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!ród a nierównych wynagrodze" kobiet i m#$czyzn
Katarzyna Ja%ko, Marta Szastok
Uniwersytet Jagiello!ski, Instytut Psychologii

Statystyki wynagrodze" zbierane w ró$nych krajach pokazuj& znacz&ce nierówno%ci w zarobkach kobiet
i m#$czyzn. Istniej& dwie alternatywne grupy wyja%nie" tego zjawiska. Z jednej strony, wskazuje si# na
odmienny poziom potencja u zawodowego kobiet i m#$czyzn jako wyt umaczenie nierównych wynagrodze", z drugiej – podkre%la si# rol# stereotypów i uprzedze" prowadz&cych do dyskryminacji kobiet w %rodowisku zawodowym. Celem artyku u jest omówienie tych wyja%nie" oraz analiza powi&zanej z nimi literatury. Na podstawie dokonanego przegl&du mo$na stwierdzi', $e podej%cie oparte na kapitale zawodowym
kobiet i m#$czyzn nie wyja%nia ca kowicie luki p acowej. Istotn& rol# odgrywaj& stereotypy i uprzedzenia
wobec kobiet na rynku pracy. W tek%cie zidentyÞkowano równie$ obszary wymagaj&ce dalszych bada".
S owa kluczowe: nierówno"ci spo eczne, wynagrodzenia, p e#

W 2011 roku kobiety w Unii Europejskiej zarabia y %rednio o 16% mniej ni$ m#$czy(ni (Eurostat, 2013). Podobnie
sytuacja kszta tuje si# w Stanach Zjednoczonych, gdzie
od lat dziewi#'dziesi&tych ubieg ego stulecia wynagrodzenie kobiet stanowi od 75 do 82% p acy m#$czyzn
(Blau, Kahn, 2007; Lips, 2003). Nierówno%ci w tym zakresie s& wi#ksze w%ród osób na wy$szych stanowiskach
(Ogólnopolskie Badanie Wynagrodze", 2012). Zwi#kszaj&
si# tak$e wraz z liczb& przepracowanych tygodniowo
godzin (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2013). Szczególnie
niskie wynagrodzenie otrzymuj& kobiety b#d&ce matkami
(Sigle-Rushton, Waldfogel, 2007). Nierówno%ci mi#dzy
kobietami i m#$czyznami na rynku pracy dotycz& tak$e
innych aspektów sytuacji zawodowej, m.in. wska(nika
zatrudnienia, który w%ród kobiet w Polsce jest o 25% ni$szy ni$ w przypadku m#$czyzn (GUS, 2012).
Powy$sze zestawienie daje przybli$ony obraz sytuacji
obu p ci na rynku pracy. Nie odpowiada jednak na pytanie
o (ród a tych nierówno%ci. Dyskusja wokó nierównej
p acy kobiet i m#$czyzn koncentruje si# na tym, jaka cz#%'
tych nierówno%ci jest wynikiem dyskryminacji p ciowej,
a jak& wyja%nia si# przez czynniki skorelowane z p ci&, ale
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determinuj&ce poziom wynagrodze" w uzasadniony sposób. Z jednej strony, argumentuje si#, $e je%li nierówno%ci
p acowe s& skutkiem odmiennych, lecz autonomicznych
wyborów kobiet i m#$czyzn i wynikaj&cych z nich ró$nic
w poziomie kwalifikacji, motywacji i zaanga$owania
w prac#, to ingerencja nie jest usprawiedliwiona (O’Neill,
O’Neill, 2005). Alternatywny opis problemu wskazuje
na rol# stereotypów i uprzedze" wobec kobiet na rynku
pracy. Podkre%la si# w nim wielowymiarowo%' zjawiska dyskryminacji p ciowej, która wyst#puje na ró$nych
etapach dzia alno%ci zawodowej kobiet i m#$czyzn oraz
uniemo$liwia kobietom osi&gni#cie równorz#dnej z m#$czyznami pozycji (Lips, 2013).
Celem artyku u jest przegl&d istniej&cych wyja%nie"
nierówno%ci wynagrodze" kobiet i m#$czyzn oraz analiza
empirycznych przes anek ich s uszno%ci. W pierwszej
kolejno%ci przedstawimy wyniki bada", które odnosz&
si# do potencja u zawodowego obu grup. Nast#pnie przyjrzymy si# badaniom dotycz&cym roli uprzedze" i stereotypów w dyskryminacji p acowej. Przeanalizujemy w&tpliwo%ci i zastrze$enia, które pojawiaj& si# w odniesieniu
do poszczególnych wyja%nie". Podsumujemy artyku ,
zaznaczaj&c mo$liwe kierunki dalszych bada" nad (ródami nierówno%ci p acowych.

K APITA

ZAWODOWY KOBIET I M!"CZYZN

Jednym z powodów przytaczanych w celu uzasadnienia ró$nic w p acach kobiet i m#$czyzn jest odmienna warto%' ich pracy dla pracodawców. Model kapita u
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ludzkiego zak ada, $e wysoko%' wynagrodzenia pracownika zale$y bezpo%rednio od jego kwalifikacji powi&zanych z wykszta ceniem, umiej#tno%ciami, do%wiadczeniem i sta$em pracy (Olson, 2013; Polachek, 1995).
Ekonomi%ci zgadzaj& si#, $e czynniki te wp ywaj& na
wydajno%' i produktywno%' pracownika (Case, Fair,
2004). Zgodnie z tym modelem nierówno%' wynagrodze" jest skutkiem odmiennej warto%ci pracy kobiet
i m#$czyzn wynikaj&cej z ró$nych wyborów dotycz&cych poziomu i rodzaju wykszta cenia, %cie$ki kariery
i stopnia zaanga$owania w prac# zawodow&. Dlatego
w analizach wynagrodze" konieczne jest uwzgl#dnianie tych dodatkowych czynników; dopiero skorygowana
wielko%' nierówno%ci wymaga dalszego wyja%nienia,
np. jako efekt dyskryminacji (Blau, Kahn, 2007). W tej
cz#%ci artyku u przeanalizujemy, w jakim stopniu ró$nice
w potencjale zawodowym kobiet i m#$czyzn pozwalaj&
wyja%ni' nierówno%ci p acowe.
Wykszta#cenie i rodzaj kariery zawodowej
Dane statystyczne pokazuj&, $e wi#ksza liczba kobiet
ni$ m#$czyzn kontynuuje nauk# na uczelniach (Czarnik,
Turek, 2012; Eurostat, 2012; HESA, 2012). Tak$e polskie
badania nad poziomem aspiracji nastolatków potwierdzaj&, $e dziewcz#ta cz#%ciej ni$ ch opcy planuj& kontynuowanie kszta cenia po zako"czeniu szko y %redniej
(Siemie"ska, 2007). Ró$nice mi#dzy wynagrodzeniami
kobiet i m#$czyzn jednak si# nie zmniejszaj&, a przeciwnie, w niektórych przypadkach staj& si# wyra(niejsze
w%ród osób lepiej wykszta conych (Evertsson i in., 2009).
