Pracownia
lnstvtut

SPOłECZNE

Badań

~ad

Człowiekiem

w Organizacji

· ~akład So.cjolog i i Organizacji
Organizacji i Kierowania PAN i MNSzW i T

ASPEKTY .HUMANIZACJI PRACY 1 ORGANIZACJI ,

Materiały na konferencję

pod red . Wiesława Jedrzyckiego
.
-

Warszawa
1976_

Pracownia Badań nad Cz.łowiekiem w Organizacji
' ,Zak.tad S~jolQgil Organiżacji:
· tnstvtut O,vanizacH i Kierowania PA N. i M,NSzW i T

SPOUCZNE ASPEKTY .HUMANIZACJI PRACY 1 ORGANIZACJI.

Materiały na kimfenmcję

pod

Warsz:awa
1976.

ref Wiesława 4ędrzyckiego

Redator odpowiedzialny
dr .JAN
SOLARZ
.
.
.

DO- UŻYTKU SŁUŻEOWEGO

Pow. w Dziale ~oligraficznym IOK,

(\

nakład

100 egz. nr zam~ 315/76

Doc. dr \'landa Iżyk
Kierownik Zal{ładtl
Socjologii Pracy i Polityki Społecznej
Instytut Ekonomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw Przemysłowych

-Akademia Eltohomiczha
we 'li r o- c ł a w i u

SPOŁE!'.:ZNYCH

REAL!ZACJ A CELDW
W

ZAKRESIE

OPIEKI

ZAKł,AD~W

NAD

PRACY

KOBIETĄ

Pracujące kobiety, tak jak i mężczyźni stanowią załogę kcnzakładu

kretnego

pracy i plany

społeczne przedsiębiorstwa muszą

pt'zewidywać -żadaniaw zakresie opieki nad kobietą i rodziną. Konieczność \•lyróżniania lłobiet

obowiązkami

funkcjami rozrodczymi· oraz
Roztoczenie opieki nad

w tych planach jest związana z ich

kobietą

jest

matki i gospodyni,, domu.

właściwie realiże.cją

opieki

· nad rodziną, Przy czym •,oczywiste jest, że programy planów spółecz
nych -przedsiębiorstw

·dotyczyć muszą

wszystldch pracovmików -a wi,,c

t:?.k kobiet, jak i mę'±czyzn.
Jednakże

z uwagi na

konstrukcję

i

przypadłości

biolo5iczne,

a także obowiązki macierzyrtskie i domowe1 kobiety znaczrtie mocniej
od-czuwają

braki w fl.lhkcjonowaniu należytego miejsca pracy /wypo-

sazehie umytrainit szatni i poniieszczeń sanitarnych/. i u organizacji

praćy. Rói,mocześhie

z uwagi na

odmienność związ:ców

emocjonal-

nych z miejscem pracy zaró•,~o w rozumieniu fizycznym, jak i przeimiot~wym i niewątpliwie wyższą wra:z:liwość na charal:ter stosurJców
w miejscu :pracy, kobiety

sunków

międżyludzkich

ków. Tak

więc

częściej

w zakładzie

zwracają uwagę

pracy

aniżeli

na kli1:1at stona

wysókość

zarob-

wszystkie zagaclnienia poruszane ·.-1 planach spolecz-

- 2 -

nych

przedsi.ębiorstw

dotyczc1, zaróvmo kobiet jak i

},1ężczyzn,

a ni.e-

które ·winny być podejmowane przede wszystldm z myślą' o -kobi~tach,
Realizacja celć·.: społecznych przedsi,ibiorstw wyma.ga zatem
stałego

i permanentnego stosowahia trzech zasad:

,1' pr,z·-rfioto Hftr.ie człouieka· do środOwiska nr"ncy, a vi.' szczegó~ności
1

właściwego

kształtowania

szkolenia no,·10 przyjmowanych do pracy,

właśch,ego przyjęcia nowych praco~mików i ,.,.,Jrowadzenie ich do

pracy, przygotowanie pracowników do nowych
-

.

·.

wart.tnkći1f

organizacyjno-

'

,,

technicznych 1. 1tształtowania• pqczucia odpqwiedzialności pracovrn.iczej
właściwego

i

stosunku do pracy i

2' Przvsto sowanie

człowieka

zakładu.

da_ procesu, .nracv, poprzez

realizację

·.•rłaściwych

demikratycznego stylu kierownictwa i wprowadzenie

sto-

sunków międzf przełożonymi a podwładnymi/ a tald:e 'poprze.i pogłę\

.

.

bienie procesów wsp.ółgospodarowania i zasad współodpowiedzialności.
w

zakładach

pracy.

3' J:rzvstosowanie pracy i 1·.•arun:k6w pracy do potrzeb i
człowielta

1.

obej 0 Jujące

korcpleksowe programy
i . ---

SPołeczno-.el-:onomiczne _uwarunl~o,-tariia

możlhrości

tech:niczń.o-organizacyjn
.

'

kon.i.ecznosci_realizac,ii

o:2ieki_nad_rodzin5
Na obecnym etapie realizacji cei6'.-ispo3:ecinych w zakładach
pracy opieka nad.

rodziną

w planach

społecznych

przedsi~biorstw

winna bJrć uj,ita przede wszystkim. w dzia,ła.niu na.rzecz popraViy
warunk6w socjalno-bytowych, Faktyczna i skutecz.na
opieki nad

rodziną

wymaga uwzgltdnienia .

realizacja

ri,ast~ptrj-ących

grup za-

gadriien:
1, Żywienie zbiorowe,

2. Opieka nad dziećmi w cz2,sie pracy i odpoczynku rodzic6vi,

3, Rekreacja i wypoczynek,
4, Organizacja drogi do p:::-acy ·1 z powrotem,

•• 3 5, Ochrona zdrowia,
6, 'Budownictwo 1nieszkaniowe.

