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Rozdział 1: O nas
Zespół Urlop Menstruacyjny to grupa nieformalna, zawiązana przez członkinie Zespołu
ds. Praw Pracowniczych Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet (OSK) oraz Fundacji Akcja
Menstruacja i Fundacji Widzialne “Zmiana jest Kobietą”. Naszym celem jest zbadanie
polskiej opinii społecznej, dotyczącej urlopów menstruacyjnych i stworzenie
postulatów dotyczących dobrych praktyk i możliwych rozwiązań, które wesprą
pracownice menstruujące w całej Polsce. Nasze przemyślenia i wnioski planowałyśmy
zebrać i opublikować, czego efektem jest ten raport. Raport będzie dostępny bezpłatnie,
w formie elektronicznej na naszych stronach internetowych i mediach
społecznościowych, by skorzystać z niego mogła każda zainteresowana osoba.
Działania Zespołu Urlop Menstruacyjny są możliwe dzięki udzielonemu mu przez
Fundusz Feministyczny grantowi w wysokości 4900 PLN, dzięki któremu osoby
zaangażowane w prace projektowe mogą otrzymać za nie wynagrodzenie. W imieniu
całego Zespołu Urlop Menstruacyjny serdecznie dziękujemy Funduszowi
Feministycznemu za udzielone nam wsparcie.

Zespół ds. Praw Pracowniczych Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet (OSK)
Po 22 października 2020 r. walka o prawa kobiet stała się symbolem rewolucji.
W słusznym gniewie, który wybuchł wobec perspektywy praktycznie całkowitego
zakazu aborcji (osoby żyjące w Polsce straciły prawo do decyzji o przerwaniu swojej
ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu), zrodziły się nowe,
wspólne postulaty. Frustracja osób mieszkających w Polsce była tak ogromna na wielu
polach (niekompetencja władz w zarządzaniu kryzysem związanym z pandemią,
nieefektywna nauka zdalna, nieskuteczna ochrona praw pracowników), dlatego też
postulaty Strajku Kobiet uległy poszerzeniu i powstała Rada Konsultacyjna.
Rada Konsultacyjna przy OSK analizuje postulaty zgłaszane na protestach czy dot. praw
kobiet i proponuje konkretne rozwiązania prawne, które mają przyczynić się do ich
realizacji. Jesteśmy w większości działaczkami związkowymi. Zespół ds. Praw
Pracowniczych wypracował 3 zestawy postulatów dotyczących najważniejszych sfer
życia pracownic i pracowników:
1. Praca opiekuńcza i skrócenie czasu pracy
2. Umowy śmieciowe i nierówności
3. Prawo do strajku

Fundacja Akcja Menstruacja
AM to pierwsza polska organizacja zajmująca się tematami ubóstwami
menstruacyjnego i tabu okresowego. Działania fundacji, a wcześniej projektu
społecznego, prowadzone od 2019 roku, obejmują szeroką problematykę związaną
z tematem miesiączki i prawami osób menstruujących.
Organizacja działa kompleksowo, starając się zapewnić wsparcie różnym grupom osób,
które dotyka ubóstwo menstruacyjne, w najbardziej odpowiadający im sposób. Akcja
Menstruacja prowadzi trzy projekty stałe:
1. Akcja Menstruacja w Twojej szkole, czyli program wspierający polskie placówki
edukacyjne w zapewnieniu osobom uczącym się ogólnodostępne środki
menstruacyjne. W październiku 2022 roku w sieci szkół partnerskich programu
znajduje się ponad 600 szkół.
2. Punkt Pomocy Okresowej to projekt polegający na umieszczaniu
w przestrzeniach publicznych na terenie całego kraju metalowych szafeczek
z różnorodnymi środkami menstruacyjnymi, z których skorzystać może
anonimowo każda osoba w potrzebie. 231 istniejących w tym momencie
Punktów jest nadzorowanych przez Wolontariuszy_ki-Opiekunów_ki, którzy
regularnie uzupełniają PPO środkami zapewnianymi przez fundację.
3. Padsharing, czyli okresowa sieć wsparcia online. To projekt, który anonimowo
łączy osoby potrzebujące wsparcia w zakupie preferowanych przez siebie
środków menstruacyjnych z darczyńcami, którzy oferują pomoc na określoną
kwotę.
Oprócz długoterminowych programów organizacja regularnie angażuje się w akcje
i projekty spontaniczne (takie jak zbiórki czy realizacja warsztatów), a także inicjatywy
innych organizacji z zakresu menstruacji i edukacji seksualnej. Fundacja działa też
intensywnie w mediach społecznościowych, gdzie stara się realizować edukację
menstruacyjną, łamiąc tabu okresowe i podnosząc społeczną świadomość dotyczącą
tematyki miesiączki.