Z drugiej strony, badania nad kapita em zawodowym
pokazuj&, $e kobiety i m#$czy(ni ró$ni& si# profilem
wykszta cenia, co mo$e si# wi&za' z wyst#powaniem nierówno%ci wynagrodze" ju$ na pocz&tku kariery zawodowej i pog #bianiem si# ich na dalszych etapach (Morgan,
2008). M#$czy(ni cz#%ciej kszta c& si# w obszarach
takich, jak in$ynieria czy kierunki biznesowe (Eurostat,
2012; Hegewisch, Williams, Harbin, 2012), w których pracownicy s& bardziej poszukiwani i wy$ej wynagradzani.
Z kolei na rynku pracy mniejsze jest zapotrzebowanie
na wykszta cenie kobiet, które cz#%ciej s& absolwentkami nauk humanistycznych i spo ecznych (Morgan,
2008). Równie$ polskie dane pokazuj& istnienie ró$nic
mi#dzyp ciowych zarówno na poziomie oczekiwa", jak
i faktycznych wyborów dotycz&cych kierunków dalszego
kszta cenia (Siemie"ska, 2007).
Ró$nice w profilu wykszta cenia bezpo%rednio przek adaj& si# równie$ na wybór odmiennych %cie$ek kariery
(Barbulescu, Bidwell, 2013), co prowadzi do powstania
zjawiska segregacji zawodowej ze wzgl#du na p e', czyli nieproporcjonalnej reprezentacji kobiet i m#$czyzn
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w poszczególnych obszarach rynku pracy (Reskin, Bielby,
2005). Kobiety cz#%ciej pracuj& w zawodach powi&zanych z edukacj&, opiek& zdrowotn& i pomoc& spo eczn&,
podczas gdy m#$czy(ni wyra(nie dominuj& w takich
bran$ach, jak budownictwo, transport czy komunikacja
(GUS, 2012; Magnusson, 2013). Segregacja zawodowa
jest tak powszechna, $e aby j& zlikwidowa', a$ 30–40%
pracuj&cych kobiet i m#$czyzn powinno zmieni' zawód
na neutralny p ciowo lub zdominowany obecnie przez p e'
przeciwn& (Hegewisch, Liepmann, Hayes, Hartmann,
2010; Ransom, Oaxaca, 2005). To wa$ny czynnik, który
mo$e wyja%nia' nawet 40% nierówno%ci wynagrodze",
poniewa$ zmaskulinizowane zawody cechuj& si# wy$szymi zarobkami oraz wi#kszymi mo$liwo%ciami awansu
(Hegewisch i in., 2010; Kunze, 2005; Reskin, 1993). Profil
wykszta cenia i rodzaj %cie$ki kariery wi&$& si# równie$
z subiektywnymi oczekiwaniami dotycz&cymi wysoko%ci
zarobków. Kobiety planuj&ce karier# w sfeminizowanych
zawodach oczekuj& ni$szego wynagrodzenia ni$ te, które
zamierzaj& pracowa' w zawodach zmaskulinizowanych
(Hogue, DuBois, Fox-Cardamone, 2010).
Aktywno$% zawodowa kobiet i m&'czyzn
Analizy statystyk aktywno%ci zawodowej pokazuj&,
$e przeci#tnie kobiety pracuj& krócej ni$ m#$czy(ni.
Prawie 1/3 (32,1%) aktywnych zawodowo kobiet jest
zatrudniona w niepe nym wymiarze godzin, co stanowi o wiele wy$szy odsetek w porównaniu do zaledwie 9% m#$czyzn (Eurostat, 2013). Zarówno w Stanach
Zjednoczonych, jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej m#$czy(ni cz#%ciej s& aktywni na rynku pracy
i rzadziej zmieniaj& prac# (Eurostat, 2008; GAO, 2003).
W Polsce wi#kszo%' podstawowych wska(ników aktywno%ci zawodowej kobiet jest mniej korzystna w stosunku
do %rednich UE. Przyk adowo, w%ród Europejczyków
w wieku od 15 do 64 lat zawodowo pracuje 70% m#$czyzn i 58% kobiet. W Polsce p atne zatrudnienie dotyczy
66% m#$czyzn i 53% kobiet (Eurostat, 2013).
Zgodnie z modelem kapita u ludzkiego, istotnym czynnikiem, który determinuje aktywno%' kobiet na rynku
pracy i w konsekwencji wysoko%' ich wynagrodze", jest
macierzy"stwo. Porównanie wysoko%ci wy nagrodze"
matek i kobiet bezdzietnych pokaza o, $e w krajach skandynawskich, w których ró$nice te by y najmniejsze, zarobki matek stanowi y 80–91% zarobków kobiet bezdzietnych. Ale ju$ w Holandii i Niemczech wysoko%' p acy
matek stanowi a jedynie 42–63% wynagrodze" kobiet niemaj&cych potomstwa (Sigle-Rushton, Waldfogel, 2007).
Badania nad wymiarem godzinowym pracy potwierdzaj&,
$e matki pracuj& mniej ni$ kobiety bezdzietne, a ró$nica
ta ro%nie wraz z liczb& posiadanych dzieci. W przypadku
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m#$czyzn efekt jest odwrotny i to ojcowie pracuj& wi#cej
ni$ m#$czy(ni bezdzietni (Kaufman, Uhlenberg, 2000;
Kurowska, 2010). W badaniach uzyskano jednak wyniki,
które wskazuj& na wy$sze zaanga$owanie matek w prac#. Kmec (2011) porówna a ró$ne wska(niki zaanga$owania w prac# zawodow& pomi#dzy matkami i ojcami,
a tak$e bezdzietnymi kobietami i m#$czyznami (m.in.
wysi ek wk adany w prac#, jej intensywno%', stopie",
w jakim obowi&zki domowe odci&gaj& badanego od pracy). Okaza o si#, $e matki nie by y mniej zaanga$owanymi
pracownikami, a uzyskane ró$nice %wiadczy y raczej na
niekorzy%' ojców.
Negocjowanie wynagrodze(
Kolejnym czynnikiem, który mo$e mie' wp yw na
odmienny poziom wynagrodze" uzyskiwanych przez
kobiety i m#$czyzn, jest ró$na skuteczno%' negocjowania
zarobków. Badania pokazuj&, $e kobiety uzyskuj& ni$sze
wyniki w negocjacjach (Stuhlmacher, Walters, 1999) oraz
s& mniej sk onne do inicjowania negocjacji dodatkowego wynagrodzenia (Small, Gelfand, Babcock, Gettman,
2007). Ró$nice pomi#dzy kobietami i m#$czyznami dotycz& m.in. percepcji sytuacji negocjacyjnej, preferowanego stylu negocjacji oraz sk onno%ci do nieetycznych
zachowa" w ich ramach, które &cznie prowadz& do lepszej pozycji negocjacyjnej m#$czyzn. Kobiety deklaruj&
mniejsz& pewno%' siebie przed przyst&pieniem do takich
rozmów i mniejsz& satysfakcj# po ich zako"czeniu (Kray,
Gelfand, 2009). Stawiaj& sobie skromniejsze cele, s& mniej
pewne swojej warto%ci (Barron, 2003) i rzadziej oceniaj&
sytuacj# jako poddaj&c& si# negocjacjom (Kaman, Hartel,
1994). W badaniach Dreber i Johannessona (2008) m#$czy(ni cz#%ciej ni$ kobiety anga$owali si# w nieetyczne taktyki negocjacyjne. Oceniali tak$e wprowadzenie
w b &d, manipulacje i blefowanie jako taktyki bardziej
w takiej sytuacji akceptowalne (Lewicki, Robinson, 1998).