Ad;

1. Praktyka dnia codziennego wskazuje na fakt, że prao

~lf"!~l.(.o

J\l\,v

cujące kobiety często znacznie więcej czasu poswL;:c ~aję~m
domoW'Jn1

niż prący

przeprowadzonę

stwierdzają 7 iż częstopraca

autor6w

zaś wł.aśnie

cji,

zawodowej, Badania

praca domowa jest

nego zmęczenia i nie daje

zawodowa
ael!lewa jest

przez licznych

źródł.em

przyczyną znużenia

satysfak-

i nadmier-

gospodyni zadowolenia odpowied11iego

do po\niesion~'f wkla.dµ pra.cy. ~r6deł tego stanu rzeczy jest wiele.
Najpoważniejsze

czy
o

WI'E/CZ.złej

niewłaściwe
.

._

zarzuty

zgłosić można

w stosunku do wadliwej

jeszcze organizacji pracy handlu. Przy czym chodzi
rozmieszczenie
sieci placówek handlowyc,h,
zarówno
.
.
.
..
';,

·•·-

'r,od względ/;m rodzajowym, a zatem sklepów, 1,tóre odwiedza się co
jakiś

czas; jak i pod względem

niezbędnych

gęstości

życia.

.do codziennego

sieci sklepów

spożywczych

Wady organizacji handlu przeja-

wiają się również wstosunkowowąslcim

asortymencie półproduktów

spożyvrczych of~rc;wianych na rynelt, Jednakże podstawowe niedociągnię

cia

w i;yrrt

zakresie tkwią w braku nie tylko reklamy, ale eler:centar-

nych zasad infofinacjL skierowariy7h do kHenta, których brak powoduje zaleganie na

półka-eh

sklepowych i niszczenie

artykułów

poszu-

kiwanych przez określone. grupy nabywc6w.
Nas~pnymźr6QJ:em niemożliwości

domowych

a szc~ególnle

nowoczesnej organizacji prac

prac wokoł przygotowania posiłków. jest :po-

wszechne wystij>O\'/anie ·· nieprzystosowania kuchni do szybkiego i
sprawnego ich przy'goto\oiania i:do przechowywania nowoczesnego sprz1<-

tu kuchennego. B;ak dost~pu
liwości

światła .dzieni1ego

weµtylacjipomieszczenia kuchennego, a

i

bezpośredniej moż
także

zbyt

mała

jego :powie'rzchnia · są dla wielu pomieszczei1 w nowym 1;,udownictwie
podstawowymi .bolączka:mi, a często jedynym'.czynnikiemuniemożliwia
jącym

posiadanie

dostępnego

sprz„tu,

.

,,

Wreszcie niepoślednie znac:zenle w organiżacji pracy. domowej·

mają

opory psychiczne domownik6'1 i

zutomatyzowanego

tu

guje
szego

·samych kobie'ł:pized

sprzętu gospodarstwa domówegÓ. Na uwagę zasłu

równie:!: niska

społeczeristwa,

lrul tura. t;chniczna .przewa:!:ającej cz~ści

Ale

v1

najpoważniejszą rolę

społecznej utrudni~jącyd,,codziennąpracę kob.tet
nie

w

prace

st~sowaniem

na-

przyczynach natury

wdomu a szczegół;.'

kuchni odgrywa przekona~ie rodziny o fakcie, iż. tego rodzaju
są

nie

męczące

.i

.

róvmocześnie koniE;cżnie muszą być

wykonywa-

ne przez kobietę i tylko ona lilusibyć odpowiedzialna za ich realizację. Ta pozostałość układów społ.eCznych że sfer i okręgów,

w któiych zatrudnienie kobiet,., pracy

t,oz~

dome~

riąleża10l11kad~ie~

siąt lat temu do rzadkości w połączeniu z obserwowanit we współczes

nych l:'odzinach tendencją niEl bbciąża.n:ia dzieci i. tnlÓdzie:!:y źadńymj.

' ..·

'-_ ...·_·

: . ·<. .

':,<,·-:_-._.

'

-.-,- -

_. ,-_-

.

._-_/·,:

. ·:.

·>

obowiązkami domowymi, dóprowadŻiła. d.o >powszechnego i stałegó prze.:.

· męczania pracujących matek. 1 / Fakty te nie
mogą
być obojętne· ani
..
.
.

też ~połeczenstwu.

rodzinie, ani. z~kladow1 pracy, arii
'

.

'

W tym stanie fzeczy konieczne wydaje si•f zagwarantowanie
-

.

.

.

.

prac:ującym zawcidowo kobietom dostępu do· korzystania z udo~ódnien

stołówek pracovmiczych, których fun,J<;cjoi1owanie zawierać

~li~e

1-1szystkie plany społec~e większych zakładów pracy. R~ecz w tym,
by

były one ·tak zorganizowane,. aby k,orzl,-itać· z nich lllO!i;ły· cale .ro.

dziny pracownicze. Korzystne
czne zamówi eh.fa
lub

więcej

.

byłoby

-

.

np. przygotowywanie na

całych ~biadó,r ;odzinnydit na

osób. Nie jest to jednak w chwil~

miesię-

wynos na dwief 'trzy'
możlhre

bez urucho..;

mienia produkcji pojemników obia:dowych mieszcz~cychdwa, cztery

. czy

więcej

obiadów.