Fundacja Widzialne “Zmiana jest Kobietą”
To trójmiejska organizacja feministyczna. Nasza działalność zaczęła się 22 października
2020 roku, kiedy pseudo-Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, zakazujący aborcji
z przyczyn wad płodu. Stworzyłyśmy transparent z manifestem: "Zajmijcie się
pandemią! Prawo wyboru zostawcie kobietom" i rozpoczęłyśmy wielomiesięczny
protest okupacyjny pod biurem poselskim PiS w Gdańsku.
W międzyczasie organizowałyśmy liczne protesty zbiorowe, byłyśmy wielokrotnie
wzywane na przesłuchania na komisariacie i nieustannie myślałyśmy, co więcej możemy
zrobić. Po kilku miesiącach nadal widziałyśmy ogromną potrzebę działania w zakresie
walki o prawa kobiet. W czerwcu 2021 r. postanowiłyśmy sformalizować naszą
działalność i założyłyśmy Fundację.
Swoje działania opieramy na 3 sekcjach: Siostrzeńskie, Zaradne i Zaangażowane.
Fundacja Widzialne działając w sekcji Siostrzeńskie do tej pory wraz we współpracy
z Akcją Menstruacją założyła 7 Punktów Pomocy Okresowej. W tym roku Fundacja już
po raz drugi organizuje Konferencję “Spotkania bez Tabu… Zdrowie i Seksualność”,
promując otwarte rozmowy o seksie i intymności, poruszając również temat
menstruacji.
W ostatnim pół roku większość działań Fundacji opierała się na pomocy uchodźcom
i uchodźczyniom z Ukrainy: w szczytowym momencie naszym wsparciem
obejmowałyśmy około 400 osób, zapewniając zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc
w opiece medycznej, psychologicznej i naukę polskiego.

Autorki raportu
Paulina Wasiluk – studentka polityki społecznej na Uniwersytecie
Warszawskim, aktywistka społeczna. Pełni funkcję Prezeski
Zarządu i Kierowniczki Zespołu Komunikacji i Edukacji w Fundacji
Akcja Menstruacja.

Nadia Oleszczuk - działaczka feministyczna, działająca na rzecz
pracy kobiet w Strajku Kobiet. Liderka i członkini-założycielka Rady
Konsultacyjnej Strajku Kobiet. Przewodnicząca Konfederacji Pracy
Młodych. Bohaterka kampanii Defend the Defenders. Znalazła się
na liście 25under25 McKinsey & Company oraz Forbes w 2022 r.

Kaja Potocka - członkini Zarządu Fundacji Akcja Menstruacja,
koordynatorka projektu Punkt Pomocy Okresowej.

Karolina Pudełko - psycholożka i psychoterapeutka w trakcie
procesu certyfikacji, członkini Fundacji Akcja Menstruacja. Na co
dzień w swojej pracy zawodowej podejmuje działania w obszarze
profilaktyki i poprawy zdrowia psychicznego.

