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Jako organizatorzy projektu „Tata jak Mama –  
ogólnopolska kampania na rzecz godzenia 
życia zawodowego o rodzinnego” pragniemy 
serdecznie podziękować wszystkim przedsię-
biorstwom, organizacjom i instytucjom, które 
zechciały wziąć udział w części projektu reali-
zowanego pod hasłem „Etat Tata. Lubię to!” 
i wypełniły kwestionariusz, który nazwaliśmy 
wywiadem doceniającym.  
Bez Państwa uczestnictwa nie mielibyśmy 
podstaw do zanalizowania i opracowania danych 
zawartych w tym materiale. Liczymy na to, że 
zebrane przez nas informacje pomogą nie tylko 
w lepszym zrozumieniu znaczenia terminu  
„dobre praktyki” w zakresie polityki kadrowej, 
ale także przekonają niezdecydowanych do 
wprowadzania tego typu praktyk w swoich 
przedsiębiorstwach i instytucjach.

Podziękowania Spis treści

Wstęp 4

1. Wyniki badań przeprowadzonych na początku projektu  6

2. Czym są dobre praktyki? 10

3. Działania podejmowane przez projektodawców w zakresie upowszechniania dobrych praktyk  14

3.1 Karta rabatowa „Mozaika Rodzinna”  15

3.2 Konkurs Dobre Praktyki Pracodawców  17

3.3 Konkurs Dzień z Dzieckiem w Pracy 19

4. Wypowiedzi pracodawców   22

5. Porady ekspertów 26

6. Wyniki badań przeprowadzonych pod koniec trwania projektu 30

Podsumowanie 34

Załączniki

Przedsiębiorstwa i organizacje nagrodzone w konkursie Dobre Praktyki Pracodawców  36

Przedsiębiorstwa i organizacje, które zostały wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki Pracodawców 37

Wprowadzenie do formularza wywiadu doceniającego 38

Wywiad doceniający – formularz 39

Formularz ogólnopolskiego konkursu Dzień z Dzieckiem w Pracy 39

www.etattat.pl 3www.etattat.pl2



Szanowni Czytelnicy,

oddajemy do Waszych rąk publikację, która 
stanowi podsumowanie części ważnych działań 
zrealizowanych w ramach projektu „Tata jak 
Mama – ogólnopolska kampania informacyjna na 
rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. 

Projekt został zrealizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
i powstał w efekcie konkursu ogłoszonego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2012 r., 
związanego ze wspieraniem rozwiązań na rzecz 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Z wielką radością, ale i w poczuciu 
dużej odpowiedzialności, włączyliśmy się 
w działania upowszechniające ideę równych 
szans, organizując ogólnopolską kampanię 
informacyjno--promocyjną pod hasłem „Etat 
Tata. Lubię to!”. Wykorzystaliśmy w tym celu 
środki masowego przekazu i nowoczesne 
metody komunikacji, ale również dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby zidentyfikować 
i wypromować najlepsze dobre praktyki oraz 
prowadzić działalność informacyjno-doradczą 
w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

Upowszechnianie idei równych szans 
dla osób powracających na rynek pracy po 
urodzeniu i/lub wychowaniu dziecka jest 

Wstęp
ważne zarówno z punktu widzenia rodzi-
ców-pracowników firm, jak i pracodawców. 

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce 
jest wciąż zdecydowanie gorsza niż sytuacja 
mężczyzn. Statystyki pokazują znacząco wyższą 
stopę bezrobocia wśród kobiet, utrudniony 
dostęp do awansów i stanowisk kierowniczych 
oraz mniejsze pensje mimo tego samego zakresu 
obowiązków i odpowiedzialności, jakie mają 
mężczyźni. Instytucje statutowo powołane do 
zadań związanych z wyrównywaniem szans 
kobiet i mężczyzn wykazują niewystarczającą lub 
nieskoordynowaną aktywność w tym zakresie. 

Szczególnie w obecnej sytuacji demograficznej 
w Polsce, nikt chyba nie może mieć wątpliwości, 
że wspieranie wszelkich rozwiązań na rzecz 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego ma 
ogromne znaczenie: demokratyczne, ekonomicz-
ne i społeczne. Jesteśmy absolutnie przekonani, 
że bez optymalizacji dzielenia obowiązków 
domowych i rodzinnych przez oboje rodziców, 
równość w sferze zawodowej nie zostanie osią-
gnięta. Trudności dotyczące równowagi pomiędzy 
życiem zawodowym i rodzinnym rodziców małych 
dzieci wiążą się przede wszystkim ze stereoty-
powym postrzeganiem roli kobiet i mężczyzn. 
W świadomości społecznej wciąż panuje dobrze 
ugruntowane przekonanie, że opieka nad dziećmi 
oraz większość prac domowych należą przede 
wszystkim do obowiązków kobiet. 

Dlatego problem godzenia życia zawodowego 
i rodzinnego powinien być rozpatrywany 
w dwóch aspektach – po pierwsze w odniesieniu 
do dzielenia ciężaru obowiązków domowych 
przez oboje rodziców, a  po drugie z uwzględnie-
niem rynku pracy oraz realiów, w jakich funkcjo-
nuje polski pracodawca. Postrzeganie kobiety 
głównie przez pryzmat roli matki powoduje, że 
to głównie kobiety stają wobec dylematu godze-
nia życia osobistego z zawodowym. Dogłębna 
analiza problemu wskazuje, że promowanie 
związków opartych na zasadach partnerskich 
oraz zachęcanie ojców do korzystania z przysłu-
gujących im urlopów ojcowskich i tacierzyńskich 
mogą znacząco poprawić sytuację. 

Jesteśmy przekonani, że w działaniach na rzecz 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego nieoce-
niona jest rola informacji. Dostarczanie wiedzy 
i przykładów dobrych praktyk otwiera na nowy 
sposób postrzegania rzeczywistości, nadążający 
za zmianami społeczno-ekonomicznymi, a tym 
samym dający możliwość osiągnięcia modelu 
lepszego, sprawiedliwszego i bardziej solidarne-
go społeczeństwa, w którym warto żyć.

Zespół projektu „Tata jak Mama – ogólnopolska 

kampania informacyjna na rzecz godzenia życia 

zawodowego i rodzinnego”.
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Kampania „Etat Tata. Lubię to!” to akcja 
o charakterze społecznym i zasięgu ogólnopol-
skim, która została częścią projektu „Tata jak 
Mama – ogólnopolska kampania informacyjna 
na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzin-
nego”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego). Rozpoczęła się w październiku 
2012 r., a oficjalnie wystartowała w styczniu 
2012 r. konferencją z udziałem ambasadora 
kampanii – Macieja Kurzajewskiego. Jednym 
z celów akcji było zaakcentowanie, pod-
kreślenie roli ojca w życiu i funkcjonowaniu 
rodziny, a tym samym zachęcenie tatów* do 

Wyniki badań 
przeprowadzonych na 
początku projektu na 
temat: „Łączenie ról 
zawodowych i rodzinnych”

bycia świadomym i otwartym rodzicem oraz 
partnerem w opiece i wychowaniu dziecka.

Na przełomie grudnia 2012 r. i stycznia 2013 r., 
organizatorzy akcji „Etat Tata. Lubię to!” zlecili 
wykonanie badania ilościowego i jakościo-
wego w  celu bieżącej diagnozy sytuacji 
związanej z łączeniem ról zawodowych 
i rodzinnych w Polsce. Badanie przeprowadziła 
agencja Partner in Business Strategies (PBS). 