- -- ------- -· ------ ..

.

'

-

1/ ?-:.Sokołowska, Wply-w sytuacji rodzinnej na stan .zdrowia 1 możli..;
wości pracy zarobkowej.kobiet. l!Zdrowie Publicznell, nr 2/3/61.·

- 5 Osobnym zagadnieniem

związanym

żywieniem

z

zbiorowym jest

lconieczność uruchomienia przy stołówkach, wzgl',dnie
zakładach.
l;/

wmniejszych
obsługi.

pracy .samodzielnych bar.ó"1, cz:y bufetów, sz,yblciej

trosce o zdrowie swy9h pracowników, a szczególnie ludzi samot....

nych, •· każdy zakład
szybkiej

pracy winien 'posiadać n~ swoim terenie bar

obsługi dysponujący

.kilkoma

j;lodstawm•iymi daniami

gorą-

cymi,
pomocą w

Ad. 2. Poza

Ż;{Wienia

organizacji

pracownika i jego

rodz Iny zall:J:ady yracy Ylinne w. s,.,yqh planach socjalnv.cll uwzglridnić
~ -~~~

C-· ~~~~

koniecznosć

<l,

I

od pracy.zawodowej, Truizmem
wwieku

~~~ ~ /\.'--V..'-l Cl~\.<.(11,l,t,~
.
dzie.ćmi ,1 czaaie vroln:,,-m

,:t,.;..t,.,¾ ;,;:'rQo...\A-1.~'Q<

zagwarantowania opieki nad

ż;l:obkowym żadnat

nie jest w stanie

jęst

stwierdzenie,

że.małym

c.Izieciom

nawetnajlepiej.zoreanizowana instytucja,

zastąpić ciepła, trosl;.i i opieki matki , 2 / Bywają

jednak przypadki, w których ze wzgl~dów ekonomicznych i pozae1:onomicznych realizacja tej formy opieki jest

niemożliwa,

wówczas po-

moc rodzinie winien okazać zakład praąy; w;LęcejTuwą~am H zakład
pracy winien czuć ąi~ zooowiązany do tej pomocy.
W tym z;;i)cresie ·
._.-,.
.'
;_

'

dotychczas w. najlspsŻej ~ytua·cj.i znajdują się; praco,mice dużych
.

.

zakładów .łirzęmyslowych, bowiem przy tak.ich. zakładsi.ch funkcjomują
żłobki

z

poważnymi

uzyskać

miejsc~Jla

stane • 3/

·

w opłatach, w którJch zwykle
dziecka, a czę:to miejsca pozostają

ulgami

·

·

· •.

.· · ·

·. ·..

łatwo

.,jest

nJ-ewykoqy~

,

•

·

TaK jak.oczywistą r~e<::zą jest konieczność codzfennego obco•

wania i opieki matki przy dz;Lecku w wielru
izmem jest stwierdzenie

konie2zności

nauki

żlobkouym,.

tak

uczestniĆt1:,a

.też

w

tru-

życiu

społec;mym prz~z dzieci :majdające si'i w wieku prze(lszkolnym, co
.
.
----------------~-------->
2/ Por, D.Grani<-·rska, ·. Pra~10 wyboru
.

.

.

'

.

..

-

.

form pomocy, "Życie Gospoda:rćzel',
nr 47 z dnia 21.12, 1971,
·
.
. . .
3/ W,I~yk, Kob:!:~ta p~dejmuje prac~, "Życ:!.e Gospodarczert, nr 10
z.dnia 5.03,1972 r. i przyPis.poprzedni.
. . ·. .

ii

I
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zresztą_stanow:L treścprogramu rozwoju oświaty. Ponie.waż-przygoto.;,
wanie ,;1,o·życia. społecznego leży w interesie calego'spoleczenstwa
przeto

sądzę, .że .należy dążyć

podporządltowając
łoby

i wprowadzenie dotacji i. opieki poszczególnych

określonymi, położonymi najbliżej

nad

wydziałom oświ~ty.

Oznacza-.

podporządkowanie przedsżkoli przyzakładowych~diiałom

to

oświaty

Dotychczasowy system

uprzywilejo~iał.

są

którzy zatrudnieni
są

do jednolitego systemu przedszkoli

wszyStJ.de od;ow:Le<mim

w

zak3:adu

zakładów

przedsżłtoaami.

bowiem. 4zieci tych· roclżiców,

dużych z~kladachpr~emysłowych.

Hierzadki,

sytuacje istnienia wolnychmiejscwprzedszkolachprzyzakłado

wych

ą równ&cześnie

-ogromnych

trudności

z 1,1lokowanienuiziecka w

przedszltoltl ogólnie dostępnym, · a przecież zasady ustrojowe i ~1ych~
wawcze naszego pans"b.·,a wymagają zag1·1arantowania każdemu dziecku.
prawa uczestnictwa w nauQe i opiece przedszkolnej na ·takich za$a.,w

dach jak nauczaniu szkolnym.
Dotychczas rozumienie opieki nad
co

najwyżej organizację świetlicy,

dziećz,i

szkolnymi

w której dzieci

oznaczało

mogą pozostawać

po godzinach nauki w szkole. Obserwacje i bad,ariia dotycŻąQe stopn.i.ś
wykorzystania
przy

świetlic wskazują

z.akładach.

na

bezcelowość

$wietlice takie wykoi·zystywane

ich funltcjonowania
są niewłaściwie~

·Natomiast•.~aklady pracy w·. planach społecznych· winny uwzglQdniać
takie fonny opieki
sięczynch

ne

wyjście