Karolina Kulpa - absolwentka filologii polskiej i filozofii na
Uniwersytecie Warszawskim, wiceprzewodnicząca związku
zawodowego „Konfederacja Pracy Młodych”, członkini zespołu ds.
praw pracowniczych Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet.
Maja Pietrusiewicz - prawniczka i kryminolożka. Organizatorka
Protestu „Zajmijcie się Pandemią”, zapoczątkowanego wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego, delegalizującego kolejną przesłankę
dopuszczalności przerywania ciąży. Założycielka Fundacji
„Widzialne – Zmiana jest Kobietą”, działającej na rzecz zwiększania
poczucia pewności siebie i świadomości kobiet.

Nie słyszałam o urlopie menstruacyjnym, ale przed wywiadem poczytałam.
Dowiedziałam się, że w Hiszpanii mają wprowadzić taki urlop, a także że
w Japonii jest dostępny od dawien dawna i gwarantowany chyba przez
Kodeks pracy. Słyszałam też, że Mateusz Morawiecki powiedział
„oczywiście rozmawiamy, oczywiście zrobimy”. Nie wiadomo oczywiście, co
i kiedy.
Mariola, pracownica fizyczna, pracuje na magazynie z odzieżą i obuwiem,
małe miasto.

Ja rozumiem to, że kobieta jak ma okres, to zazwyczaj raz w miesiącu ma
dzień lub dwa wolnego. Mężczyźni by tego nie przeżyli. Szkoda, że nie mają
okresu. Oni by się ciągle urlopowali.
Joanna, pracownica fizyczna, pracuje w gastronomii i jako trenerka
sportowa, duże miasto.

Rozdział 2: O urlopach menstruacyjnych
Urlop menstruacyjny to rodzaj praktyki danego miejsca pracy, który pozwala
zatrudnionym osobom menstruującym na skorzystanie z dodatkowych dni wolnych od
pracy podczas menstruacji.
W różnych państwach i różnych przedsiębiorstwach przybiera on różnorodne formy,
zwłaszcza w zakresie długości jego trwania (czasami to jeden dzień, w innych
przypadkach kilka), a także wynagrodzenia za wolne dni (może być płatny w 100% tak
jak normalne dni pracy, przyjmować wynagrodzenie na innym poziomie, jak w
przypadku zwolnienia chorobowego lub być zupełnie bezpłatny). W niektórych
przypadkach pominięte dni pracy muszą zostać odpracowane, a w innych nie.
Urlop menstruacyjny to także przedmiot żywej dyskusji społecznej – przy wszystkich
inicjatywach w zakresie wprowadzenia urlopów menstruacyjnych pojawia się wiele
ważnych i wartościowych argumentów „za”, jak i „przeciw”, którym chcemy dokładniej
przyjrzeć się w dalszej części raportu, zwłaszcza opisując i analizując historie takich
inicjatyw w innych państwach (Rozdział „Państwowe inicjatywy dotyczące urlopów
menstruacyjnych”).
Wnioski z tych historii, wraz z dodatkowymi refleksjami na temat wdrażania urlopów
menstruacyjnych wyciągniętymi z praktyk prywatnych przedsiębiorstw, chcemy
wykorzystać następnie do oceny polskiej perspektywy wprowadzenia urlopu
menstruacyjnego. Posłuży nam do tego także analiza przeprowadzonych przez nas
badań jakościowych dotyczących właśnie tego zagadnienia.
Końcowe przemyślenia, postulaty i porady zamieścimy w ostatniej części naszego
raportu, mając na uwadze, że nie będzie on w stanie przedstawić wszystkich perspektyw
i dyskursów związanych z urlopami menstruacyjnymi, a także będąc świadomymi, że
działania Zespołu Urlop Menstruacyjny, w które wlicza się także utworzenie tego
raportu, są jednym z pierwszych kroków w polskiej przestrzeni publicznej, dążących do
zapewnienia odpowiednich praw pracowniczych pracownicom menstruującym.
Tworząc nasz raport, chcemy zwrócić uwagę społeczną Polek i Polaków na to
zagadnienie, a także zwiększyć świadomość potrzeby realizacji badań społecznych,
które pozwoliłyby lepiej pokierować przyszłymi politykami realizowanymi w tym
zakresie.