Odmienne wyniki uzyskiwane przez kobiety i m#$czyzn
w negocjacjach przypisuje si# ró$nicom w stylu ich przeprowadzania – bardziej rywalizacyjnym w%ród m#$czyzn
i bardziej kooperacyjnym w przypadku kobiet. Badani,
którzy grali w gr# z osob& stosuj&c& strategi# rywalizacyjn&, cz#%ciej uwa$ali, $e partnerem jest m#$czyzna (King,
Miles, Kniska, 1991). Badania prowadzone nad tym
aspektem negocjacji przynosz& jednak mieszane wyniki. Metaanaliza 62 bada" nad strategiami w negocjacjach
(Walters, Stuhlmacher, Meyer, 1998) pokaza a istotny, ale
s aby efekt p ci. Kobiety by y bardziej sk onne wybiera'
strategie kooperacyjne w porównaniu z m#$czyznami, ale
p e' wyja%nia a mniej ni$ 1% wariancji. Wyt umaczenia
tego efektu szuka si# w ró$nych cechach kobiet i m#$czyzn. Zgodnie z tym wyja%nieniem m#$czy(ni cechuj&

si# wy$sz& asertywno%ci&, agresywno%ci& i koncentracj&
na wyniku, natomiast dla kobiet wa$niejsze s& wzgl#dy
relacyjne i dlatego kieruj& si# w wi#kszym stopniu trosk&
o partnera ni$ dba o%ci& o w asny interes. Potwierdzaj& to
badania pokazuj&ce, $e w negocjacyjnych diadach sk adaj&cych si# z m#$czyzn szybciej poruszano temat pieni#dzy i stanowisk ni$ w diadach z o$onych z kobiet, gdzie
z kolei wyst#puje wyra(niejsza sk onno%' do omawiania
informacji personalnych (Halpern, McLean Parks, 1996).
Opisane wy$ej ró$nice w podej%ciu do negocjacji oraz
stylu ich prowadzenia skutkuj& gorszymi wynikami uzyskiwanymi przez kobiety. Podczas negocjacji wynagrodze"
mo$e to prowadzi' do akceptacji ni$szej oferty pierwszego wynagrodzenia, mniejszej sk onno%ci do negocjowania
podwy$ek i ostatecznie osi&gni#cia ni$szych zarobków.
Warto$ci poszukiwane w pracy
Kolejn& przyczyn& podawan& jako uzasadnienie odmiennego poziomu wynagrodze" jest poszukiwanie przez
kobiety i m#$czyzn ró$nych warto%ci w miejscu pracy.
Zgodnie z tym wyja%nieniem kobiety przywi&zuj& mniejsz& wag# do wysoko%ci zarobków i statusu, a wy$ej ceni&
sobie to, czy praca jest interesuj&ca, oferuje mo$liwo%ci
rozwoju zawodowego oraz czy sprzyja $yciu rodzinnemu
(Major, Konar, 1984). W takiej sytuacji motywacja do
osi&gania wysokiej pozycji i wynagrodzenia w%ród kobiet
i m#$czyzn jest odmienna, co w konsekwencji prowadzi
do ró$nic w faktycznie otrzymywanym wynagrodzeniu.
W literaturze mo$na znale(' sprzeczne wyniki odnosz&ce
si# do tej hipotezy. W metaanalizie 242 wyników dotycz&cych znaczenia przypisywanego ró$nym aspektom pracy,
wi#kszo%' efektów p ci by a bliska zera, ale istotna statystycznie (Konrad, Ritchie, Lieb, Corrigall, 2000). Pomimo
niewielkich efektów, ich kierunek by przewa$nie zgodny
z oczekiwaniami. Kobiety w wi#kszym stopniu ceni y
mo$liwo%ci wspó pracy i pomocy oraz szanse nawi&zania
przyja(ni. Dla m#$czyzn wa$niejsze by y zarobki, szansa
awansu oraz w adza, a mniej istotne – relacje interpersonalne, wewn#trzna motywacja do wykonywania obowi&zków oraz dogodne godziny pracy. Dane dla Polski
pochodz&ce z World Values Survey tak$e nie wskazuj&
na istnienie ró$nic pomi#dzy kobietami i m#$czyznami
w warto%ciach przypisywanych pracy. Wr#cz przeciwnie,
pokazuj&, $e jest ona równie wa$na, a nawet wa$niejsza
dla kobiet ni$ dla m#$czyzn (Siemie"ska, 2007). Jedyne
ró$nice w oczekiwaniach wobec pracy dotyczy y urlopu,
cenionego wy$ej przez m#$czyzn, oraz dogodnych godzin
pracy, których poszukiwa y w wi#kszym stopniu kobiety
(Siemie"ska, 2007).
Warto%ci mog& tak$e determinowa' odmienny poziom
aspiracji zawodowych. W badaniach Lips i Lawson (2009)
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prowadzonych na grupach studenckich wykazano, $e
kobiety ceni& warto%ci rodzinne i dostosowanie pracy
do wymogów opieki nad dzieckiem bardziej ni$ m#$czy(ni. Studentki, które wy$ej ceni y te warto%ci, przewidywa y, $e w przysz o%ci mniej czasu po%wi#c& na
prac# zawodow&, oraz oczekiwa y ni$szej p acy u szczytu
kariery. Co ciekawe, przywi&zanie do warto%ci rodzinnych w%ród m#$czyzn, mimo $e prowadzi o do spadku
przewidywanego zaanga$owania w prac#, jednocze%nie
podnosi o oczekiwan& wysoko%' wynagrodze" w szczytowym momencie kariery. S abo%ci& tego badania jest
wykorzystanie prób studenckich, w których mo$liwe
by o okre%lenie jedynie przewidywanego zaanga$owania
w prac#, natomiast nie kontrolowano faktycznej jako%ci
pracy kobiet i m#$czyzn.
Ocena wyja$nienia skoncentrowanego
na kapitale zawodowym
Podej%cie skoncentrowane na kapitale zawodowym
kobiet i m#$czyzn wskazuje na wa$n& rol# czynników
skorelowanych z p ci&, takich jak wykszta cenie, do%wiadczenie zawodowe, motywacja do pracy czy umiej#tno%ci zwi&zane z negocjowaniem wynagrodzenia. Wyniki
bada" sugeruj&, $e chocia$ uwzgl#dnienie tych czynników w znacznym stopniu redukuje nierówno%ci, to nie
stanowi& one jednak wy &cznej przyczyny ró$nic w zarobkach. W badaniach prowadzonych na reprezentatywnej
grupie pracowników wykazano, $e ró$nice w kapitale
zawodowym odpowiadaj& za oko o 60% ró$nicy w wynagrodzeniach kobiet i m#$czyzn (Blau, Kahn, 2007). Po ich
uwzgl#dnieniu %rednia p aca kobiet by a nadal o 8–13%
(w zale$no%ci od badania) ni$sza od wynagrodzenia m#$czyzn (Blau, Kahn, 2007; O’Neill, O’Neill, 2005; Wood,
Corcoran, Courant, 1993).