na

,:,ełny

nad.dziećd

szkolnymi jak: . ore;anizację co mie-

wycieczek niedzielnych czy sobotnio-niedzielnych, wspóldo kina, teatru.

Byłby

to czas o~iarowany praco•1mikom

odpoczynek.•_.·

..· · 1wi

Ad. ::;.· Organizadja wycieczek :dla d z i e ~ ~

częścią

zagad-

-ienia rekreacji i wy:,oczynlm pracotmik6w i ich rodzin. Wydaje -się
oczY"dste,

że

nie

może być

dobrego planu

.ąpolecznego prże.dsiębior.ió

stwa bez roz,;,tiązania spraw rekreacji ciąg]:ej i yypoczynku urlovo,iegó

-1Organizacja rekreacji

c!ągłej

wymaga zabezpiec.zen1a

dla co najmniej 10;6 stanu zaiogi
odległości

nia w

nie

po:nieszczeń

i. Odl)OWied.."liego ich przystoso\'ta-

przekraczającej

100

od

1"J11

zakładu

pracy.

· Chodzi bowiem o to, by wyjazdy sobotn1o-ni~diielne, e;,1eritualnie

.

.

były

niedzi.elne nie

zbyt

m,,czące

·. . .

i by

podróż

I

·_.

.

Ośrodka

do takiego

w pr:=-_. ,v.tku wyjazdów niedzielnych nie zabierała zbyt wiele cze.su.
Należy

tu

zażnaczyć, że

odległości

jest

organizacja zaplecza noclegotiego

rzeczą trudną

a

niepełne

bliskiej

1-T

jej wylc_orzystanie - /tyl-

ko soboty i .niedziele/ kosztowną. Dlatego też pien-rszoplanowym~ zs:·'aniem jest organizacja

terenów rekreacyjnych 1 /wykup terenów zie-

lonych, ich: uzbrojenie, plac zabaw d:z:ieci/. Ponadto perspektywa
szybkiego zmotoryzm·:ania kraju pozwala na
ż

z□ ianę.

stylu turystyki

\

.

niędzielnej

·'

formy wycieciek zbioro1·:ych na turystyk,, in:lywidualn,:,,.

Obserwacje Dióje wykazują:, iż niedocenianie niedzielne50 ·,ry.;.
poczynku wydaje

się być nie,rnrzystną cechą narodową

kra.ju - dlatego

też

nego

poprzez

pojętym

pozytywny przymus. za:togi do odpoczynku niedziel-

atrakcyjną

interesie

ludzi w naszym

jego

organizację

każdego zakładu

.

. .

winien

leżeć

vr szeroko

pracy. Jest to bowiem zagwaran,-

towanie ostągni'<ć prod-ul<cy'jnych poprzez dbałość o dobry start
zdrowia całej załogi. Troska o dobry stan zdrowia całej załogi

\'1iąże

si(l nieroze~1~lnie z przeastrzeganiem zasady corocznego. peł

nego wykorzystania urlopów praco,-miczych,

Zaś najlepszą

e,,·1arancj2,

właściwie wykorzystywanego urlopu jest zabezpiecze:-iie miejsca wcza-

s6,'1ego dl~ ~racownika i jego rodziny.
Tu

;r-ówn:i.eż

dotychczas stosowana forma wydaje sic_ !lie spel-

rtiac wymogów właśq;twie pojętego .fizycznego i pśychicz~~go wyp'Oczynku. Tak np. najczęstszą formą .są wczasy pracowni czi,/ organiZ9~:ane
w jednym czy kilkU ogrodkach 'Wczasowych. Następuje zatem tyll,o
zmiana warunków ltlimatu bez nieżbędnej dla prawidłowego i p~lnego

- 8 -

odpoczynku psychicznego zmany

środowiska.

Przy czym itczasy pracow-

nicze wymagają pow•ażnych dotaćji zakładu pracy. JJatomiast nie jest
powszeclmie stosow~ne

wypożyczan:l,e sprzętu

turystycznego

umożliwia

jącego pracownikom ręalizację turystyki ip.dywidualnej.

W zakresie organiz.acji wypoczynlc~
konieczność podjęcia działania

w celu

urląpowego

wymiany miejsc wczasowych

z

ośrodkami

krajowymi

i zagranicznymi.Wymiana

z

ośrodkami

krajowymi

obejmować

większe zakłady

winna

istnieje jeszcze

ró1·mież.

mięjsc wczaĘ;owych

pomoc.

ud.zielaną

szkołom

swoim kooperantom, podopiecznym..

przez

itp.

Natomiast wymiana z ośrodkami zagraniczi1yrni pokre1mych przedsię
biorst11 z innych państw .socjalisj:ycznych stosowana była dotychczas

w bardzo

wąskim

zakresie, !fa

uwagę zasługuje

tu jeszcze

i potrzeba organizacji wczasów praco~miczych w in..YJ.ych

socjalistycznych. W tym zakresie

wielę zakładów

możliwość

państv,ach

pracy ma·

już

swoje

osiągnięcia. /np,· Pafawag we Wrocławiu, Zaldady Przemysłu Lniarskie-

go "Orzeł" w Hysłakowicach k/ Jeleniej Góry i inne/,
Ad. 4, Realizacja opieki zdrowotnej naq pracownikar.ii i ich
l'61mież

rodziną wymagafpe1~1ych

przedsięwzięć .zakładu idących w kierunlru

zabezpieczenia organizacji dojazdów