Rozdział 3: Państwowe inicjatywy dotyczące
urlopów menstruacyjnych
Pierwsze praktyki związane z urlopami menstruacyjnymi
Trudno określić, w którym momencie rozpoczęła się społeczna dyskusja na temat
urlopów menstruacyjnych, ale pierwsza generacja przepisów ich dotyczących pojawiła
się na początku XX wieku, kiedy wprowadzono je w Związku Radzieckim, Japonii
i Indonezji.

W Związku Radzieckim praktyki urlopów menstruacyjnych wprowadzono w 1922
i 1931 roku1. Rozwiązania prawne skierowane były do kobiet pracujących w fabrykach
i zapewniały im od dwóch do trzech dni płatnego urlopu w trakcie menstruacji. Miały
one chronić zdrowie pracownic, by te mogły wypełniać swoje funkcje reprodukcyjne
oraz macierzyńskie i odzwierciedlały radziecką politykę pronatalistyczną. Niestety
wdrożenie urlopów menstruacyjnych nie okazało się sukcesem - stały się one podstawą
do dyskryminacji pracownic przez pracodawców, którzy zaczęli faworyzować mężczyzn
jako lepszych, chętniej zatrudnianych pracowników. Pracownice postulowały
o zniesienie urlopów menstruacyjnych, do czego ostatecznie doszło2.
Co ciekawe, ich temat powrócił do szerokiej debaty publicznej państwa rosyjskiego
dopiero w 2013 roku - postulat wdrożenia 2 dni płatnego urlopu menstruacyjnych
popierany przede wszystkim przez polityków konserwatywnej społecznie
nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, z Michaiłem Degtyarowem na
czele, ponownie odwoływał się do ochrony zdolności reprodukcyjnych kobiet. Narracja
skupiająca się na ukazaniu stereotypu “nieporęcznego ciała i psychiki” kobiety w trakcie
menstruacji wywołała falę krytyki ze strony rosyjskich feministek, nie uzyskując
poparcia politycznego, a do wdrożenia urlopów menstruacyjnych nie doszło3.

Seirikyuuka, czyli urlop menstruacyjny, w Japonii stał się tematem debaty publicznej
w 1928 roku, kiedy konduktorki z Tokijskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa
Autobusowego rozpoczęły strajk, domagając się przyznania im urlopu
menstruacyjnego. Postulaty pracownic nie doprowadziły do wprowadzenia żadnych
rozwiązań prawnych, do których doszło dopiero w okresie powojennym - wdrożenie
urlopów menstruacyjnych było wtedy przede wszystkim odpowiedzią na narodowy
problem złych warunków sanitarnych w miejscach pracy4. Urlop menstruacyjny został
włączony do krajowej Ustawy o Standardach Pracy [Ustawa nr 49, 1947 r.] i obowiązuje
do dziś. Uprawnienie do skorzystania z urlopu menstruacyjnego są oparte na wniosku
pracownicy o jego udzielenie, a weryfikacja medyczna nie jest wymagana.

Niestety urlopy menstruacyjne, które początkowo miały wspomóc dążenie do równości
w miejscach pracy i destygmatyzację menstruacji, stały się uzasadnieniem dla
dyskryminacji, gdy pracodawcy uznali je za dowód na to, że kobiety nie mogą
wykonywać pracy na równi z mężczyznami. Oprócz tego niektórzy pracodawcy
wstrzymywali specjalne dodatki za doskonałą frekwencję dla kobiet korzystających
z urlopów menstruacyjnych. Doprowadziło to do sytuacji, w której Japońskie
Ministerstwo Pracy próbowało znieść zapis o urlopach menstruacyjnych, by zmniejszyć
dyskryminację ze względu na płeć. Choć ostatecznie do niego nie doszło, presja ze
strony pracodawców spowodowała stały spadek liczby osób korzystających z urlopu
menstruacyjnego.