Z podej%ciem tym wi&$& si# równie$ pewne problemy
metodologiczne i interpretacyjne. Traktowanie niewyja%nionej wariancji jako efektu dyskryminacji p ciowej jest
w&tpliwe, poniewa$ zak ada, $e wszystkie istotne zmienne
„merytoryczne” zosta y ju$ uwzgl#dnione w modelu (Blau,
Kahn, 2007). Z drugiej strony, cz#%' zmiennych wyja%niaj&cych, takich jak wykszta cenie, sta$ pracy, obszar
zatrudnienia czy skuteczno%' negocjacyjna, sama w sobie
mo$e by' efektem dyskryminacji p ciowej w innych obszarach (Blau, Kahn, 2007; Lips, 2013). Krótszy czas pracy
preferowany przez kobiety mo$e stanowi' wynik „przetargu” pomi#dzy obowi&zkami zawodowymi i domowymi,
którego kobiety, w szczególno%ci matki, do%wiadczaj&
w wi#kszym stopniu ni$ m#$czy(ni. Potwierdzaj& to
badania pokazuj&ce, $e kobiety po%wi#caj& na obowi&zki domowe dwa razy wi#cej czasu ni$ m#$czy(ni (Fuwa,
Cohen, 2007). Równie$ polskie dane %wiadcz& o tym,
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$e kobiety wi#cej czasu przeznaczaj& na zaj#cia i prace
domowe, podczas gdy m#$czy(ni – na prac# i odpoczynek
(Bobrowicz, 2007). Co ciekawe, taki wzorzec pojawia si#
tak$e w%ród osób pomi#dzy 15. a 24. rokiem $ycia, kiedy
tego zró$nicowania raczej nie mo$na przypisa' obecno%ci
dziecka w rodzinie. Na kobietach spoczywa tak$e przewa$aj&cy ci#$ar opieki nad dzieckiem (Bobrowicz, 2007;
CBOS, 2013b; Williams, 2001). Aby atwiej godzi' obowi&zki domowe i zawodowe, matki cz#%ciej decyduj& si# na
prac# w przyjaznych dla nich zawodach, gwarantuj&cych
elastyczne godziny pracy czy mo$liwo%' zatrudnienia
w ograniczonym wymiarze czasowym, co jednak istotnie
wp ywa na wysoko%' zarobków.
Nie jest jasna tak$e relacja pomi#dzy wysoko%ci& wynagrodze" a wyborem obszaru zatrudnienia. W szczególno%ci interesuj&ce jest pytanie, czy to kobiety wybieraj&
prac# w gorzej p atnych bran$ach, czy te$ odwrotnie,
zawody, w których przewa$aj& kobiety, s& ni$ej op acane.
Badania pokazuj&, $e obecno%' kobiet w danym zawodzie
wp ywa na jego presti$ i zarobki (Lips, 2013). Osoby
badane przypisywa y wy$sz& pensj# i presti$ zawodowi,
gdy wierzy y, $e potrzebne s& m#skie cechy, aby dobrze
go wykonywa'. Ponadto, im wi#cej kobiet pracowa o
w danym zawodzie, tym mniejsz& pensj# badani mu przypisywali (Glick, 1991; Glick, Wilk, Perreault, 1995). Tak$e
nowsze badania potwierdzaj&, $e kobiecym zawodom
przypisywana jest ni$sza pensja, niezale$nie od obowi&zków i zakresu odpowiedzialno%ci (Alksnis, Desmarais,
Curtis, 2008).
W&tpliwo%ci w podej%ciu skoncentrowanym na kapitale
ludzkim budzi równie$ sam dobór wska(ników. Przyk adowo, analiza czasu pracy nie daje jeszcze odpowiedzi
na pytanie o jej jako%', a to ona determinuje warto%'
pracownika dla pracodawcy. Brak bada" dotycz&cych
bezpo%rednio zaanga$owania i jako%ci pracy utrudnia
wysuni#cie bardziej pewnych wniosków na temat roli
tego czynnika w kszta towaniu nierówno%ci wynagrodze"
mi#dzy p ciami.
W %wietle dost#pnych danych wyja%nienie odnosz&ce
si# do faktycznych ró$nic w szeroko poj#tym potencjale
zawodowym kobiet i m#$czyzn nie daje wyczerpuj&cej
odpowiedzi na pytanie o przyczyny utrzymywania si# nierówno%ci wynagrodze". Uwa$a si#, $e wielko%' nierówno%ci niewyja%niona przez ró$nice w kapitale mo$e by'
efektem dyskryminacji kobiet i wymaga dalszych, bardziej dog #bnych analiz (Blau, Kahn, 2007; Lips, 2013).

WP

YW STEREOTYPÓW I UPRZEDZE)

Stereotypy oddzia uj& na sytuacj# zawodow& kobiet
i m#$czyzn poprzez kszta towanie oczekiwa" wobec
pracowników i wp yw na interpretacj# ich zachowa".
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Stereotyp kobiet jako troskliwych, ciep ych i emocjonalnych (Bem, 1981; Fiske, Cuddy, Glick, Xu, 2002; Prentice,
Carranza, 2002) pozostaje niejednokrotnie w konflikcie
z oczekiwaniami wobec po$&danego pracownika, szczególnie na wymagaj&cych, kierowniczych stanowiskach,
gdzie ceni si# sprawczo%', orientacj# na zadanie i asertywno%'. Mo$e to ju$ na wst#pie obni$a' oczekiwania
wobec jako%ci pracy kobiet, a potem zniekszta ca' percepcj# ich osi&gni#'. Postrzeganie m#$czyzn jako kompetentnych i sprawczych nie wywo uje takiego dysonansu,
wr#cz przeciwnie, jest spójne z wymaganiami wobec
preferowanego pracownika. Poniewa$ stereotypy p ciowe s& silnie preskryptywne, czyli nie tylko opisuj&, jacy
m#$czy(ni i kobiety s&, lecz tak$e – jacy powinni by',
wp ywaj& na ich zachowanie równie$ poprzez kszta towanie odpowiednich norm spo ecznych (Rudman, Fairchild,
2004; Rudman, Glick, 2001). Mechanizm potwierdzenia
behawioralnego powoduje, $e stereotypizowana osoba
dostosowuje swoje zachowanie do oczekiwa" otoczenia
(Snyder, Kiviniemi, 2009), tak$e z obawy przed niekorzystnymi dla niej konsekwencjami dzia ania niezgodnego ze stereotypem (Rudman, 1998). Wreszcie, w konsekwencji zagro$enia stereotypem kobiety i m#$czy(ni
gorzej wykonuj& zadania w dziedzinach niespójnych ze
stereotypami p ciowymi (Good, Aronson, Harder, 2008;
Inzlicht, Ben-Zeev, 2000). W dalszej cz#%ci artyku u przeanalizujemy, jak te mechanizmy mog& wp ywa' na pozycj# obu p ci w pracy.