pracy i z powrotem. Chodzi tu o
i

pieczę

nad stanem drogi

czy

dojścia

organizację

,-rio<l.ącej

z

pracovmikow do

przewozów pracowników

zakładu

do dróg

użytkv.

publicz-

nego.
Ad. 5.

Właściwa

realizacja opiekizdrowotnej oparta

si o szeroko zakrojony program ochrony zdrowia, który

być

zawierać

mupo- ·

winien:
1, za.bezpieczenie odpowiedniej ilości lekarzy zakładowych i leka"'

rzy - specjalis•t6w z zakresu chorób zawodouych
praco,mikom danego typu

przedsiębiorstwa.

mogących grozić

9.

2.

włąściwe wypC>saźeni(tspecjalistyczny ~przęt

medyczny,

.,~ zabeżpieczeniewl,aściwych.pC>mie$ZCZen dla 0 :('unkcjorió.Wahia za,l4asłużby

dowej.

zdrowia, ..

4. zabezpl8zenie ()iąglej
\-iizytacji·stanowiskpracy.priez•.lekarzy
·,
.
.

'

'

'

:zakładowych .i spe6jalnie w tym celu angażowanych pł'El€!8W-ftf~ew
specjąlistów /parafowanie przez lekarza'miejSc pracy fizycznej
..

.

.

-

.

dostę:pnid dla ltobiet/, ·•

5. pełna realizacja

badan

Wysocekorzy~~e w

~1~

rodziny
wydaje..
:
',,-

okresowych załogi.

zakl'~sie

uwzgl.~diiienie
.-.

ochrony .zdrcri1i.a prac.o\"mika i jego
w planach

-_-:.-

.

społecznych p.rzedsię·.

.

biorgtw ewentualności ·bud.owy poliklinik: międzyzakładowych··• specjali-

zuj,ących

;i~ '<1 walc~ ;

chort>lJ~mi zawodowymi

l

typowymi dJ.a preco,.,-

nik6w zat:ru~onychw danych przemysłach. ··Tak np. reaUzacj{ takiej
p1:>lik.lin1ki przewidziano w .Planach. spo1ecznycl:l cztere<:.h
przedsiębiorstw Wrocławia,

szych /oprócz Pafawagu/

najwięk

a mianowicie:

El~trO, FUH-u, J Hutmenu 1. Fadromy. Opracowano dolrumentac:ję teg()
·.

. ...

.

.

przedsięwzięcia,

)

.

którego koszt

. .
wynosić ma

.

ponad 45

mln

zL

Ad. .&.
Opieka nad
rod.ziną
wymaga r6i.nież.
i..względnienia
. -·
·.
_-. .
.
;·-.

_.

w pła„

ńach spoJlecznych p~zedsiębiorstw potrzeb w zakresie bud0"'11ici;,,1a .

miesz!qmiowego. >.Lstnieją w tym zakresie trzy rodzaje pomocy reali. zoy,~nej ..

przez, przedsiębiorstwa przy.· piidoid.e:

a/ mieszka:i1

zakładowych

. ·mieszkań
··Spółdzj.:elczycn•.•
....b/
:,"_.,.·.- .. - .
.
___ .,
.

_

.

. c/domków jednorod~innych.
,·

·_,

Z zagadnieniami. opieki nad rodziną wiążą si~ ponadto ś~liad-

czen,ia
.dl~ e~eryt6l(/j_
rencist~w; .PI"~}'itiadowo; lafializ~~/plany
.
--.-. ' ' ,
.
-··.
,''

,_,

społeczne
.

-

7 jednostek
'

._,.

przemysłu
.

.

.

-

o°Qrabiarko,lrego
.

trz;ba, że n:1..e wszystkie zakłady pomyślały

-

w. Polsce
.

stwierdzić

q "1pI'owadieniu

tej formy żegnania prae9wnik.Sw odchodzących na

uro9zys:-

. -:· 10 .,.
nÓści roztaczSt!ia. op;ię'ki nad, emeryt!lllli JllÓWi się szeroko, ale udzie,;
zakł:ady

lanie, im pomocy m,i.terialnej i gospodarczej pt-zez

pracy

jest ciągle jeszcze .rzadkie. Stwierdzić trzeba, że mało.rozp!i>W\"
szechn;i,ony jest
chociaż w

;rozdział wczasówppmięo.zy

emerytów•i·rencistów,

okresach między sezonem letnim i zimowym do c!yspozycji

pozostaje wiele .slderowan.
2. sr.:ol eczno-ekcnoniczne _ uwarunl~owa:nia _Era.c;c_kcbiet _i _wynikaj§Ce
.

. '

-

'

. '."'-'.

'

. .

':'·

-

·-_

,

_:

.-,

'

·.·

•\

'

_·;-.

'.

·•;

:

"

'

st§d .·zadanfa ·planów. społęcznych Erzectsi~biorstw
Sfatus małżeństwa i rodziny

Wpolskim

ustawodawsttJie współ,...

czesnym jest wyraźnie określony najwy±szymi normami prawńymi i
znajduje się pod opieką i ochroną panstwa:~ ·Q1-1arancje konstytucyjne
i szczegó:>.owe zasady zawarte vr kodeksie rodzim1ym i

opiekuńczym,

a także ·kwestie zpdzinne uregulowane przez 1codek$ cywilny i karny
stanowią zespćl na;jn01·1ocześniejszych i najbarci:zie,i humani tan:1•rch

tista,.,odawstw ch1·0:niacvch in'stytucję snoleczną małżeństwa
: Zagwarantowana konstytucyjnie
.

.

zasada

i

1'odziny.

r6,fl1ości mężczyzn

1 kobiet jest przeważnie realizowaru;i w drodze podejmo~1ariia pk.oy
2°cWodowej kobiet

poża

domem rodzilmyr~i Proces industrializacji