Badanie jakościowe przeprowadzono 
w dwóch niezależnych grupach dyskusyjnych 
– w grupie 5 kobiet oraz w grupie 5 mężczyzn. 
Wszystkie osoby biorące udział w badaniach 
były w wieku od 20 do 45 lat, posiadały 
wykształcenie średnie lub wyższe, były aktywne 
zawodowo (umysłowy charakter wykonywanej 
pracy), pozostawały w związku partnerskim 
lub małżeńskim i posiadały przynajmniej 
jedno dziecko w wieku do 4 lat. Głównym 
celem badania, przeprowadzonego metodą 
zogniskowanych wywiadów grupowych, było 
pogłębienie wiedzy na temat praktycznych 
aspektów związanych z łączeniem ról 
zawodowych z rodzinnymi. Dokonano 
tego poprzez rekonstrukcję jednostkowych 
doświadczeń dotyczących odpowiedzialności 
oraz podziału obowiązków związanych z opieką 
nad dzieckiem. Badanie jakościowe pozwoliło 
również na identyfikację barier oraz korzyści 

wynikających z różnych modeli rodziny oraz 
odtworzenie znaczeń przypisywanych roli ojca. 

Wyniki badań jednoznacznie pokazują wyraź-
ną tendencję do odchodzenia od tradycyjnego 
modelu rodziny w stronę partnerskiego podziału 
obowiązków domowych i rodzinnych. Większość 
mężczyzn deklaruje aktywny udział w wy-
chowywaniu dzieci i wykonywaniu czynności 
związanych z dbaniem o dom. Analiza wypo-
wiedzi uczestników badania wskazuje wyraźnie, 
że rola ojca przejawia się przede wszystkim 
w zabawie i wszelkich formach aktywności 
fizycznej, podejmowanej wraz z dzieckiem. Być 
może dlatego tatowie deklarują, że większość 
czynności związanych z opieką nad dzieckiem 
jest dla nich przyjemnością. 

Mimo że mężczyźni uważają, że rolą ojca jest 
także dyscyplinowanie dzieci, z wypowiedzi 
badanych wynika, że to kobiety są w większej 
mierze odpowiedzialne za dyscyplinę 
i wychowanie. Matki przyznają, że opieka nad 
dzieckiem jest obciążająca i chętnie oddają 
jej część swoim partnerom, chociaż według 
wyników badania to kobiety pełnią dominującą 
rolę w gospodarstwach domowych. Przewaga 
roli kobiety w domu łączy się często z różnicami 
w trybie pracy partnerów, ale przede wszystkim 
z przeświadczeniem samych kobiet, że wykonują 
one czynności związane z domem i opieką nad 
dzieckiem sprawniej, lepiej niż mężczyźni.  

* O formach "tato", "taty" i ich odmianach mówiła  
dr Katarzyna Kłosińska w Audycji "Co w mowie piszczy"  
w radiowej "Trójce"
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Warto zaznaczyć, że na przestrzeni 20 lat znacząco 
zmniejszył się udział pomocy ze strony osób trzecich 
(babci, dziadka, cioci) w opiece nad dziećmi. 

Analiza wypowiedzi respondentek wskazuje bez-
sprzecznie podporządkowanie kariery zawodowej 
kobiety-matki potrzebom wynikającym z pełnienia 
roli matki. Z tego powodu kobiety często odkładają 
podjęcie studiów, zmianę pracy czy awans do 
momentu usamodzielnienia się dziecka. 

Według uczestniczek grupy dyskusyjnej 
głównymi przeszkodami w łączeniu roli zawo-
dowej z obowiązkami rodzinnymi są sztywne 
godziny pracy, brak zaplecza opiekuńczego, czyli 
miejsca, w którym mogłyby spokojnie zostawić 
dziecko, oraz niska tolerancja pracodawców 
w stosunku do matek. 

Osoby badane w obu grupach zgodnie 
stwierdziły, że to matki po urodzeniu dziecka wy-
korzystały w pełni należący się obojgu rodzicom 
urlop macierzyński. Jako przyczyny podawane są 
zwykle powody związane z charakterem pracy 
partnerów (lepsze warunki płacy mężczyzn, 
prowadzenie przez nich działalności gospodar-
czej), ale także z przeświadczeniem, że kobiety 
po prostu lepiej zajmą się dzieckiem. 

Pojęcie urlopu ojcowskiego, niezależnego od 
urlopu macierzyńskiego, nie istnieje w świado-
mości respondentów – nie znają jego charakte-
ru, nie wiedzą komu i kiedy przysługuje.

Z wypowiedzi mężczyzn biorących udział 
w badaniu wynika, że nie dostrzegają oni 
większych przeszkód w godzeniu ról rodzinnych 
i zawodowych. Według respondentów ich 
zawodowa sytuacja nie uległa większej zmianie po 
urodzeniu się dziecka – odczuwają jedynie większą 
motywację do zapewnienia dobrobytu rodzinie. 

Badanie ilościowe przeprowadzono metodą 
kilkuminutowego wywiadu telefonicznego 
na grupie 1000 osób z dużych miast Polski, 
aktywnych zawodowo lub pozostających 
w związku z osobą aktywną zawodowo. Wnioski 
z badania ilościowego pokazują, że respondenci 
zasadniczo nie zgadzali się z opinią, że nie-
pracujące osoby są lepszymi rodzicami ani, że 
kobiety lub mężczyźni woleliby prowadzić dom 
i wychowywać dzieci, niż pracować zawodowo. 
Uważali natomiast, że rozwój zawodowy i zara-
bianie pieniędzy to istotna część bycia spełnioną 
kobietą lub spełnionym mężczyzną. 

Z badania wynika, że respondenci byli zgodni 
co do opinii, że dla małych dzieci lepiej jest, 
gdy kobieta nie pracuje, ale biorąc pod uwagę 
podział obowiązków domowych, ponad połowa 
badanych uważała, że wszystkie czynności są 
odpowiednie dla obu płci. 

W zakresie analizy procesu wychowywania 
dziecka opinie respondentów pokazały, że do 
matek należy przede wszystkim pielęgnacja 

i opieka nad dzieckiem, a także zapewnienie mu 
troski i czułości. Ojcowie z kolei w większym 
stopniu odpowiedzialni są za dyscyplinę i po-
słuszeństwo, częściej niż matki odpowiadają za 
zabezpieczenie materialne i finansowe dziecka.

Większość pytanych uważała, że ojcowie 
powinni skorzystać z urlopu tacierzyńskiego. 
Może to jednak sugerować brak rozróżnienia 
między urlopem tacierzyńskim a ojcowskim, 
który nie wiąże się z rezygnacją matki z części 
dni wolnych. Urlop macierzyński wskazywany 
był przede wszystkim ze względu na fakt, 
że matka lepiej zajmie się dzieckiem, urlop 
tacierzyński z kolei wybierany był ze względu 
na dobro rodziny. Jednocześnie respondenci byli 
przekonani, iż to matce pracodawca chętniej 
przyzna urlop.
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W ujęciu ogólnym termin „dobra praktyka” 
odnosi się do praktyk, które mają znaczący, 
pozytywny wpływ na konkretne aspekty życia 
społecznego i właśnie z powodu tej użyteczności 
warto i należy je upowszechniać.

W przypadku projektu „Tata jak Mama – 
ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego” 
termin „dobre praktyki” postanowiliśmy 
zdefiniować jako konkretne działania stosowane 
przez przedsiębiorstwa i organizacje w Polsce 
wobec pracowników-rodziców małych dzieci.

Właśnie szerokie upowszechnianie dobrych 
praktyk, które staną się dostępne i gotowe do 
szerszego ich zastosowania przez firmy w całej 
Polsce stało się szczególnym celem działań 
podjętych w ramach projektu „Etat Tata. 
Lubię to!”. Dobre praktyki nie muszą być nowe, 
chociaż oczywiście bardzo ważne jest tworzenie 
innowacyjnych rozwiązań podążających za 
zmianami na rynku pracy, w polityce społecznej, 
ekonomicznej, demograficznej. Najistotniejsza 

Czym są dobre praktyki?

jednak jest wola i chęć ze strony osób decy-
zyjnych w przedsiębiorstwie, aby wprowadzić 
nawet najbardziej podstawowe prorodzinne 
rozwiązania ułatwiające pracownikom-rodzicom 
małych dzieci sprawne łączenie obowiązków 
zawodowych z rodzinnymi.

W efekcie przeprowadzonych działań 
związanych z identyfikacją dobrych praktyk 
w zakresie prorodzinnej polityki kadrowej, 
realizowanej w przedsiębiorstwach i organi-
zacjach w Polsce, przedstawiamy przykłady 
konkretnych działań, form zatrudnienia, 
które mogą ułatwić godzenie roli rodzica 
małego dziecka z aktywnością zawodową. 