Wp#yw stereotypów na oceny pracy kobiet
i m&'czyzn
Znaczenie stereotypów w ocenach pracy kobiet i m#$czyzn by o przedmiotem wielu bada". W cz#%ci z nich
osoby badane ocenia y te same wytwory (np. esej, CV),
ale w zale$no%ci od warunku eksperymentalnego, jego
autorstwo by o przypisane kobiecie lub m#$czy(nie. Taki
schemat pozwala na kontrol# rzeczywistej jako%ci pracy
w ocenie kobiet i m#$czyzn. W oryginalnym badaniu
Goldbergera (1968) kobiety oceni y wy$ej eseje pisane
przez m#$czyzn, je%li dotyczy y one kwestii stereotypowo
m#skich, natomiast nie uzyskano tych ró$nic w ocenie
tekstów dotycz&cych tematów kobiecych. Nowsze badania
nad ocenami kandydatów do pracy naukowej pokazay, $e profesorowie ni$ej oceniali identyczne materia y
aplikacyjne, je%li by y one przypisane do studentki ni$
do studenta (Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham,
Handelsman, 2012). Nie tylko oceniali aplikuj&c& studentk# jako mniej kompetentn&, lecz tak$e by a ona mniej
ch#tnie zatrudniana ni$ m#ski kandydat. Metaanaliza
123 bada" prowadzonych w tym paradygmacie pokaza a jednak bardzo s aby efekt p ci autora (d = –0,08),

sk aniaj&cy autorki do konkluzji raczej o braku efektu
(Swim i in., 1989). Wa$ny z perspektywy przegl&du bada"
nad sytuacj& zawodow& jest fakt, $e istotny, cho' ci&gle
niewielki efekt p ci, uzyskano w grupie bada", w których
badani oceniali aplikacje o prac#. W innej metaanalizie
(Bowen, Swim, Jacobs, 2000) autorzy uwzgl#dnili tylko
badania przeprowadzone w realnym kontek%cie organizacyjnym, w których jednocze%nie kontrolowano jako%'
wykonanej pracy. W badaniach tych pracownicy byli oceniani przy u$yciu ró$nych miar, z których cz#%' dotyczy a
bardziej kobiecych aspektów (np. wra$liwo%' interpersonalna), a cz#%' – bardziej m#skich (np. przywództwo).
Pomimo $e nie wyst&pi efekt g ówny p ci, odnotowano
istotn& interakcj# pomi#dzy p ci& pracownika a sposobem
jego oceny. W szczególno%ci kobiety by y oceniane wy$ej
na miarach kobiecych, podczas gdy m#$czyzn oceniano
wy$ej na miarach m#skich. Ten wynik jest spójny z wynikami metaanalizy bada" nad efektywno%ci& kobiecego i m#skiego przywództwa (Eagly, Karau, Makhijani,
1995), w których okaza o si# tak$e, $e kontekst zawodowy
moderuje postrzegan& efektywno%' kobiet i m#$czyzn
jako liderów. Kobiety by y bardziej efektywnymi liderami
w %rodowisku edukacyjnym, podczas gdy m#$czy(ni –
w %rodowisku wojskowym. Metaanaliza Bowen i wspó pracowników (2000) wskaza a równie$ na znaczenie p ci
osób oceniaj&cych. Przewaga m#$czyzn okazywa a si#
wi#ksza wówczas, gdy oceniaj&cymi byli m#$czy(ni. Je%li
jednak w%ród osób oceniaj&cych znajdowa y si# zarówno
kobiety, jak i m#$czy(ni, to ró$nic w ocenach obu p ci
nie by o. Pomimo ma ej si y efektów p ci odnotowanych
w tych badaniach, ich kumulacja w czasie mo$e prowadzi' do znacz&cych konsekwencji finansowych, co
pokaza y badania z wykorzystaniem symulacji sytuacji
zawodowych (Agars, 2004; Martell, Lane, Emrich, 1996).
Badania wskazuj&, $e obci&$eniem dla wizerunku kobiety jako po$&danego pracownika jest tak$e bycie matk&.
W badaniach Cuddy, Fiske i Glicka (2004) staraj&c& si#
o prac# matk# postrzegano jako bardziej wspólnotow&,
ale jednocze%nie jako mniej kompetentn& od kobiety bezdzietnej. Badani wyra$ali tak$e mniejsz& ch#' zatrudnienia, awansowania i szkolenia zawodowego matek ni$
kobiet bezdzietnych. Fakt posiadania dziecka nie wp ywa z kolei na ocen# kompetencji m#$czyzn. Heilman
i Okimoto (2008) pokazali, $e rodzice, niezale$nie od
p ci, s& postrzegani jako mniej zaanga$owani i bardziej
zawodni pracownicy, jednak tylko matki ponosz& koszty w zakresie potencjalnego zatrudnienia i awansu. Co
wi#cej, pracuj&ce matki nie tylko trac& finansowo, lecz s&
równie$ gorzej postrzegane na innych wymiarach. Seria
eksperymentów Okimoto i Heilman (2012) pokaza a,
$e uzyskuj& one ni$sze oceny na skalach mierz&cych
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kompetencje rodzicielskie oraz s& postrzegane jako osoby
mniej ciep e i wra$liwe, przez co wzbudzaj& mniej pozytywnych reakcji. Ten efekt okazywa si# jeszcze silniejszy,
gdy wykonywany przez matki zawód by typowo m#ski
oraz kiedy odnosi y one sukces zawodowy. Oceny spada y
tak$e wtedy, gdy matka podejmowa a prac# z wyboru,
a nie z konieczno%ci. O ile pracuj&ce matki s& oceniane
negatywnie, o tyle dla m#$czyzn posiadanie dzieci wi&$e
si# z bardziej pozytywnymi ocenami. Ojców, w porównaniu z m#$czyznami bezdzietnymi, postrzega si# jako
lepiej przygotowanych do pracy, a tak$e s& oni ch#tniej
zatrudniani i awansowani (Correll, Benard, Paik 2007).
Wp#yw stereotypów i uprzedze(
na decyzje personalne
Nawet je%li oceny pracy kobiet i m#$czyzn s& jednakowe,
powstaje pytanie o ich wp yw na decyzje o zatrudnieniu,
wynagrodzeniu czy awansie. Przegl&d bada" nad dyskryminacj& p ciow& w odniesieniu do decyzji o zatrudnieniu
pokaza istotny efekt p ci w wi#kszo%ci analizowanych
wyników (Isaac, Lee, Carnes, 2009). Kiedy w procesie
rekrutacji do orkiestr symfonicznych nast&pi a zmiana
i podczas przes uchania nie mo$na by o zidentyfikowa'
p ci kandydata, cz#stotliwo%' zatrudniania kobiet muzyków wzros a o 25% (Goldin, Rouse, 2000). Kolejny przyk ad nierównego traktowania kobiet i m#$czyzn w procesie
rekrutacji dotyczy sposobu pisania listów rekomendacyjnych. Analizowane w badaniach listy dotycz&ce kobiet
staraj&cych si# o prac# naukow& zawiera y mniej danych
na temat osi&gni#', k ad y mocniejszy nacisk na aspekt
spo eczny i zawiera y wi#cej informacji podnosz&cych
w&tpliwo%ci wobec kandydatki. Listy rekomenduj&ce m#$czyzn by y d u$sze oraz w wi#kszym stopniu odnosi y si#
do osi&gni#' naukowych (Trix, Psenka, 2003). Pó(niejsze
badania pokaza y, $e listy polecaj&ce kobiety zawieraj&
wi#cej okre%le" spo ecznych, podczas gdy listy dotycz&ce m#$czyzn – wi#cej okre%le" sprawczych. Ró$nica ta
przek ada si# na wi#ksz& sk onno%' do zatrudnienia tych
ostatnich (Madera, Hebl, Martin, 2009). Nale$y doda', $e
badania Schmader, Johnes i Forbes (2008) nie potwierdzi y
tych wyników, chocia$ pokaza y, $e listy polecaj&ce pisane z my%l& o m#$czyznach zawiera y wi#cej superlatyw.