W Indonezji pierwsze polityki w zakresie urlopu menstruacyjnego wprowadzone
zostały w 1948 roku, a następnie zrestrukturyzowane w 2003 roku. Reformy z początku
XXI wieku osłabiły jednak prawo do urlopów menstruacyjnych - chwilowo przepisy nie
upoważniają już do dwóch dni płatnego urlopu menstruacyjnego, tylko mogą być
podstawą negocjacji między pracodawcami a związkami zawodowymi, nie zapewniając
gwarancji wynagrodzenia5.
Urlopy menstruacyjne to w Indonezji temat zdecydowanie kontrowersyjny. Przede
wszystkim od lat 90. są one źródłem podziału klasowego między pracownicami
fizycznymi i umysłowymi. Wiele pracownic sektora handlowego i finansowego nie tylko
nie korzysta z urlopów menstruacyjnych, ale także sprzeciwia się im - szczególnie
wpływowe okazały się w tej dyskusji opinie spopularyzowane przez Stowarzyszenie
Indonezyjskich Kobiet Biznesu (Association of Indonesian Businesswomen),
twierdzące, że praktyka urlopów menstruacyjnych jest sprzeczna z emancypacją kobiet.
Jednak pracownice fizyczne i robotnice przemysłowe popierają prawo do urlopu
menstruacyjnego, który zapewnia im często ucieczkę od nieodpowiednich warunków
sanitarnych w trakcie miesiączki6.
Dodatkowo urlop menstruacyjny w Indonezji budzi kontrowersje także ze względu na
potencjalny wpływ na dyskryminację i molestowanie w miejscu pracy. Tu szczególnie
ważne, także dla światowej dyskusji dotyczącej urlopów menstruacyjnych, było
opublikowanie w 2000 roku raportu na temat druzgocących warunków pracy
w fabrykach Nike w Indonezji. Oprócz tego, że pracownice i pracownicy skarżyli się na
nadużycia, przymusowe i bezpłatne nadgodziny, bezprawnie niskie płace, odmowy
wniosków o udzielenie zwolnień lekarskich, to powszechna okazała się praktyka
zmuszania pracownic do udowodnienia poprzez ściąganie bielizny, że miesiączkują, przy
ubieganiu się o urlop menstruacyjny7.

Pierwsza generacja polityk dotyczących urlopów menstruacyjnych uwypukliła zatem
wiele problemów w ich praktycznym zastosowaniu, jak i kwestii spornych w ich
postrzeganiu przez społeczeństwo i rządy, które traktowały ją jako politykę
pronatalistyczną, celem której było zabezpieczenie przyszłej siły roboczej. Praktyka ta
często powielała poglądy pracodawców postrzegających kobiece ciało w miejscu pracy
jako "problem", którym należy się zająć dla dobra gospodarki i przyszłego dobrobytu
oraz była podłożem dyskryminacji. Z kolei dla wielu kobiet, zwłaszcza pracujących
fizycznie, urlop menstruacyjny miał być środkiem do osiągnięcia większej równości
w miejscu pracy.
Ewaluacje polityk pokazują, że były one przede wszystkim dzielące i często stojące za
nimi intencje mijały się z ich efektywnością. Te pierwsze praktyki pokazały nam realne
zagrożenia związane z wprowadzeniem urlopów menstruacyjnych w skali krajowej. Ale
czy kolejne generacje polityk wyciągnęły z nich wnioski?

Kolejne pokolenie urlopów menstruacyjnych
W drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku, najprawdopodobniej wraz
z gwałtownym wzrostem silnie sfeminizowanego sektora usług eksportowych w wielu
rozwijających się gospodarkach, pojawiła się kolejna fala aktywności związanej
z urlopami menstruacyjnymi, skoncentrowana w Azji Wschodniej i PołudniowoWschodniej. W tym okresie urlopy menstruacyjne zostały wprowadzone lub
zaproponowane w Hainan w Chinach, Korei Południowej, na Tajwanie, Filipinach, czy
w Hubei w Chinach.
Ponownie głównym uzasadnieniem wprowadzenia urlopu menstruacyjnego jest nacisk
na ochronę kobiet w miejscu pracy, wynikający z konserwatywnej i pronatalistycznej
perspektywy podkreślającej rolę kobiety jako matki. W tym okresie inicjatywy te nie są
wspierane przez związki, a problemy z jej wdrażaniem komplikują potencjał urlopu
menstruacyjnego w zakresie wspierania równości płci w miejscu pracy.