i towarzysząca jej urbanizacja przynoszą stały wzrost aktywnóSci
zawodowej kob.i,et.
dowej kobiet. w

Osiągnięte

państwach

dotychczas

wskaźniki akty-I-mości

zawo-,

socjalistycznych /ZSRR, Czechóslowaoji,

Polsce/ są bardzo ,-,ysokie, Ró;mież aktualnie dqić duży w og6lnym
zatrudnieniu pracowniczym jest udział kobiet w wy'!ioce r'dżwiniętyoh
krajach kapitalistycznych, Ponadto 100 lat temu ·K,Narks st\'lierd:ii?i
że zatrlld.!tienie męża.·t:~k jest vrynil:ie·m-ro-zv/Óju spół-eczn~\io_ ·i \,1

gu minionego okresu proces .ten

stał się

wynikiem

Ci~...

prawidłowośc;t

roz,ioju społecznego, a ,,re \its96łczesny1ń ·św.lecie praca za\:;Od.owa tr'a}:~~

wana jest jako "integralny

składrdlc społecznej

roli kobiety doro-"

L,_,

słej

niezależnie

·.:lowa kobiet

stała

od te::;o,

si',l

czy n~e 11

nicodłqczną

cechc1

spo?~r;;.cżn5.e

•

'I Pr;:2ca z2. :ro-=
1

uznawanego wzoru

osobov,rego a .an2..liza pfzyczyn aktyuizacji zav:odov.re,j kobiet, mqtyvró,·r
ich pracy za_r_,todóHej

Ś 1:1iadCZf

o tym,
cło

we l~cz :stale i -t.-~Jtazv.je tendencje
że

fakt,

?

dalszego wzrostu"
współcześnie

praca zawodowa kobiet stanowi

1;.':.'c-:.gi

l-_3.

centralny ps obl,m
0

polityki spoJ::ęcznej wobec rodziny, wytiaje si(2 niezg~clne zastano·,:ienie
si.-.? n.ad _aktualnymi czy1.1.nikami

sklaniającyrni

kobietr do i:;odejrJowania

, pracy -zavrodoi'!ej poza domem, jak również nad mocl,elem ich al-:ty1-rizacji.
Otóż

obsen,racja wzrostu aktywizacji kobiet i badania rynku ko-

biecej s:iJ:y roboczej
skłaniające

czynniki
wyst';pują

prowadzą

kobiety do podjr,::Cia pracy zawodowej poza don:em

zaró1mo po stronie popytu jak i

Do_ czynnH:ów po)?ytowych
pojawiających się

roclzaj
w

ośrodkach

cej

siły

szybkiego

na rynku

siły

prący,

wolnych ,miej se

Zmme

są

większa

fakty naporu kobiecej

,przewyższającego

J,,

podaż

"spiralą

.Rajkiewicza
więcej

l:obiece,j

jest

ciły

:-1ożJ.i ..

roboczej.

roboczej na r,mek pracy '.dJ.kalc·ot-

liczbri wolnych miejsc pracy. Tak np. oddanie do

hotelu "Kosmos" w Lubinie

otwarcie hotelu

jest

siły

przy czym

zachodzi znane na rynku :~obie-

roboczej". Polega ono na tym, :te im

uzyskania pracy, tym

jącym

konl,retne warunki pracy oraz

uprzemysławiania

wości

użytku'

należ:ą:

podaży.

roboczej zjawisko nazv;ane przez prof.

kobiecej

nie

do ·,miosku, :te nctjisto,tniGjsze obecnie

zgJ:os~ło

spowodowało,

się

do

Wydziału

że

w

miesiącu

pcprze:lza-

Zatrudnienia :lodatk01-ro

300 kobiet i "rnzystkie one chciały otrzyu1ać pracę właśnie w t:,rm hotelu.
Czy:11niki · pOdażOwe_,
nomiczne_,
rodziny,

wynikające

Ókreśla

to warunki ,ekonow.iczne i przyczyny pozae.1-m-

z_

określone~

je

liczba

sytuacji matf)rialnej kobiety i jej
i

wiek

posiadanych dzieci,

a tak-

4/ J ,Piot;~,-rski, Niezbędlle przyątosovtanie pojęć . lurządzeń:i wobec
'' l:"ozpowśzechniania-pracy kobiet, 11 Praca 1 Zabezpiecze11ie Społeczne";

.nr_,3/1961., s,_ 1,

,- -

- 12 '-że

postawy psyc:b..iczne

małżonków względem

poza domem.Aktualne warunki ekonomiczne
wanej

większości

kobiety

koić potrzeby własne

decydują się

podjęcie

że

w zdecydo-

pracy, by zaspo--

wzrost potrzeb materialnych i duchovrych

stwarzając naturalną potrzebę wyjścia

ków matki i

sprawiają,

i rodziny. Ale równocześnie współczesna cyniosą

wilizacja i kultura

na

żony

pracy zarobkowej

obowiąz

z domu poza zakres

żony,

Dlatego

też trudności

konieczność

VI Zjazdu jako

w Uchwale

ujętej

realizacji zasady

"Harmonijnego godzenia lntersówrodziny

i samych kobiet z potrzebami gospodarki narodowej" nie

może

wyrueo-

wać ńavet zasadniczy zwrot w polityce'spoleczno-ekonomicznej pań

stwa. Istotną rolę odgrywają w tym opory przed aktywizacją zawodową

kobiet

ne przez

tkwiące

w psychice

niedowład

Wprawdzie

społeczeństwa,

orgiillizacyjny sfery

już dziś równości

praw

usług

mogą być