Badania Biernat, Tocci i Williams (2011) pokazuj&, $e
sytuacja jest bardziej z o$ona. Przeprowadzone przez te
badaczki analizy ocen pracy prawników i prawniczek
zatrudnionych na Wall Street %wiadcz& o tym, $e m#$czy(ni otrzymywali wy$sze oceny wyra$one na skalach,
które mia y bezpo%redni wp yw na konkretne decyzje
personalne, natomiast kobiety uzyskiwa y wi#cej pozytywnych komentarzy s ownych, które jednak nie wi&za y
si# z materialnymi konsekwencjami.
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Stereotypy p ciowe mog& tak$e determinowa' zachowanie wobec kobiet i m#$czyzn w sytuacji negocjacyjnej
– kobietom oferowano gorsze warunki (Ayres, Siegelman,
1995). W stosunku do kobiet negocjatorzy cz#%ciej uciekaj& si# tak$e do nieetycznych praktyk negocjacyjnych.
Badania Kray (2011) pokaza y, $e gdy negocjator opisany by cechami kobiecymi, badani cz#%ciej uwa$ali, i$
b#dzie on ok amywan& stron& w negocjacjach, podczas
gdy wobec negocjatorów opisanych cechami m#skimi
cz#%ciej oczekiwano, $e zechc& domaga' si# odszkodowania. Stereotypy p ciowe wp ywaj& równie$ na percepcj#
osoby negocjuj&cej wynagrodzenie. Kobiety, które chcia y
negocjowa' wynagrodzenia by y mniej ch#tnie zatrudniane ni$ m#$czy(ni inicjuj&cy negocjacje oraz oceniano je
jako mniej mi e i bardziej wymagaj&ce (Bowles, Babcock,
Lai, 2007).
Podobnie jak stereotypy, na oceny kobiet i m#$czyzn
w pracy wp ywaj& równie$ uprzedzenia. Masser i Abrams
(2004) pokazali, $e seksizm wrogi oddzia uje negatywnie
na ocen# kobiety staraj&cej si# o prac#. Badania Good
i Rudman (2010), w których uczestnicy ogl&dali nagrania
rozmów kwalifikacyjnych, potwierdzi y rol# seksizmu
wrogiego i $yczliwego w procesie rekrutacji. Pozytywny
stosunek osoby badanej do rekrutera zachowuj&cego
si# w sposób seksistowski wobec kandydatki wi&za si#
z obni$eniem ocen jej kompetencji i mniejszymi szansami
na zatrudnienie. Jako $e cz#sto paternalistyczne zachowania s& postrzegane pozytywnie i okre%lane mianem
szarmanckich (Viki, Abrams, Hutchison, 2003), prze o$ony zachowuj&cy si# w ten sposób mo$e budzi' sympati#
pracowników, co utrudnia reakcj# sprzeciwu.
Seksizm utrwala równie$ istniej&ce nierówno%ci na poziomie systemowym. W badaniach wykazano zwi&zek
pomi#dzy seksizmem $yczliwym i wrogim a brakiem
poparcia dla polityk spo ecznych promuj&cych równo%'
wynagrodze" i mo$liwo%ci zatrudnienia (Sibley, Perry,
2010). Kobiety charakteryzuj&ce si# wysokim poziomem
seksizmu $yczliwego by y tak$e bardziej sk onne ocenia'
niekorzystne dla nich status quo (np. nierówno%' pomi#dzy kobietami i m#$czyznami na wysokich stanowiskach)
jako s uszne i sprawiedliwe (Jost, Kay, 2005), co utrudnia
podejmowanie dzia a" na rzecz zmiany tych warunków.
Wp#yw stereotypów na zachowanie kobiet
i m&'czyzn w pracy
Funkcjonuj&ce stereotypy nie tylko wp ywaj& na odmienn& percepcj# identycznego zachowania kobiet i m#$czyzn, tak$e lecz mog& po%rednio oddzia ywa' na ich
zachowanie w sytuacjach zawodowych. Niedopasowanie
pomi#dzy stereotypowymi cechami kobiet a wymogami
pracy zawodowej przejawia si# w negatywnych reakcjach
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na niezgodne ze stereotypem zachowania. Kobiety post#puj&ce sprzecznie z kobiecym stereotypem i podkre%laj&ce w asn& sprawczo%', s& postrzegane jako kompetentne, ale równocze%nie jako (le funkcjonuj&ce spo ecznie.
Podkre%lanie w asnych kompetencji podczas rozmowy
o prac# &czy o si# z mniejszymi szansami na zatrudnienie w przypadku kobiet, ale nie w przypadku m#$czyzn
(Rudman, 1998). Tak$e wyra$anie gniewu przez kobiety
podczas takiej rozmowy wywiera o negatywny wp yw
na ocen# ich kompetencji i statusu oraz obni$a o proponowan& wysoko%' wynagrodzenia. Takiego efektu nie
odnotowano w%ród m#$czyzn, dla których przejawianie
tej emocji by o korzystne, poniewa$ sygnalizowa o ich
wysok& pozycj# (Brescoll, Uhlmann, 2008).
Odwet na kobietach sprawczych (Rudman, 1998), czyli
spo eczna i ekonomiczna kara dla kobiet, które podkre%laj&
w asn& kompetencj#, mo$e prowadzi' do zachowania
zgodnego ze stereotypowymi oczekiwaniami wobec w asnej p ci w celu unikni#cia negatywnych konsekwencji.
Przyk adowo, w sytuacji negocjacyjnej odmienne oczekiwania spo eczne wobec obu p ci powoduj& konfliktow&
sytuacj# w przypadku kobiet, które – aby by' skutecznymi
negocjatorkami – powinny przejawia' zachowania stereotypowo m#skie; wówczas nara$aj& si# jednak na negatywne
reakcje partnerów negocjacyjnych. Wyj%ciem z tego konfliktu jest dostosowanie zachowania do oczekiwa" wynikaj&cych ze stereotypu. Kiedy osoby badane wciela y si#
w rol# kandydata o prac# i mog y wybra', czy b#d& stara'
si# o wy$sz& p ac#, czy rezygnuj& z negocjacji, zarówno
kobiety, jak i m#$czy(ni cz#%ciej wybierali opcj# bez
negocjacji. Kobiety rezygnowa y z niej jednak cz#%ciej, gdy
oceniaj&cym by m#$czyzna (Bowles, Babcock, Lai, 2007).