 
 
 

 

Udogodnienia, z których mogą korzystać 
pracownicy-rodzice małych dzieci zebrane na 
podstawie wypełnionych przez pracodawców 
wywiadów doceniających:

1. Elastyczny czas pracy, czyli możliwość 
indywidualnego zarządzania godzinami 
pracy, bez sztywnych zasad.

2. Telepraca, praca on-line, wykonywana 
w domu.

3. Organizacja pracy dostosowana do 
potrzeb rodziców małych dzieci, np. 
spotkania organizowane tylko w godzinach 
pracy.

4. Praca w domu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
5. Możliwość zabrania dziecka do pracy 

w wyjątkowych sytuacjach.
6. Powrót matki lub ojca po urlopie macie-

rzyński, tacierzyńskim, wychowawczym, 
ojcowskim na to samo stanowisko pracy.

7. Kącik dla dzieci pracowników, czyli 
miejsce obok stanowiska pracy rodzica ze 
stoliczkiem i krzesełkiem oraz zabawkami, 
kredkami, kolorowankami dla dziecka.

8. Punkty opieki nad dzieckiem przy firmie, 
czyli przedszkole czy żłobek przy firmie.

9. Rodzinne wyjazdy integracyjne dla 
pracowników i ich rodzin.

10. Przyjazne nastawienie wobec rodziców 
małych dzieci panujące w organizacji, firmie.    

2
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Inne udogodnienia wskazywane przez praco-
dawców w wywiadach doceniających: 

•	 plac zabaw dla dzieci w miejscu pracy,
•	 „becikowe” od firmy,
•	 bilety na imprezy rodzinne lub zajęcia 

sportowe dla rodziców z dziećmi, bilety do 
teatru,

•	 niepełny wymiar czasu pracy po powrocie 
z urlopu macierzyńskiego lub przerywany 
system pracy,

•	 porady i konsultacje z trenerem czy 
dietetykiem dla kobiet w ciąży oraz mam 
tuż po urodzeniu dziecka,

•	 imprezy dla dzieci, paczki okolicznościowe 
dla dzieci,

•	 półkolonie i warsztaty dla dzieci, 
•	 opieka medyczna da rodzin pracowników,
•	 dofinansowanie żłobka, przedszkola czy 

opiekunki,
•	 magazyn dla rodziców, kartki okolicz-

nościowe z własnoręcznie podpisanymi 
życzeniami od pracowników i zarządu fir-
my wysyłane rodzicom nowo narodzonego 
dziecka wraz z prezentem, zamieszczona 
w intranecie informacja o narodzinach 
dziecka pracownika firmy.
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Działania podejmowane 
przez projektodawców 
w zakresie 
upowszechniania 
dobrych praktyk

3

Karta rabatowa „Mozaika Rodzinna” została 
zaprojektowana jako ważna część kampanii 
społecznej „Tata jak Mama”, realizowanej pod 
hasłem „Etat Tata. Lubię to!”. U podstaw idei 
tej kampanii znalazło się zadanie wzmocnienia 
znaczenia roli ojca w opiece nad dzieckiem, 
ale również próba przekonania pracodawców 
w Polsce, że warto prowadzić prorodzinną 
politykę kadrową.

Aby dokonać swoistego połączenia pra-
codawców i pracowników-rodziców małych 
dzieci, organizatorzy kampanii postanowili 
stworzyć specjalną kartę rabatową, która będzie 
oferowała zniżki szczególnie atrakcyjne z punktu 
widzenia rodziców wychowujących małe dzieci. 

Karta Rabatowa
„Mozaika Rodzinna”

Czym jest karta rabatowa 
„Mozaika Rodzinna” 
i jakie są korzyści z jej 
posiadania?

3.1 Przekazywanie kart natomiast miało się odby-
wać właśnie za pośrednictwem pracodawców, 
którzy mogliby zgłaszać się do projektu infor-
mując, jaką ilość pracowników-rodziców małych 
dzieci zatrudniają.

W ten sposób powstała wygodna karta, 
uprawniająca właścicieli do rabatów i zniżek na 
usługi oraz produkty atrakcyjne dla rodziców 
dzieci w wieku do 7 lat. Wierzymy, że karta 
rabatowa „Mozaika Rodzinna” wpłynęła na 
zwiększenie dostępu rodziców małych dzieci do 
usług i produktów, które pomagają w opiece, 
pielęgnacji i wychowywaniu dzieci. 

Wśród miejsc oferujących rabaty znalazły się 
wydawnictwa książkowe, które mają w ofercie 
niezwykle mądre, pouczające książki dla dzieci 
i rodziców, miejsca rozrywki i edukacji, do 
których można się wybrać wraz z dziećmi, 
placówki medyczne oferujące specjalne rabaty 
na szczepienia i usługi stomatologiczne dla dzieci.
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Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby 
karta rabatowa „Mozaika Rodzinna” stała się 
atrakcyjnym prezentem, który pracodawca 
prowadzący w firmie prorodzinną politykę 
kadrową może zaproponować swoim pracow-
nikom-rodzicom dzieci w wieku do lat 7. Taki 
gest mógłby dodatkowo wzmacniać wizerunek 
pracodawcy zarządzającego przedsiębiorstwem 
w sposób nowoczesny, przełamując dobrze 
ugruntowany stereotyp, który mówi o tym, 
że dla pracodawców rodzice małych dzieci są 
pracownikami trudnymi i niechcianymi.

Ideą karty rabatowej „Mozaika Rodzinna” 
była również promocja wszystkich zniżko-
dawców karty, włączających się w projekt 
poprzez udzielanie różnego rodzaju rabatów, 
którzy dzięki udziałowi w projekcie „Tata jak 
Mama” wpisali się w kampanię zaangażowaną 
społecznie. To ważne, aby jak największa część 
społeczeństwa miała na względzie dobro ogółu 
i z pełną odpowiedzialnością decydowała się 
na dołożenie swojej „cegiełki” do działań, które 
mają wpływ na to, jak będą funkcjonować 
kolejne pokolenia. 

Pragnęliśmy dzięki karcie rabatowej 
„Mozaika Rodzinna” stworzyć platformę dla 
społeczności pracowników, którzy efektyw-
nie potrafią łączyć pracę zawodową z rolą 
ojców i matek małych dzieci. Taka platforma 
miała wiązać się także z dostępem do informacji 

o dodatkowych produktach i wydarzeniach 
kampanii „Tata jak Mama”, tj. rodzinnych even-
tach, sesjach zdjęciowych, albumach.

W ramach działań realizowanych podczas 
kampanii społecznie zaangażowanej, współfi-
nansowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, prowadzonej pod hasłem „Etat Tata. 
Lubię to!”, zaprosiliśmy kilkuset pracodawców 
z całej Polski do bezpłatnego udziału w konkursie 
„Dobre Praktyki Pracodawców”.

Postanowiliśmy zwrócić się zarówno do firm 
stawiających pierwsze kroki w obszarze spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – które 
dopiero planują wprowadzenie konkretnych 
działań odpowiedzialnych społecznie – jak i do 
tych, które mogą się już pochwalić w tym wzglę-
dzie sporym dorobkiem, a szczególnie ważny jest 
dla nich prestiż i możliwość zaprezentowania 
swojej firmy przy okazji dużej ogólnopolskiej 
kampanii informacyjnej.

Doszliśmy do wniosku, że ogłaszając konkurs na 
Dobre Praktyki Pracodawców proponujemy nie 
tylko udział w wyścigu o tytuł Dobrego Pracodaw-
cy, ale także kontynuujemy dzieło odkrywania 

Konkurs Dobre  
Praktyki Pracodawców 

3.2 i inspirowania się dobrymi praktykami w zakresie 
prorodzinnej polityki kadrowej, które są stosowa-
ne przez wielu przedsiębiorców. 