Wraz z uzyskaniem niepodległości od Japonii, Korea Południowa w 1953 roku również
wprowadziła prawo do urlopu menstruacyjnego. W 2013 roku około 23,6% aktywnych
zawodowo Koreanek skorzystało z urlopu menstruacyjnego, a cztery lata później już
tylko 19,7%. Niewiele kobiet zdaje sobie nawet sprawę z posiadania prawa do takiego
urlopu. Niestety, w kraju, gdzie środowiska feministyczne spotykają się z ogromną falą
nienawiści i uprzedzeniem, a urlop chorobowy praktycznie nie istnieje, urlop
menstruacyjny spotyka się z dodatkowym niezadowoleniem8.
Luka płacowa w Korei Południowej, podobnie jak i w Japonii, należy do najwyższych
wśród państw OECD, jednocześnie niewielki odsetek kobiet w tych krajach zajmuje

stanowiska kierownicze. Szacuje się, że kobiety zajmują zaledwie 1% stanowisk
dyrektorskich w koreańskich firmach zatrudniających ponad 100 osób. W połączeniu ze
względami kulturowymi, wpływa to znacząco na wysoki poziom poczucia winy
towarzyszący ubieganiu się o przyznanie urlopu menstruacyjnego. Pracownice skarżą
się na fakt, że w ich miejscu pracy skorzystanie z takiego urlopu jest w praktyce
niemożliwe z powodu braków kadrowych, niewystarczającego systemu zatrudnienia,
napiętego grafiku oraz chęci uniknięcia bycia obciążeniem dla współpracowników
i współpracownic9.
Ratyfikowany w 2001 roku art. 73 Ustawy o Standardach Pracy [Ustawa nr 5309/1997]
przewiduje jeden dzień urlopu menstruacyjnego dla pracownika. Pracodawcy nie mają
prawa odmówić udzielenia urlopu, a przypadku naruszenia tych przepisów, grozi im kara
do dwóch lat więzienia lub grzywna w wysokości do 10 milionów wonów.
Znane są jednak przypadki, gdy pracodawca otwarcie odmawiał przyznania urlopu
menstruacyjnego. W 2021 roku głośnym echem odbił się proces, w wyniku którego były
prezes Asian Airlines, Kim Soo-cheon, został odpowiednio ukarany karą grzywny
2 milionów won (ok. 6900 złotych) za to, że między rokiem 2014 i 2015 odrzucił 138
wniosków o przyznanie urlopu menstruacyjnego piętnastu stewardesom. Sąd
Najwyższy uznał, iż twierdzenie, że pracownica nadużywa urlopu menstruacyjnego,
ponieważ wnioskuje o przyznanie go w okolicy świąt czy należnych dni wolnych, jak
i proszenie o potwierdzenie tego, że aktualnie menstruuje jest ingerencją w prawa
człowieka10.