O tym, $e nie jest to kwestia umiej#tno%ci negocjacyjnych,
%wiadcz& badania pokazuj&ce, $e kobiety nie wypadaj&
gorzej od m#$czyzn, je%li negocjuj& w imieniu innych osób
(Amanatullah, Morris, 2010). Wyt umaczeniem tego jest
fakt, $e o ile stereotypy nakazuj& kobietom zachowanie
skromne i mniej asertywne (Rudman, 1998), o tyle obejmuj& jednocze%nie trosk# o innych i przez to dostarczaj&
usprawiedliwienia dla bardziej asertywnego dzia ania
w takich warunkach.
Wiele bada" nad zagro$eniem stereotypem dowodzi
tak$e, $e ni$sze wyniki uzyskiwane przez kobiety w negocjacjach mog& by' efektem %wiadomo%ci niekorzystnego
dla nich stereotypu negocjatora. Badania Kray i wspó pracowników pokazuj&, jak aktywizacja automatycznych
skojarze" pomi#dzy m#skimi cechami i skuteczno%ci&
w negocjacjach wp ywa na wyniki uzyskiwane przez
kobiety i m#$czyzn. W jednym z bada", gdy zadania
przedstawione by y jako diagnostyczne dla umiej#tno%ci
negocjowania, m#$czy(ni oczekiwali wy$szych wyników,

byli bardziej agresywni oraz wypadali w nim lepiej ni$
kobiety (Kray, Thompson, Galinsky, 2001). Równie$ gdy
stereotyp wzbudzany by poprzez podanie informacji, $e
skuteczni negocjatorzy s& racjonalni, asertywni i kieruj& si# w asnym interesem, m#$czy(ni uzyskiwali wy$sze wyniki. Kiedy jednak jako przymioty skutecznego
negocjatora podawano cechy stereotypowo kobiece (np.
zdolno%ci werbalne, umiej#tno%' s uchania), wówczas to
one ustala y wy$sze cele w negocjacjach, czu y si# do
nich lepiej przygotowane i osi&ga y lepsze wyniki (Kray,
Galinsky, Thompson, 2002).
Podobnie wybór okre%lonej %cie$ki kariery mo$e by'
podyktowany oczekiwaniami sukcesu wynikaj&cymi ze
stereotypów i kulturowych przekona". Correll (2004)
w swoich badaniach pokaza a, $e percepcja zwi&zku pomi#dzy p ci& a sukcesem w okre%lonej dziedzinie przek ada si# na oczekiwania w asnego sukcesu oraz na poziom
aspiracji w tej$e dziedzinie. Tak$e inne analizy potwierdzaj&, $e kobiety rzadziej decyduj& si# aplikowa' na stanowiska w stereotypowo m#skich obszarach ze wzgl#du
na postrzeganie ni$szego prawdopodobie"stwa sukcesu
(Barbulescu, Bidwell, 2013).
Ocena wyja$nienia skoncentrowanego
na roli stereotypów i uprzedze(
Przytoczone wyniki bada" systematycznie pokazuj&,
$e funkcjonuj&ce stereotypy p ciowe negatywnie wp ywaj& na postrzeganie kobiet w kontek%cie zawodowym
i stanowi& przeszkod# na drodze do osi&gni#cia równych
z m#$czyznami zarobków, gdy s& one uzasadnione jako%ci&
pracy. Stereotypy nie tylko wi&$& si# z odmiennym sposobem postrzegania i oceny kobiet i m#$czyzn, lecz tak$e
kszta tuj& ich zachowania i reakcje w sytuacjach zawodowych. Dyskryminacja w procesie rekrutacji i mniejsze
szanse kobiet na zatrudnienie mog& prowadzi' do akceptacji przez nie ni$szych wynagrodze", co w po &czeniu z mniejsz& efektywno%ci& negocjacyjn&, wynikaj&c&
równie$ ze %wiadomo%ci stereotypów, mo$e pog #bia'
ró$nice w zarobkach. Ponadto, badania dotycz&ce wp ywu
posiadania dziecka na ocen# predyspozycji zawodowych
kobiet i m#$czyzn wskazuj& na podwójny standard w tym
obszarze. Negatywna ocena zawodowego potencja u matek
mo$e stanowi' wa$n& przeszkod# w powrocie do pracy
po urodzeniu dziecka.
Problem z tym kierunkiem interpretacji nierówno%ci
dotyczy przede wszystkim oceny skali zjawiska. Przytoczone wcze%niej wyniki bada" wskazuj& na istotne, ale
niewielkie efekty p ci. W wielu obszarach brakuje jednak
metaanaliz, które pozwoli yby na okre%lenie wielko%ci
efektów stereotypów i uprzedze" przy kontroli rzeczywistej jako%ci pracy. Nale$y zauwa$y', $e tre%' stereotypu
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kobiet w miejscu pracy uleg a znacz&cej zmianie w ci&gu ostatnich kilkudziesi#ciu lat (Rudman, Glick, 2008)
i obecnie jest on w wi#kszym stopniu dopasowany do
roli lidera (Duehr, Bono, 2006). Pracownicy na pewnych
wymiarach (charyzma, kreatywno%', umiej#tno%' motywowania) oceniaj& kobiecych liderów wy$ej ni$ m#skich
(Eagly, Johannesen-Schmidt, van Engen, 2003). Pomimo
tego, $e kobiety na stanowiskach kierowniczych na poziomie jawnym s& oceniane jako równie pasuj&ce do roli
zawodowej jak m#$czy(ni (Latu i in., 2011), nierówno%ci
mi#dzy p ciami w miejscu pracy utrzymuj& si#. Badania
Latu i zespo u (2011) wskazuj& na rol# niekorzystnych
dla liderek utajonych postaw, które nadal s& aktywne
w grupie m#$czyzn i wp ywaj& na decyzje dotycz&ce
wysoko%ci wynagrodze". Chocia$ wi#c na poziomie
deklaracji dokona si# post#p w kierunku równo%ci, to
utajone uprzedzenia nadal stanowi& istotn& przeszkod#.
Wa$n& kwesti& jest to, w jakim stopniu wyniki bada"
nad stereotypami uzyskiwane w laboratorium t umacz&
sposób podejmowania decyzji w organizacjach. W literaturze zwraca si# uwag#, $e w badaniach eksperymentalnych pomija si# informacje indywidualizuj&ce, które s&
obecne w sytuacji rzeczywistego procesu podejmowania
decyzji (Landy, 2008). Poniewa$ takie informacje os abiaj& wp yw stereotypów (Fiske, Neuberg, 1990), badania
laboratoryjne mog& przecenia' ich wp yw na zachowanie, co równie$ mo$e wyja%nia' wi#ksz& si # efektów
uzyskiwan& w badaniach laboratoryjnych w porównaniu
z terenowymi (Sackett, Dubois, 1991).