ukrywają. możliwości zwiększenia

i

im

zapory budowa-

urządzeń

mężczyzn

nie nikt nie kwestionuje, ale zaldady pracy
kobiety na stanowiska, które

także

a

socjalnych,

i kobiet publicz-

niechętnie przyjmują

dostępne,

Nierzadko

też

zatrudnienia kobiet.

Jest faktem bezspornym, że wzmożenie aktywizacji zawodmvej
to tani sposób

zwiększania

zaso~bów

siły

roboczej,

gydyż

nie wyma:..

ga dodatkowego budownictwa mieszkaniowego. Tak 1sposób t6, tani,ale
jego realizacja napotyka na bar;iery
nej
ogól

pai;,iętać
kobietą

bowiem
-

należy

matką

wychowawczych musi

społeczne.

dla

społecz

o tym, iz kobieta - pracovmik jest

i realizacja przez

być

\I polityce

społeczeństwa

nią

jej

na·

.zadań macierzyńsko-"

priorytetowa.

I tu dotykamy modelu aktywizacji zawodowej kobiet. W ostatnich latach nad modelem aktywizacji kobiet
na lamach prasy a
Jednakźe

potęguje

się

ona

wokół

rozgorzał&

corocznego

dyskusja

święta

kobiet.

propagr:n,,,ny przez niektórych model abSólutenego zatrudnie~

- 13 nia poza domem wszystkich kobiet w·.1daje

wysoce niewskazany,

się

Bowiem dlą sporej części k,obiet poszulmj ących pracy, dla nich saspołeczeństwa pożyteczniejsze byłoby

Hych, dla ich rodziny i

zumienie niebagatelnej roli gospodyni domu; odwiecznej I
każdej

rodzinie i

każdemu spoleczeństv1U,

a dzhmie

zro-

niezbędnej

ostatnich la-

1-:

tach zdeprecjonowanej.
Czynnikiem pomocnym, a cze.sto
slusz:aaj decyzji pozostania
nym

byłoby

dla wielu kobiet

trudnionych podnies.Lc,n.ie
Bowiem

dziś

rozstrzygający.a

wyłącznie

przy

poszulmjących

zasiłku

o

zajęciąch

po1'1zięciu

w domu rodzin-

pracy czy aktualnie za-

rodzinnego na nie pracuj c;cą

jest to kwota symboliczna, Za

tald!+'ozwiązaniem

matkę,

przema-

wia rachunek ekonomiczny zysków i strat, jakie przy zatrudnieniu
poza domem matki nie
dzi11y,

zwłaszcza

posiadającej

określonego

zawodu

ponoszą

ro-

-rniedopilnowane dzieci.

Oczywiście decyzja o pod,jęciu, trwaniu, czy prze\nmniu ··ra-

cy zawodowej musi

pozostawać sprawą indywidualną

wanej i jej rodziny. Ale w:atwienie
o

11 etato,,rym"

matek

pm1zięcia

decyzji

zatrudnieniu w swóim gospodarstwie domowym zwolnHoby

zajmowane.przez nie stanowiska pracy
które ze

części

osoby zaintereso-

względów osobistyoh,bądź

muszą się decydować

na

udostępniając

rodzinnych

pracę zarobkową

je tym kobietom,

decydują się

, czy

poza domem.

Ogromne.znaczenie dla koniecznego podniesienia prestiżu etatu we

własnym

domu ma polityka partii i

rządu u?naj.ąca tsn etat
ll,l,~1\!c:-j'ł·<l':t•,::.-1\k O f

1

za

równie priorytetowy. Wyrazem tego uznania jest tre'U listu

ze

i Rządu PRL do kobiet z okazji ich Śl'lięta. W liście

1971+ rÓ-

ku po raz pierwszy uznano
kobiety

wype:!:niają życie

"1nądrość„ dobroć

rodzinne i zwrócono

atmosfery rodzinnego domu, jego harmonii i
czyc,

że

ludzki."

i

tym

,,1

PZP::\

iapobiegliwość", jaką

uwagę

na

"ważkość

porządk-u". Należy

ZCc:ma-

Li(: Plenun KC PZPR, którego przedmiotem obrad by]: "czynnik
zwróciło uwagę

na

konieczność określenia pożądanej

skali

al,tyvmości

zawodowej kobiet oraz form i

akty1-mości poprżez działan:!.a

Etat we

~,łasnym

VI

środków

domu powirtien

więc być

,.:,,

wyboru i

obejmować

życia

oJ.;res

rzy-ilstvo,,.,. i kilkuletni okres /3

bezpłatnych

kujących się małymi.dziećrni 5 /
państwach

śv1i:idonego

7 lat/ po urodzeniu dziect:a na.j-=..

=

w

życie Uchvmły Rady Ei-

urlopów dla matek

świadczyły

nie

taniu z tego udogodnienia, które
biet w innych

wynikiem

e·:,:.Q „ie

kobiety c·.Gj~:.:;j F~' czynnayrn1cie·•

młodszego. Pierwsze miesiące po wejściu
nistrów w sprawie

regulo1:rani2 tej

zakresie· polityki socjalnej',.

pracujących,

opie-

o nagninnym korzys••

już wcześniej było udziałem

ko-

socjalistycznych, Nator,'<iast dane na r·ok