Postanowiliśmy zaprezentować i docenić 
pracodawców stosujących dobre praktyki 
w zakresie zatrudnienia pracowników-rodziców 
małych dzieci i wypromować wszelkie działania 
mieszczące się w tym kręgu, nadając im specjalną 
rangę. 

Konkurs Dobre Praktyki Pracodawców 
zaadresowany do pracodawców w całej Polsce 
został ogłoszony w marcu 2013 r. Pracodawcy 
mogli zgłosić swoją firmę do konkursu poprzez 
wypełnienie specjalnie przygotowanego 
wywiadu doceniającego, który miał pomóc 
w zidentyfikowaniu stosowanych, bądź nie, 
Dobrych Praktyk w zakresie polityki kadrowej.

Do konkursu Dobre Praktyki Pracodawców 
zgłosiło się: 
•	 17 firm zatrudniających do 50 pracowników 

(mikro i małe przedsiębiorstwa), 
•	 7 firm zatrudniających od 50 do 250 

pracowników (średnie przedsiębiorstwa)
•	 8 firm zatrudniających powyżej 250 

pracowników (duże przedsiębiorstwa). 
Konkurs został rozstrzygnięty w wyniku obrad 

Kapituły Konkursowej, która przyznała tytuły 
„Dobrego Pracodawcy” w trzech kategoriach 
– mikro i małe przedsiębiorstwa, średnie przedsię-
biorstwa oraz duże przedsiębiorstwa. 
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Kapituła Konkursowa przyznała tytuł Dobrego 
Pracodawcy dziewięciu przedsiębiorstwom 
i organizacjom, a dziewięć kolejnych wyróżniła.

Wśród najczęściej stosowanych praktyk 
stosowanych przez Pracodawców wymieniano 
elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy 
z domu (okazjonalnie lub długoterminowo). 
Do najciekawszych dobrych praktyk można 
z pewnością zaliczyć informowanie wszystkich 
pracowników firmy o tak ważnym wydarzeniu, 
jakim są narodziny dziecka pracownika i przesła-
nie rodzicom podpisanej przez zarząd i wszystkich 
pracowników kartki z życzeniami wraz z prezen-
tem dla dziecka.

Wywiady doceniające były oceniane pod 
względem podstawowych udogodnień dla 
pracowników, a następnie ocenie podlegały 
indywidualne dodatkowe udogodnienia dla 
pracowników-rodziców. Kapituła Konkursowa 
nie miała łatwego wyboru, ponieważ okazuje się, 
że wielu polskich przedsiębiorców, organizacji, 
urzędów wspiera pracowników-rodziców małych 
dzieci w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.

Priorytetem w ocenie zgłoszonych wywiadów 
była wielkość firmy oraz wszystkie te udogodnie-
nia, które pozwalają pracownikom-rodzicom ma-
łych dzieci sprawnie łączyć obowiązki zawodowe 
z rodzinnymi. Szczególnie wysoko oceniono firmy, 
które w polskich realiach, nie będąc częścią korpo-
racyjnych międzynarodowych firm, same wypra-

cowują w kulturze organizacji standardy i zasady 
skutecznie wspierające pracowników-rodziców. 

Komisja zwracała szczególną uwagę na tych 
pracodawców, którzy w Dobrej Praktyce stosują 
udogodnienia zdecydowanie wykraczające poza 
kodeks pracy lub działania wynikające z funduszu 
socjalnego, np. organizują klub malucha działający 
przy firmie czy konsultacje osobistego trenera dla 
mam w ciąży i po urodzeniu dziecka.

Ważne były także wszelkie pozafinansowe 
formy wspierania pracowników-rodziców, np. 
pojawienie się w komunikacji wewnątrz firmy 
(intranet, gazeta pracowników) informacji o tym, 
że dołączył do społeczności firmy nowy człowiek. 
Takie działania w prosty sposób przekładają 
się na tworzenie pozytywnego nastawienia do 
pracowników-rodziców, dobrą atmosferę wokół 
rodzicielstwa, co z pewnością sprzyja godzeniu ról.

Dodatkowo dla każdego pracownika-rodzica 
dziecka do lat 7, pracodawcy zgłaszający się 
do konkursu mogli otrzymać kartę rabatową 
„Mozaika Rodzinna”. 

Konkurs Dobre Praktyki Pracodawców 
udowodnił, jak wiele działań wspomagających 
pracowników-rodziców małych dzieci jest 
realizowanych w polskich przedsiębiorstwach 
i głęboko wierzymy, że stał się również inspi-
racją dla wielu firm i organizacji, które są na 
początku drogi tworzenia atmosfery przyjaznej 
dla rodziców małych dzieci.

Konkurs Dzień  
z Dzieckiem w Pracy

3.3

Kolejną propozycją dla pracodawców w ramach 
projektu „Tata jak Mama – ogólnopolska 
kampania informacyjna na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego” współfinansowanego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
a prowadzonego pod hasłem „Etat Tata. Lubię to!” 
było zaproszenie do bezpłatnego udziału w ogól-
nopolskim konkursie Dzień z Dzieckiem w Pracy.

Również ta akcja została skierowana do 
wszystkich przedsiębiorstw i organizacji – tych, 
które stawiają pierwsze kroki w obszarze 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), 
planując wprowadzenie pewnych konkretnych 
działań oraz tych, które mają już pewien doro-
bek w obszarze społecznej odpowiedzialności.

Dziecko w pracy? Czy to możliwe? Jako 
organizatorzy kampanii informacyjnej „Etat 
Tata. Lubię to!” chcieliśmy przekonać pracodaw-
ców, że to się może zdarzyć i bardzo aktywnie 

zachęcaliśmy przedsiębiorców do udziału 
w konkursie Dzień z Dzieckiem w Pracy.  
Ideą konkursu było zainspirowanie 
przedsiębiorców i organizacji w Polsce do 
poszukiwania prostych sposobów na doce-
nienie, zaakcentowanie tematu rodzicielstwa 
w pracy. Mogłoby to być pierwszym krokiem 
lub uzupełnieniem innych działań w zakresie 
prorodzinnej polityki kadrowej, które są stoso-
wane przez przedsiębiorców. 

Konkurs zaadresowany do pracodawców 
w całej Polsce został ogłoszony w marcu 
2013 r. Pracodawcy mogli zgłosić swoją firmę 
do konkursu poprzez wypełnienie specjalnie 
przygotowanego formularza, który dał 
możliwość wyboru jednej z trzech dat oraz 
sposobu obchodów, formy realizacji takiego dnia 
w miejscu pracy. 

25 listopada swoje święto ma Pluszowy 
Miś, a 31 maja obchodzimy Światowy Dzień 
bez Papierosa, co nie oznacza wcale, że tego 
dnia ruszamy do pracy z misiem pod pachą, 
a wszystkich uzależnionych od nikotyny ta data 
powstrzymuje przed paleniem. Ogłaszając 
konkurs na wybór daty obchodów ogólno-
polskiego Dnia z Dzieckiem w Pracy chodziło 
nam o uświadomienie pewnego tematu, być 
może problemu. Pragnęliśmy podjąć próbę 
przeanalizowania za i przeciw, zainicjować 
interesującą dyskusję społeczną.
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Niekoniecznie chodzi o obecność wszystkich 
dzieci w pracy tego dnia, a bardziej o zaak-
centowanie tematu łączenia roli rodzica 
i pracownika, o podjęcie tematu obecności 
dziecka w miejscu pracy rodzica w nagłej 
sytuacji, która czasem może się zdarzyć.  
Zdając sobie sprawę, że nie wszędzie są takie 
możliwości, np. w zakładzie produkcyjnym, chcie-
liśmy jednak sprowokować do zastanowienia 
i nakłonić do otwartości pracodawców na sytu-
acje awaryjne, a jako pomoc zaoferowaliśmy za-
pewnienie mobilnego kącika dla dziecka w pracy.

W ogólnopolskim konkursie Dzień z Dzieckiem 
w Pracy 70 firm i organizacji zostało nagrodzo-
nych mobilnym kącikiem dla dziecka w pracy 
w postaci stolika, krzesełek, namiotu typu 
wigwam, książeczek, kredek i kolorowanek. 
Taki kącik daje dziecku możliwość swobodnej 
zabawy tuż obok miejsca pracy taty lub mamy.