PODSUMOWANIE
Ni$sze zarobki kobiet w porównaniu z m#$czyznami s&
powszechne i niewiele jest zawodów, w których wyst#puje
odwrotna sytuacja. Celem tego artyku u by a analiza konkurencyjnych wyja%nie" tego zjawiska. Porówna y%my
wyt umaczenie odwo uj&ce si# do potencja u zawodowego
kobiet i m#$czyzn oraz wyja%nienie koncentruj&ce si# na
roli stereotypów i uprzedze". Na podstawie dokonanego
przegl&du literatury mo$na stwierdzi', $e uwzgl#dnienie
ró$nic w kapitale zawodowym, cho' pozwala zrozumie'
cz#%' luki p acowej, nie uzasadnia jej ca kowicie. Wi&$&
si# z nim tak$e pewne w&tpliwo%ci metodologiczne. Z drugiej strony, badania nad stereotypami systematycznie
potwierdzaj& ich znaczenie dla sytuacji kobiet i m#$czyzn
na rynku pracy. Uzyskiwane wyniki wskazuj& na du$e
znaczenie dopasowania pomi#dzy stereotypami p ciowymi a wymaganiami roli zawodowej (Eagly, Karau, 2002).
Prawdopodobie"stwo dyskryminacji jest szczególnie silne
wówczas, gdy istnieje konflikt pomi#dzy stereotypowymi
oczekiwaniami wobec kobiet i m#$czyzn a charakterystykami po$&danymi na danym stanowisku.
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Problem nierównych wynagrodze" jest aktualny i wa$ny, zw aszcza $e nierówno%ci wykazuj& tendencj# do
utrwalania si#, poniewa$ bezpo%rednio kszta tuj& oczekiwania kobiet wobec przysz ych wynagrodze". Powy$szy
przegl&d literatury pozwala na wskazanie istotnych kierunków dalszych bada".
Po pierwsze, widoczny jest brak danych na temat zaanga$owania i efektywno%ci pracy kobiet i m#$czyzn.
W nielicznych cytowanych w artykule badaniach miar& wskazuj&c& na zaanga$owanie i motywacj# do pracy
kobiet i m#$czyzn jest liczba przepracowanych godzin.
Chocia$ to wska(nik powi&zany z warto%ci& pracy, mo$na wskaza' równie$ inne czynniki, takie jak np. sposób
organizacji pracy i jej wydajno%', które maj& wp yw na
ostateczn& warto%' pracy. Brak bada" nad jako%ci& pracy
w grupach pracowniczych innych ni$ osoby na stanowiskach kierowniczych utrudnia ocen#, w jakim stopniu
ró$nice w wynagrodzeniach kobiet i m#$czyzn odzwierciedlaj& faktyczne ró$nice w warto%ci pracy, a w jakim s&
efektem niekorzystnych dla kobiet stereotypów.
Drugim istotnym obszarem, który pozwoli by na lepsze
zrozumienie odmiennej sytuacji zawodowej kobiet i m#$czyzn, s& nierówno%ci w sferze prywatnej. Analiza tego,
w jaki sposób po o$enie zawodowe wi&$e si# z nierówno%ciami w podziale obowi&zków domowych pozwoli oby
lepiej adresowa' przyczyny nierówno%ci na rynku pracy.
Liczne badania pokazuj& nierówny rozk ad tych obowi&zków pomi#dzy kobietami i m#$czyznami. Przyk adowo,
ponad po owa Polaków zgadza si# ze stwierdzeniem, $e
kobieta powinna by' gotowa ograniczy' swoj& prac# dla
dobra swojej najbli$szej rodziny (Antosz, 2012). Brak jednak bada", które koncentruj& si# na (ród ach nierównego
podzia u, w szczególno%ci dotycz&cych tego, w jakim stopniu jest on efektem konieczno%ci ekonomicznej, przekona"
i norm spo ecznych czy te$ indywidualnych preferencji.
Trzecim, istotnym z praktycznego punktu widzenia kierunkiem bada" s& badania nad dzia aniami antydyskryminacyjnymi w %rodowisku pracy. Przyk adowo, wielu
Polaków b #dnie s&dzi, $e osoba rekrutuj&ca mo$e prosi'
o informacje dotycz&ce liczby dzieci czy te$ planów dotycz&cych powi#kszenia rodziny. Takie pytania zadawane
s& jednak dwa razy cz#%ciej kobietom ni$ m#$czyznom
(Antosz, 2012), co mo$e prowadzi' do dyskryminacji
w czasie rekrutacji. Wi#ksza liczba bada" nad efektywno%ci& programów antydyskryminacyjnych w organizacji
(Kaiser i in., 2013), skuteczno%ci& i konsekwencjami skarg
na dyskryminacj# (Kaiser, Miller, 2001) czy nad (ród ami
poparcia dla dzia a" spo ecznych promuj&cych równouprawnienie (Iyer, Ryan, 2009) pozwoli aby na projekto-
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wanie adekwatniejszych interwencji przeciwdzia aj&cych
dyskryminacji na rynku pracy.
Podsumowuj&c, nierówno%ci w wynagrodzeniach stanowi& istotn& cz#%' szerokiego problemu, jakim jest utrzymuj&ca si# nierówno%' pomi#dzy kobietami i m#$czyznami (Stockdale, Nadler, 2012). Mimo $e jest to zjawisko
powszechne i o du$ej sile, w spo ecze"stwie panuje ma a
%wiadomo%' jego istnienia (Tharenou, 2012). Mo$e to
wynika' z trudno%ci w dok adnym oszacowaniu skali
nierówno%ci. Polska ze wska(nikiem na poziomie 4,5%
znalaz a si# na przedostatnim miejscu pod wzgl#dem nierówno%ci zarobków w Unii Europejskiej (Eurostat, 2013)
i tym samym wypada lepiej ni$ postrzegane jako egalitarne kraje skandynawskie. Jednocze%nie w Polsce wyst#puje ni$szy wska(nik zatrudnienia kobiet, co oznacza
eliminacj# ze statystyk p acowych tych kobiet, które nie
otrzymuj& wynagrodzenia w ogóle. Przyk ad ten pokazuje
z o$ono%' i wielowymiarowo%' problemu nierówno%ci
na rynku pracy. Z drugiej strony, z bada" CBOS (2013a)
wynika, $e ju$ ponad 2/3 Polaków zgadza si# co do istnienia nierówno%ci w sposobie wynagradzania pracy kobiet
i m#$czyzn, a ponad po owa zauwa$a mniejsze szanse
awansu kobiet. Dla porównania – w 1995 roku nieca a
po owa ankietowanych zgadza a si#, $e kobiety zarabiaj&
mniej ni$ m#$czy(ni. Mamy nadziej#, $e powy$szy przegl&d pozwoli uporz&dkowa' wiedz# w tym obszarze oraz
wskaza' dalsze kierunki bada".
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ABSTRACT
Compensation statistics gathered by different countries demonstrate signiÞcant pay gap between men and
women. There are two competing explanations for this gap. According to the human capital approach
differences in men and women’s qualiÞcations and work motivation explain the pay inequality between
men and women. On the other hand, there is evidence that gender stereotypes and prejudice play a role in
gender discrimination in the labour market. The goal of the current paper is to examine those competing
explanations and review their empirical evidence. On the basis of this review we can conclude that the human
capital approach does not explain the gender pay gap completely and stereotypes and prejudice affect the
compensation of men and women. We also identiÞed several promising lines of future research in this area.
Keywords: social inequalities, pay, gender
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