1973 zebrane przez autork'< z siedmiu Fabryk Urządzeń I:echanicznych świadczą o tym, iż z 03ólnej 1·iczby kobiet przebyi·raje,cych
na urlopie

rnacierzyńsl,im

skorzystać

z tej formy opieki nad dzieckier:i. Przy czym wśród ko-

rzystających

z

równo. 501$

przedłużonych

przedłużyło

je

urlopów nieznacznie

decydując się

prze1-rażaly

pra-

cownice umysłowe, najczęściej ekonomistki ze średnim i wyższym
wykształceniem. Wśród

ciej matki, które

praco¼nic

urodziły

umysłowych decydowały się najczęś•·

pierwsze dziecko, a

wśród

fizycznych matki po urodzeniu drugiego i w n2.st~nej

praccwnic
kolejności

trzeciego dziecka;
Oczywiste jest jednak,
specyfikę,

czy

że

nie

też groźbę. odejścia

lcażdy

zawód ze

względu

na

swą

z zawodu lub nie doróvmai.°lia·

kroku w pracy - daje kobiecie

możliwośc.:!.

korzystania z tych udo-

godnień,

możliwości

r,ierownicze stanowiska,

Tak np;iµe

dają

tej

Wprawdzie kobiety na stanowiskach kiero~miczych
nieniem nie

są

-tyle slcc,mplikowanym co rzadkim ·i j_est

obecnie zagadrzeczą

oczy-

wistą, że w tych Wp,skich kręgach zawodowych nie na;Leży spodżiewa6

się możliwości dłuższego urlopowania /rzy Czym występująca często
wśród kobiet niechęć podejraowania pracy na bardziej odpowiedział:.

5/. Uchwala ru,r z dnia 2,4.V,1968r./I_··iP m; 24,poz.154/ i .nr 1.8
z dnia 14.I.1972r./YP nr 5,poz.26/.

t!
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nych stanowiskach roboczych prawdopodobnie rzadziej jest niechęcią
. samych kbbiet a czę§ciej 1 jalt pisze J • Tulskil i•rezultatem panują"
cej 'w pevmych

datność

pi•zedsiębiorstwach

wskazującej

psychozy,

na nieprzy-

kobiet do tych pracll, 6 /

NiEl zawsze też pozwala na taki krok sytuacja materialna rodziny. Dlatego też opieka zakładu nad kobietą - r.1atką małego •:1 ziecka .winna miec szczególny program. Tymczasem dotychczas nie zauważa się

społecznych

zbytniego zwracania uwagi w planach

· pracy na

opiekę

nad matkami

i przeciszkoinyrn.

tv1a urlopach

łrajczęściej

p·osiadającymi

tnówi

dzieci w wiel?l

1

macierzyńskich wymagających

v,y$tępują \•r.

tym

,,,zględzie

·,r

żłobkowym

się o kłopotlh,')'ch dln kiero :i,.iczastq:_ostw i st2.:::ej goto-

. wOści kndry rezerwovl8j. Wiadomo p.o\•,:szechn2.e.,
ci

zakladó,I

dzio.lach

że

1:e.jy.ri~L~., ~ trudno.,:;-

ękonor:-.5.czn:y-ch,

cLlzie

niemal całą zalecę st'anowią kobiety,
Plany

społeczne przedsiębtorst~·r

,,:inne

za':rierać

:Jrc5r.:,m ochro•

ny prribownic posiadaja,cych dzieci w uielrn ż]:obko·,tyn i przedsz'.:oln:,'"m,
Wydaje s±ę1 ie najpiiniejszy w

tym

zakresie r,roblern to zliklfido;m-

nie pracy trójzic:d.anowej dla kobiet w oc:;óle, a l)rzyj ęcie zasady nie.;
doptiszczalhóści zat:ruclnienla na trzeciej zmianie r;-,1tek pcsiadają„

cych

małe

Oczywiście

dzieci,

problem ten wynago makro

rozwiązm'::

w sferze pól.i.tyki spoJ:ecznej i na szczeblu zakładu pracy nie moż.e
być rozwiązany. Ceiowe .w zasadzie wydaje się 1)yć poszukiwsnie rozwiązań branżo~Iych.

Tal, np.

niezbędnych

zrnian i

szczegćlue50

po trak-,

towania pHef czynniki centralne wymaga stosO\jania jesżcze trój;.;
zr.1iano\'l'oŚCi /w przemyśle włókienniczym,
.
.
ctlją przede wszystkim kobiety/.

w których w produkcji prs.-:-

Realizacja tych pla11óv: 1..-ymąga stałych podsta~, or6 anizacyjnych
i.

tti nieżb1dne jest podniesienie rangi działuśłużb pracowniczych,

6/

J. Tulski, O stosunk:U do pracy kobiet ~1 przemyśle ~,etalo•,-1;111,
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Pr_a~1idowa organiżacja reali2;ącji ople}d _nad r9dzi;;ią

przygotowania kadry· reżerwowej pracownikó.ina

~~~ym

wym.:iga

też

stariowislm·•·

p:racy a kadry

Realizacja tej polityki ~ależy oo,cod.ziennęj
osób i instytucji za riią odpowiedzialny;h -,
prawo oczekiwać pełnej pomocy w organizacji· do~ L spełniania
obowiązków matki
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