Konkurs wyłonił ciekawe pomysły na zaakcen-
towanie obecności dzieci w miejscu pracy poprzez 
rodzicielskie role pracowników, a nagroda 
w postaci mobilnego zestawu dla dziecka w pracy 
stała się pomocnym, miłym drobiazgiem, który 
może znacząco poprawić komfort pracownika 
i pracodawcy w sytuacji awaryjnej, w której rodzic 
jest zmuszony zabrać dziecko do pracy. 

Jako Dzień z Dzieckiem w Pracy pracodawcy 
wybrali 9 września. W roku 2013 jest to 
poniedziałek.
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Pracodawcy z tytułem Dobry Pracodawca 
kampanii „Etat Tata. Lubię to!”

Wyjątkowo ceniona przez naszych 
pracowników jest możliwość telepracy, 
pozwalającej na elastyczność. Jest dla 
nas jasne, że stworzenie pracownikom jak 
najlepszych warunków pracy przekłada się na 
jakość naszych usług i powodzenie całej firmy. 
Nasi pracownicy to świetni, cenieni specjaliści 
branży, ale też osoby o wielu pasjach, 

Wypowiedzi pracodawców 
opublikowane na portalu 
www.etatata.pl,  
zebrane w czasie trwania 
projektu „Tata jak Mama 
– ogólnopolska kampania 
na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego”

a dodatkowo rodzice, partnerzy. Staramy się 
umożliwiać im godzenie tych ról, żeby mogli 
czuć satysfakcję ze wszystkich aspektów 
swojego życia.
Lucyna Federowicz,
Dyrektor ds. Personalnych i Strategii GPEC 

Postanowiliśmy stworzyć dla siebie 
i osób, które z nami pracują najlepsze 
z możliwych środowisko pracy. Nasz 
zespół ma możliwość korzystania w pracy 
z wielu udogodnień takich jak zadaniowy 
czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej 
bez potrzeby dojeżdżania do biura. 
Budując naszą organizację, wyszliśmy 
z założenia, że jesteśmy profesjonalistami 
i dokładnie takie mamy podejście do 
naszych obowiązków zawodowych. 
W pracy wykorzystujemy wiele nowinek 
technologicznych, dzięki którym jesteśmy 
w stałym kontakcie, bez konieczności 
stawiania się w biurze o określonych porach 
każdego dnia. Zależy nam na tym, by ludzie 
pracujący w naszej firmie mieli też czas 
na rodzinę, realizację własnych pasji czy 
rozwój osobisty, dlatego wspieramy nie 
tylko naszych pracowników, ale również 
ich partnerów i dzieci. Dzięki takiej polityce 
unikamy syndromu wypalenia zawodowego, 
a tym samym ciągłej rotacji pracowników.

Nasi pracownicy nie muszą się obawiać, 
że z powodu ciąży czy urodzenia dziecka zmieni 
się ich pozycja w firmie. Wręcz przeciwnie, 
w miarę możliwości wspieramy ich w nowej 
sytuacji i wspólnie ustalamy najkorzystniejsze 
dla wszystkich warunki pracy. Z ubezpieczenia 
NNW rodzice otrzymują dodatkowe wsparcie 
finansowe z tytułu urodzenia dziecka, 
a niemowlę otrzymuje od firmy wyprawkę.
Adam Dybza, 
Prezes Zarządu DYBZA Financial 
Consulting sp. z o.o. 

Zespół Parents@Work kieruje przedsięwzięciami 
dla dzieci. W naszej Firmie wiele dzieje się 
za sprawą wolontariuszy. Tak jest również 
w przypadku organizacji imprez dla dzieci. Nasz 
zespół Parents@Work składa się z pracowników 
różnych działów, którzy wspólnie kierują 
przedsięwzięciami dla dzieci. Zazwyczaj 
najbardziej zaangażowane osoby same są 
rodzicami, a więc dobrze wiedzą, co zrobić, 
aby sprawić radość maluchom.
Agata Witczak,
Dyrektor Biura Thomson  
Reuters w Gdyni

4
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Pracodawcy, którzy zgłosili swoja dobrą 
praktykę prorodzinnej polityki kadrowej.

Bardzo cieszę się, że jest taki projekt jak 
„Etat Tata. Lubię to!”. Jestem pracodawcą 
i wiem, jak ważne jest wspieranie pracowników, 
którzy mają dzieci. Jedna z moich pracownic ma 
dwoje dzieci, jedno chodzi na piłkę, drugie na 
balet. Mąż pracuje za granicą, więc sama musi 
zawozić dzieci na treningi. Myślę, że wszystko 
zależy od woli pracodawcy. Mógłbym się 
uprzeć, nie pozwolić pracownicy wychodzić, ale 
przecież widzę, że zależy jej na pracy i pięknie to 
oddaje – kiedy trzeba wykonać jakąś dodatkową 
pracę, zawsze jest chętna do pomocy. To działa. 
Uważam, że to zupełnie naturalne pomagać 
pracownikowi, żeby godził pracę z domem.
Piotr Sowa,  
współwłaściciel klubu Dojo Kosodan

Nasz zespół to teraz same kobiety, część 
z nich ma dzieci. Tworząc grafik pracy, bierzemy 
pod uwagę ich sytuację. Tak właśnie zdarzyło 
się dzisiaj, że mama Oli jest chora i nie dałaby 
rady zaopiekować się wnukiem. Kasia odebrała 
telefon od Oli i powiedziała, że przyjdzie za nią 
do pracy. Działamy na zasadzie takiej wzajemnej 
wymiany. Dziewczyny bardzo się lubią i starają 
pomagać sobie nawzajem. Jeżeli chodzi o kuch-
nię, grafik jest taki, że dwa dni są pracujące, 

dwa dni niepracujące, dzięki czemu Beata, która 
tam pracuje, może poświęcić dwa dni swojemu 
synowi, a dwa dni jest w pracy. Poza tym synek 
Beaty bardzo często nas odwiedza w restauracji.
Mika Bashir,  
menadżerka w Restauracji Trio w Gdyni

Efekt synergii pracodawcy z pracownikami 
– chcemy po prostu, by naszym pracownikom 
dobrze się pracowało. Nie kalkulujemy: „Mają 
dzieci, więc wprowadzamy takie, czy inne 
udogodnienia”, nie. Wszystko, co robimy dla 
pracowników, wynika z tego, że chcemy, by 
dobrze czuli się w pracy.
Magdalena Jedlińska,  
 Konsultantka sklepu REBEL.pl

Wiemy, że rodzina jest dla pracownika mobi-
lizacją do pracy, a nie konkurencją. Z radością 
witamy pracowników-rodziców wracających 
z urlopów macierzyńskich i ojcowskich, wymie-
niamy się fotografiami naszych dzieci i chętnie 
opowiadamy sobie o nich. Kiedy ktoś przyprowa-
dza dziecko do pracy, bardzo wiele osób stara się 
je poznać. Mogę szczerze przyznać, że w naszej 
firmie podchodzimy do rodzin pracowników 
pozytywnie, bo wiemy, że to nie one są konku-
rencją wobec pracy, ale mobilizacją do niej.

Często dochodzą do nas informacje, że dzięki 
naszym rozwiązaniom pracownicy mogą skrócić 

pobyt dziecka w przedszkolu lub znacznie pomóc 
swojej drugiej połowie w obowiązkach rodzica. 
Nade wszystko chwalą sobie czas spędzony 
z dzieckiem. My zaś wiemy, że to daje im poczu-
cie bezpieczeństwa i motywuje do pracy.

Pracownicy wychowujący małe dzieci mają 
szereg udogodnień, jednak to nie oznacza taryfy 
ulgowej w obowiązkach zawodowych. Jest dla 
nas naturalne, że opieka nad dzieckiem czasami 
wymaga wyjścia do domu wcześniej lub wyko-
nania części zadań w domu, jednak to pracownik 
będący rodzicem bierze odpowiedzialność za to, 
żeby powierzona mu praca została wykonana.  
Z naszych doświadczeń wynika, że wykonują oni 
swoje zadania tak, jak ich koledzy, dlatego ani 
przełożeni, ani inni pracownicy nie traktują ich 
jak „pracowników specjalnej troski”. 
Joanna Wojdan,  
specjalista ds. HR i Promocji  
Transition Technologies S.A.