Tajwanki z urlopu menstruacyjnego korzystać mogą od 2002 roku. Według tamtejszej
ustawy o równości płci w miejscu pracy pracownica, która ma trudności
z wykonywaniem pracy w okresie menstruacji, może wnioskować o jeden dzień urlopu
menstruacyjnego w każdym miesiącu, a pracodawca nie może odrzucić takiego wniosku.
Wynagrodzenie w czasie urlopu menstruacyjnego wynosi połowę zwykłego
wynagrodzenia. Jeśli liczba dni wolnych z tytułu urlopu menstruacyjnego przekracza
3 w ciągu roku, wliczają się one w dni wolne od pracy z tytułu zwolnienia lekarskiego.
Jednakże wynagrodzenie w nowym systemie jest skomplikowane i prawdopodobnie
sprzeczne z celem nowelizacji, jakim jest rozszerzenie uprawnień urlopowych kobiet.
Chociaż po nowelizacji kobiety mają prawo do 33 dni urlopu, to jeśli pracownik
przekroczy 30 dni urlopu (w tym wspólne zwolnienie lekarskie i urlop menstruacyjny),
to dodatkowe trzy dni są bezpłatne11.
Niestety, badania przeprowadzone w 2011 roku wśród pracownic, z których większość
odczuwała znaczący dyskomfort podczas okresu, wykazały, że osoby te rzadko
korzystały z przysługującego urlopu menstruacyjnego. Powodów jest kilka.
Rozporządzenie wydawało się nie być wystarczająco elastyczne, nikt, z bliskiego

otoczenia badanych nie korzystał wcześniej z takiego rozwiązania, dostępnych jest
wiele innych urlopów, o które można się ubiegać, a inni pracownicy często nie byli
w stanie przejąć zadań osoby, która chciała ubiegać się o wolny dzień.

Choć na Filipinach nie istnieją obecnie prawne zapisy upoważniające do korzystania
z urlopu menstruacyjnego, to rozważane były w 2004 roku po przedstawieniu Ustawy
o Urlopie Menstruacyjnym [Ustawa nr 1687/2004], proponującej jego przyznanie
„każdej kobiecie zatrudnionej w sektorze prywatnym i publicznym w wymiarze jednego
dnia w miesiącu z wynagrodzeniem w wysokości 50% dziennego wynagrodzenia”. Tak
jak w Korei Południowej, projekt przewidywał ścisłe egzekwowanie przepisów
i przewidywał karę za ich nieprzestrzeganie12.
Mimo, że propozycja miała pomóc w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn w miejscu
pracy, to posługiwała się także wieloma pseudomedycznymi stereotypami i kreowała
obraz kobiet miesiączkujących jako niestabilnych emocjonalnie.
Do wdrożenia urlopów menstruacyjnych na Filipinach ostatecznie nie doszło.

Inicjatywy podjęte w obszarze urlopów menstruacyjnych w drugiej połowie XX wieku
i na początku XXI wieku starają się chronić zdolności reprodukcyjne kobiet i wzmacniać
ich tradycyjne funkcje macierzyńskie, wykorzystując urlopy menstruacyjne jako
narzędzie ochrony ciała kobiet w miejscu pracy. Jednak polityki te nie koncentrują się
już wyłącznie na płodności kobiet. W tym czasie obecne jest także bardziej
zniuansowane podejście do urlopów menstruacyjnych, które traktuje je jako środek do
niwelowania różnic między mężczyznami i kobietami w miejscu pracy, nawet jeśli nie
jest ona skutecznie stosowana.

Współczesne próby wdrożenia
W ciągu ostatnich dziesięciu lat urlopy menstruacyjne stały się tematem
zainteresowania politycznego wielu państw na całym świecie, jednak zainteresowanie
tylko w niektórych przypadkach zostało przekute na konkretne polityki i przepisy.
Wietnam włączył politykę urlopu menstruacyjnego do swojego krajowego kodeksu
pracy [dekret nr 85/2015] w listopadzie 2015 roku - przewiduje „trzydzieści minut
dziennie i [minimum] trzy dni w miesiącu”. Jednak, podobnie jak w Japonii i Indonezji,
uprawnienie to podlega negocjacjom między pracodawcą a pracownicą13.
Wietnam ma jeden z najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych kodeksów pracy
w regionie Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku. Obecnie urlop menstruacyjny dla

pracownic funkcjonuje równolegle z płatnym urlopem macierzyńskim, dostępem do
placówek opieki nad dziećmi oraz równymi prawami i obowiązkami rodzicielskimi.
Wzmocnieniem tych przepisów jest państwowy, konstytucyjny obowiązkiem „ochrony
interesów matek i dzieci”. W tym kontekście urlop menstruacyjny jest połączeniem
usankcjonowanego przez państwo pronatalizmu i wysiłków na rzecz promowania
równości płci14.

