szczeblu kariery naukowej. W ten sposob IB PAB dba o zachowanie 

roznorodnosc! i rownosci w srodowisku pracy. 
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Waznym zagadnieniem w obszarze rownosci ptci jest zapewnienie rownego traktowania 

kobiet i m^zczyzn biorqc pod uwag? rozne sciezki rozwoju naukowego wynikajgce z 

obowiqzkow zwiqzanych z wychowywaniem dzieci, ktore w wi^kszosci spadajq na kobiety. 

Na podstawie wynikow ankiet przeprowadzonycli w latach 2016 i 2019 pracownicy 

zdecydowanie wysoko oceniajq warunki pracy, ktore pozwalajq im pogodzic zycie rodzinne i 

zawodowe, ktore z kolei przektada s\q na zwi^kszenie efektywnosci prowadzonych badah 

naukowych. Pytanie dotyczqce warunkow pracy byto pytaniem otwartym, gdzie najbardziej 

dogodny dIa respondentow okazat si?: a) elastyczny czas pracy, b) mozliwosc pracy w domu, 

c) praca w niepetnym wymiarze, d) uriop naukowy. Wi^kszosc respondentow pozytywnie 

ocenito ogolnie mozliwosci rozwoju kariery zawodowej. Przyszte szczegotowe badania w tym 

obszarze pozwolq na nowg diagnozQ warunkow pracy, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem 

rownosci ptci i rownego traktowania kobiet i m^zczyzn oraz osob o innym poczuciu 

przynaleznosci ptciowej^ 
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