Celem naszej firmy jest stworzenie miejsca 
pracy uznawanego przez pracowników za „Great 
Place to Work”. Pracownicy najbardziej cenią 
sobie elastyczny czas pracy, który jest bardzo 
dużym ułatwieniem dla osób posiadających dzieci. 
Również możliwość pracowania w domu w sy-
tuacjach gdy na przykład trzeba zostać w domu 
z dzieckiem jest uważane przez pracowników za 
duży plus. Elastyczny czas pracy, praca z domu 

oraz możliwość przyprowadzenia do pracy dzieci 
jest uznawane przez pracowników za duży benefit, 
którego nie oferuje każda firma na rynku – to 
wpływa na zwiększoną lojalność pracowników 
w stosunku do obecnego pracodawcy.

Wielu pracowników korzysta także z licznych 
eventów rodzinnych organizowanych przez 
firmę, które są bardzo dobrze odbierane i wyso-
ko oceniane przez uczestników.
Roma Szewczyk,  
HR Intern, Intel Technology Poland Sp. z o.o.
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Pyt.: Jakie kodeks pracy nakłada na mnie, 
jako pracodawcę, obowiązki w związku 
z zatrudnianiem pracowników-rodziców 
dzieci w wieku do 7 lat?

Odp.: Pracodawca poza obowiązkami 
związanymi z ciążą pracownicy, wczesnym 
macierzyństwem i urlopami wychowawczymi ma 
obowiązek udzielenia rodzicowi wychowującemu 

Wybrane odpowiedzi 
i porady ekspertów, 
opublikowane na stronie 
kampanii: www.etattata.pl, 
zgromadzone w czasie 
trwania projektu „Tata 
jak Mama – ogólnopolska 
kampania na rzecz godzenia 
życia zawodowego 
i rodzinnego”

przynajmniej jedno dziecko do lat 14 dwóch dni 
wolnych od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia (Art.188 Kodeksu Pracy). Należy 
jednak pamiętać, iż z tego prawa może skorzystać 
tylko jedno z rodziców. W przypadku, gdy dziecko 
do lat 14 zachoruje, pracodawca ma obowiązek 
respektować zwolnienie lekarskie i związaną z tym 
nieobecność pracownika/pracownicy w pracy oraz 
jego/jej prawo do zasiłku opiekuńczego.
Elżbieta Jachlewska,
specjalistka ds. prawa pracy

Pyt.: Jak można wzmacniać obecność kobiet 
na rynku pracy i zaangażowanie mężczyzn 
w życie rodziny, opiekę nad dziećmi?

Odp.: Nacisk powinien być położony  ̶  moim 
zdaniem  ̶  na edukację tj. zwiększanie społecznej 
świadomości w zakresie problematyki płci, ról 
płciowych, stereotypów itp. oraz promowanie 
alternatywnych wzorców wśród nowych pokoleń. 
W tej kwestii pomału zachodzą w naszym kraju 
pozytywne zmiany, jak na przykład wprowadzanie 
równościowych standardów unijnych, demokraty-
zacja w sferze mediów i ich względna niezależność 
w połączeniu z rolą opiniotwórczą, a także coraz 
częstsze kampanie społeczne na rzecz przełamywa-
nia tradycjonalizmu, takie jak „Etat Tata. Lubię to!”.
dr Ewa Baniecka,
literaturoznawczyni, specjalistka 
ds. równości płci

Pyt.: Moja córka ma 3 lata, a syn 6 lat. 
Czuję, że mogłabym już wrócić do pracy. 
Do tej pory pracowałam jako sekretarka. 
Szukam od pół roku pracy i nic. Dlaczego tak 
się dzieje, nie umiem tego zrozumieć.

Odp.: Badania (Co jest ważne, co można, a czego 
nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków, 
CBOS 2012) wskazują, że niezależnie od statusu, 
wykształcenia i płci pracownicy najwyżej cenią 
sobie „szczęście rodzinne”, a większym sukcesem 
określana jest równowaga między życiem zawo-
dowym i rodzinnym niż samorealizacja w pracy. 
Kodeks pracy mówi o równouprawnieniu i zde-
cydowanie zakazuje dyskryminacji pracowników. 
Kategorie tej dyskryminacji są otwarte, mieści się tu 
zarówno pracownica-kobieta w ciąży, jak i matka/
ojciec dziecka w wieku do 7 lat, czyli malucha, który 
nie jest w stanie samodzielnie żyć. Dziwi zatem 
dystans, który mają pracodawcy do osób młodych, 
które właśnie założyły rodzinę lub zamierzają to 
zrobić wkrótce. Osoby, które swoje wartości, normy 
czy nawet sukces definiują poprzez równowagę 
pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym – a jak 
wynika z badań, tak jest w wypadku większości 
pracowników – będą lepiej zmotywowane do utrzy-
mania pracy, rzetelnego wypełniania obowiązków 
służbowych czy trzymania się zasad regulaminu 
pracy. One wiedzą, że mają o co zabiegać.
Elżbieta Jachlewska,
specjalistka ds. prawa pracy

5
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Pyt.: Jakim zmianom podlega rodzina we 
współczesnej kulturze?

Odp.: Wzorzec rodziny we współczesnej 
kulturze przechodzi radykalne przemiany. Przede 
wszystkim jednolity, tradycyjny, zhierarchizo-
wany model rodziny patriarchalnej (ojciec jako 
żywiciel i głowa rodziny oraz autorytet, matka 
na pozycji podporządkowanej, z przypisaną jej 
rolą opiekunki, strażniczki ogniska domowego 
i wykonawczyni wszelkich domowych obowiąz-
ków) nadal traktowany w konserwatywnych 
środowiskach jako norma, coraz widoczniej 
ustępuje dziś miejsca różnorodności. 
Współczesna rodzina staje się mniej statyczna, 
jest coraz bardziej mobilna. Rzadko bywa już 
rodziną wielopokoleniową, podlega atomizacji, 
przy czym coraz częściej odchodzi się w niej od 
pełnienia tradycyjnych, opartych na sztywnym 
podziale, ról społecznych. Przykładowo: mama 
pracuje, a tata opiekuje się dziećmi, pracując 
jednocześnie w domu. Charakterystyczna dla 
współczesnego modelu rodziny jest niestety tzw. 
asymetria genderowa, czyli wieloetatowa praca 
kobiet, ich przeciążenie czynnościami związa-
nymi m.in. z opieką nad osobami zależnymi, 
co wypływa chociażby – z wciąż pokutującego 
w społecznej świadomości – stereotypowego 
przekonania, że tylko matka jest zdolna do 

opieki nad dzieckiem w początkowym okresie 
jego życia, a mężczyzna nie ma do tego wystar-
czających kompetencji.
dr Ewa Baniecka,  
literaturoznawczyni, specjalistka  
ds. równości płci
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Proces wychowawczy i role rodzinne

Respondenci zasadniczo nie zgadzali się ze 
stwierdzeniem, iż niepracujące zawodowo matki 
i ojcowie są lepszymi rodzicami. Tezie tej za-
przeczono zarówno w pierwszej, jak i drugiej fali 
badania, przy czym podczas drugiego pomiaru 
respondenci nieco częściej wybierali odpowiedzi 
skrajne.

Twierdzenie, iż większość kobiet wolałaby wy-
chowywać dzieci i prowadzić dom niż pracować 
zawodowo również nie znalazło poparcia wśród 
badanych. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej 
fali badania tezie tej zaprzeczyły blisko trzy na 
cztery pytane osoby. Analogiczne stwierdzenie 
w odniesieniu do mężczyzn w obu falach bada-
nia poparło niespełna 5% respondentów. 

Z twierdzeniem, iż rozwój zawodowy jest 
ważną częścią bycia spełnioną kobietą na 

Wyniki badań 
przeprowadzonych pod 
koniec trwania projektu  

poziomie ogólnym zgodziło się w pierwszej 
fali 88,1%. W drugiej wartość procentowa tego 
wskaźnika wzrosła do 90%. Druga fala pokazała 
też, że poparcie dla tej tezy jeszcze częściej 
ujawniały kobiety (94,4% wobec 90,3%).  
W obu falach badania zgodnie twierdzono, że 
zarabianie pieniędzy jest ważną częścią bycia 
spełnionym mężczyzną. 

Analizując twierdzenie, iż dla małych dzieci 
lepiej jest, gdy matka nie pracuje zawodowo, 
dostrzec można różnicę między pierwszą i drugą 
falą. Choć respondenci nadal w większości zga-
dzali się z tą opinią, odsetek wyrażających swoją 
aprobatę był niższy o 5 punktów procentowych. 
Analogicznemu stwierdzeniu w odniesieniu 
do mężczyzn zaprzeczyło więcej niż ośmiu na 
dziesięciu pytanych. 

Respondentów poproszono również o ocenę 
czynności domowych pod kątem tego, kto 
jest za nie bardziej odpowiedzialny. Analizując 
zbiorczo obydwie fale badania, zaobserwować 
można, że podczas drugiego pomiaru respon-
denci byli skłonni do częstszego wyrażania 
opinii o równym podziale ról między kobiety 
i mężczyzn. Relatywnie największy wzrost 
zaobserwowano w przypadku takich aspektów 
jak: codzienne zakupy (jako odpowiednie dla 
obydwu płci wskazywano o ponad 7 p.p. czę-
ściej), pranie czy zmywanie naczyń (odpowiednio 
5,8 p.p. i 5,5 p.p.). 

W odniesieniu do kwestii związanych z pro-
cesem wychowania dziecka zaobserwowano 
znaczący wzrost odsetka odpowiedzi, zgodnie 
z którymi za wychowanie odpowiedzialni są obo-
je rodzice. Badani częściej uważali, że zarówno 
matka, jak i ojciec powinni dbać o dyscyplinę 
(wzrost o 44 p.p.), wpajać dzieciom wartości, 
zapewnić troskę i czułość, a także zabezpieczyć 
je materialnie (odpowiednio 37,8 p.p., 31,1 p.p. 
i 27,2 p.p.).

Proces wychowawczy i role zawodowe

Respondenci byli zdania, że w przypadku, gdy rodzice 
pracują zawodowo, ojciec powinien wykorzystać 
część urlopu macierzyńskiego (63,3%). Głównym 
powodem był w tym wypadku wzgląd na dobro 
rodziny (70,3%). Osoby, które wskazywały, iż 
dzieckiem powinna się opiekować matka przez cały 
okres trwania urlopu macierzyńskiego jako uzasad-
nienie swojej opinii wskazywały najczęściej lepszą 
opiekę nad dzieckiem. Wskazane proporcje dotyczą 
w zbliżonym stopniu obydwu fal badania.

Jeśli chodzi o rolę ojca w życiu rodzinnym 
przeważająca większość pytanych w obydwu falach 
stwierdziła, że ojcowie powinni bardziej uczestniczyć 
w procesie wychowywania dzieci. Opinię tę 
w pierwszej fali badania podzieliło 86,3% mężczyzn 
i 93,3% kobiet, przy czym większość odpowiedziała, 
że „zdecydowanie tak”. 

6
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Jeśli chodzi o podział ze względu na wiek, 
dysproporcje w odpowiedziach nie były znaczą-
ce. W drugiej fali opinię taką podzieliło około 
83% mężczyzn i blisko 92% kobiet. Konieczność 
zwiększenia roli ojca w życiu rodzinnym naj-
częściej dostrzegali respondenci w najmłodszej 
grupie wiekowej.

Charakterystyka postaw wychowaw-
czych i podział ról w obrębie rodzin

W kwestii odpowiedzialności za wychowanie 
dziecka, w drugiej fali badania częściej wskazy-
wano na oboje rodziców (80,7% w porównaniu 
do 75,1%). Wzrost świadomości zaobserwowano 
zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i mężczyzn. 

Respondentów zapytano również o to, 
kto w rodzinie podejmuje decyzje związane 
w wychowaniem dziecka, wyborem szkoły, 
ponoszeniem mniejszych i większych wydatków 
oraz sposobem spędzania wolnego czasu. We 
wszystkich aspektach częściej niż w pierwszej 
fali badania wskazywano na rolę obojga 
rodziców, przy czym największą zmianę na rzecz 
łączenia ról zaobserwowano w kwestii wycho-
wania dziecka (90,1% w porównaniu do 81,4%) 
oraz decydowania o codziennych wydatkach 
(75,2% w porównaniu do 68%). 

Ocena znajomości zagadnienia godzenia 
ról zawodowych i rodzinnych przez 
kobiety i mężczyzn

Badani spotykali się najczęściej z zagadnie-
niem godzenia ról zawodowych i rodzinnych 
wśród znajomych (52,1%). Znają oni również to 
zagadnienie z telewizji (50,1%). 38,6% zapoznało 
się z tym zagadnieniem za pośrednictwem 
rodziny/bliskich. 

70,5% badanych odpowiedziało, iż w zakresie 
godzenia ról zawodowych i rodzinnych przez 
kobiety i mężczyzn dokonała się w ostatnim 
czasie zmiana. Takiej zmiany świadome są nieco 
bardziej kobiety (74,5% versus 66,1%).

Zdecydowana większość badanych ma świado-
mość, iż kwestia godzenia ról zawodowych jest 
obecnie częściej poruszana – 86,6%. Uważa tak 
blisko 85% mężczyzn i 88,2% kobiet. Idzie to w pa-
rze z przekonaniem, iż ojcowie powinni bardziej 
uczestniczyć w wychowaniu dzieci – 86,6%. 

Z wagi łączenia ról zawodowych i rodzinnych 
przez kobiety i mężczyzn zdaje sobie sprawę aż 
97% badanych, z czego z dla blisko 72% godze-
nie ról zawodowych i rodzinnych w równym 
stopniu przez kobiety i mężczyzn jest zdecydo-
wanie ważne (dane w obrębie tej kwestii niemal 
nie różnicują się ze względu na płeć).

Blisko 98% badanych ma świadomość korzyści 
płynących z godzenia ról zawodowych i rodzin-
nych przez kobiety i mężczyzn. Opinię tę podzie-
lają w równym niemal stopniu zarówno osoby nie 
posiadające dzieci, jak i osoby posiadające dzieci. 

95,5% respondentów wskazało, że dalsze 
upowszechniane tej kwestii jest potrzebne. 
Ponownie zaobserwowano dużą zgodność 
w zakresie tej opinii wśród kobiet i mężczyzn. 

Wskaźnikiem refleksyjnego podejścia do 
omawianego zagadnienia jest to, że 76,4% 
respondentów wskazało, iż godzenie ról zawo-
dowych i rodzinnych w równym stopniu przez 
kobiety i mężczyzn ich dotyczy. 
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Analiza wypowiedzi pracodawców i pracowni-
ków przedsiębiorstw i organizacji nie pozostawia 
wątpliwości – z pewnością warto podejmować 
starania i działania w celu stworzenia takich 
warunków pracy, które efektywnie wpływają 
na możliwość łączenia życia zawodowego 
z rodzinnym. Nawet jeśli – powtarzając słowa 
znanego myśliciela – „warto, to nie zawsze 
znaczy to samo, co opłaca się”.

Jako organizatorzy trwającej rok, ogólnopol-
skiej kampanii realizowanej pod hasłem „Etat 
Tata. Lubię to!” liczymy na to, że zebrane w tym 
materiale informacje przynajmniej w minimal-
nym stopniu pomogą wszystkim zaintereso-
wanym nie tylko poszerzyć wiedzę, ale także 
wpłyną na praktyczne ich zastosowanie.

Jesteśmy głęboko przekonani, że upowszech-
nianie działań i programów, które są ukierun-
kowane na godzenie życia zawodowego z ro-
dzinnym jest zależne od dotarcia z odpowiednią 
informacją bezpośrednio do pracodawców.  
W przypadku każdej zmiany postaw, czy zacho-
wań konieczny jest pewien okres czasu, który 
dzięki szkoleniom oraz szeroko pojętej promocji 
dobrych praktyk wskaże bezsprzeczne korzyści, 
jakie działania te mogą przynieść nie tylko 
pracownikom, ale i pracodawcom.

Podsumowanie
 Wśród tych korzyści należy bezwzględnie 

podkreślać wartość podążania za nowoczesnym 
trendem dbałości o obszar CSR, który może 
bardzo poprawić wizerunek firmy, a także 
większe zaangażowanie i lepszą wydajność 
pracy pracowników, która przekłada się na 
poprawę rezultatów biznesowych, większą 
stabilizację załogi, co w konsekwencji zmniejsza 
np. koszty rekrutacji. 

Oczywiście kluczowe dla powodzenia takiej 
zmiany jest zapewnienie pracodawcy jak najlep-
szego i trwałego mechanizmu rozwiązań praw-
nych i przepisów polityki kadrowej – dobrego 
systemu, który pozwoli pracodawcy traktować 
udogodnienia dla pracownika jako inwestycję, 
która w przyszłości się opłaci. 

Szczególną rolę w kształtowaniu postaw, 
wartości i zachowań odgrywają bezsprzecznie 
media. Z tej perspektywy niezwykle ważne 
wydaje się tworzenie właśnie w mediach 
swoistego prorodzinnego lobby, promowanie 
inwestycji w rodzinę, które mogą realnie wpły-
nąć na rozwój gospodarczy, przyczyniając się do 
społecznego dobrobytu.

Jako organizatorzy kampanii informacyjnej 
„Etat Tata. Lubię to!” cieszymy się ogromnie 
z możliwości włączenia się w tę misję mediów 
poprzez kształtowanie wartości prorodzinnych, 
wzmacnianie nowoczesnego wizerunku rodziny, 
wolnego od stereotypów, czyli rodziny partner-

skiej. Celowo podkreślaliśmy w czasie trwania 
kampanii rolę taty, która w naszym przeko-
naniu jest niedoceniana w kontekście opieki 
i wychowania małego dziecka. Z tym większą 
satysfakcją obserwowaliśmy zaangażowanie 
tatów w nasze działania, pokazując aktywny 
wkład w wychowanie i opiekę nad dziećmi.

Cieszymy się także, a może przede wszystkim, 
z możliwości realizacji działań włączających 
w konkretne działania przedsiębiorców z całej 
Polski. Wielu pracodawców udowodniło, że 
z pełną świadomością budują środowisko 
pracy z poszanowaniem obowiązków rodzin-
nych swoich pracowników. Szczerze życzymy 
tym wszystkim przedsiębiorcom, aby zbierali 
dorodne owoce mądrego podejścia do swoich 
pracowników przez wiele kolejnych lat, a jedno-
cześnie wierzymy, że ich śladem podążać będą 
w następnych latach całe rzesze naśladowców.
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Największą ilość punktów oraz tytuł Dobrego Pracodawcy uzyskały:

- w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa

Biuro Rachunkowe Lex Bufiks Beata Kącka  

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 

B&B Produkt Słodycze Reklamowe 

- w kategorii średnie przedsiębiorstwa

„Kołaszewski” Sp. z o. o.  

DOW Polska sp. z o.o. 

Apella Spółka Akcyjna

- w kategorii duże przedsiębiorstwa  

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Roedl Outsourcing sp. z o.o. 

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwa i organizacje nagrodzone w konkursie 
Dobre Praktyki Pracodawców 

Przedsiębiorstwa i organizacje, które zostały wyróżnione 
w konkursie Dobre Praktyki Pracodawców

- w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa 

DYBZA Financial Consulting sp. z o.o. 

 

CONDIZIONE Sp. z o.o.  

Zalesie Mazury ACTIVE SPA 

- w kategorii średnie przedsiębiorstwa  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 

MWD Sp. z o.o.  

Urząd Gminy Zielonki 

- w kategorii duże przedsiębiorstwa 

Intel Technology Poland 

Thomson Reuters 

Flextronics International Poland Sp. z o. o.
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Wprowadzenie do  
formularza wywiadu 
doceniającego

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu poniżej formularz 
wywiadu doceniającego, który został opracowany 
specjalnie dla potrzeb tego projektu i ma za 
zadanie pokazanie dobrych praktyk w zakresie 
polityki kadrowej firm i organizacji, które realizu-
jąc prorodzinną politykę kadrową, wyróżniają się 
na rynku wizerunkiem Dobrego Pracodawcy. 

Wywiad doceniający jest integralną częścią 
kampanii społecznej, realizowanej pod hasłem 
„Etat Tata. Lubię to!” na terenie całej Polski. 
Więcej informacji na temat działań zrealizo-
wanych w ramach tej kampanii informacyjnej 
można znaleźć na portalu www.etattata.pl.

Mimo zakończonej edycji konkursu nieustan-
nie zachęcamy przedsiębiorstwa i organizacje 
w całej Polsce do kontynuowania dzieła 
realizowanego w ramach projektu „Etat Tata. 
Lubię to!” poprzez weryfikowanie i wzbogacanie 
realizowanych przez siebie dobrych praktyk 
po zapoznaniu się z przykładami zawartymi 
w wywiadzie doceniającym.

1. Wybierz jedną z podanych dat obchodów „Ogólnopolskiego Dnia z Dzieckiem w Pracy”

  17 lipca 2013 r.

  30 sierpnia 2013 r. 

  9 września 2013 r.

2. Wybierz jeden ze scenariuszy Dnia z Dzieckiem w Pracy lub zaproponuj własny pomysł:

  każdy pracownik-rodzic przynosi zdjęcia dzieci, z których tworzy się mozaikę rodzinną 

na tablicy/wspólnej przestrzeni w miejscu pracy;

  pracownicy/rodzice dzieci przynoszą do pracy przygotowane specjalnie na tę okazję 

ordery/korony itp. dla prezesa/szefa fi rmy

  inny/własny pomysł .........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko:

4. Firma:

5. NIP:

6. Liczba pracowników/rodziców dzieci do lat 7:

7. Kontakt, e-mail, tel.:

............................................................          ................................................         ....................................................................
Miejscowość                                                        Data                                                          Podpis

1. Nazwa Firmy

2. NIP Firmy

3. Adres korespondencyjny Firmy

4. Adres e-mail do kontaktu

5. Ile osób zatrudnia Państwa Firma?

6. Ile matek dzieci w wieku 0-7 lat zatrudnia Państwa Firma?

7. Ilu ojców dzieci w wieku 0-7 lat zatrudnia Państwa Firma?

8. Prosimy o zaznaczenie udogodnień, z których mogą korzystać Państwa pracownicy 
rodzice dzieci w wieku 0-7 lat

  Elastyczny czas pracy

  Telepraca, praca on-line, wykonywana w domu

  Organizacja pracy dostosowana do potrzeb rodziców małych dzieci, np. spotkania 

organizowane tylko w godzinach pracy

  Praca w domu, jeśli zajdzie taka potrzeba

  Możliwość zabrania dziecka do pracy w wyjątkowych sytuacjach

  Powrót matki/ojca po urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, wychowawczym, ojcow-

skim na to samo stanowisko

  Kącik dla dzieci pracowników

  Punkty opieki nad dzieckiem przy Firmie

  Wyjazdy integracyjne, rodzinne

  W kulturze organizacji przyjazne nastawienie do rodziców małych dzieci 

  Inne ......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

9. Czego Państwa organizacja potrzebuje do poprawy sytuacji pracowników/rodziców, 
którzy godzą role zawodowe z rodzinnymi?
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............................................................          ................................................         ....................................................................
Miejscowość                                                        Data                                                          Podpis

Wywiad doceniający – formularzFormularz konkursowy: „Ogólnopolski Dzień z Dzieckiem w Pracy”
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Notatki 



Projekt „Tata jak Mama – ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskich Funduszu Społecznego