W Hongkongu działania i postulaty dotyczące urlopów menstruacyjnych zostały
rozpoczęte przez inicjatywy oddolne takie jak Stowarzyszenie na rzecz Demokracji
i Ludności (ADPL), które w 2016 roku zwróciło się do rządu z petycją o ich wdrożenie.
Propozycja przewidywała wprowadzenie urlopu menstruacyjnego w wymiarze jednego
dnia miesięcznie, początkowo tylko wśród pracownic administracji publicznej.
Zaświadczenie lekarskie nie byłoby wymagane15.
Najprawdopodobniej właśnie to właśnie dzięki oddolnym działaniom postulującym
o wdrożenie urlopów menstruacyjnych, propozycja w Hongkongu miała stosunkowo
innowacyjne uzasadnienie celu ich wprowadzenia - miała to być przede wszystkim
destygmatyzacja miesiączki i zwrócenie uwagi na androcentryczne wyobrażenia
o pracowniku. Polityka ta, według aktywistów i aktywistek zaangażowany w ten proces,
mogłaby pomóc kobietom w wyzwoleniu się od kulturowych ograniczeń związanych
z menstruacją i jej postrzeganiem przez społeczeństwo.

Jedna z pierwszych współczesnych propozycji dotyczących wdrożenia urlopów
menstruacyjnych w Europie pojawiła się w 2017 roku we Włoszech, gdzie cztery
polityczki przekazały do parlamentu projekt ustawy przewidującej trzy dni płatnego
urlopu miesięcznie16.
W tej propozycji szczególnie podkreślane jest rozróżnienie między urlopem
chorobowym a menstruacyjnym - menstruacja nie jest bowiem chorobą i nie powinna
być traktowana jako taka, a włączanie urlopu menstruacyjnego do zwolnienia
lekarskiego pociąga za sobą stygmatyzowanie menstruacji i karanie kobiet poprzez
ograniczenie zwolnień lekarskich17. Jest to szczególnie ważne w kontekście oparcia
włoskiej propozycji na badaniach medycznych dotyczących wysokiego wskaźnika
“dysmenorrhea” (pol. “bolesne miesiączkowanie”) wśród pracownic - według nich aż od
60 do 90% kobiet cierpi podczas cyklu menstruacyjnego, co powoduje 13-51%
nieobecności w szkole i 5-15% w pracy. Propozycja nie klasyfikuje menstruacji jako
choroby, a raczej konstruuje “bolesne miesiączkowanie” jako narodowy problem
zdrowotny zasługujący na specyficzną politykę mającą na celu zarówno rozszerzenie
praw pracowniczych, jak i rozwiązanie problemu nieobecności w pracy18.

Propozycja wdrożenia urlopów menstruacyjnych we Włoszech wywołała kontrowersje
i głośną debatę publiczną, w której większość argumentów zbliżona była do tych
używanych w historii wcześniej wymienionych inicjatyw. We włoskiej dyskusji
szczególnie głośno wybrzmiewał jednak wątek potencjalnego zwiększenia
dyskryminacji kobiet na różnych szczeblach kariery, co w kontekście tego państwa jest
szczególnie ważne - dyskryminacja ze względu na płeć jest problemem strukturalnym,
a Włochy mają jedną z największych dysproporcji w zatrudnianiu kobiet w Unii
Europejskiej i w raporcie Global Gender Gap z 2016 roku zajmują 114 ze 144 krajów
pod względem liczby aktywnych zawodowo kobiet19.
Od czasu pojawienia się propozycji nie pojawiło się nic nowego w temacie urlopu
menstruacyjnego i nadal nie wszedł on w życie.

Kolejnym innowacyjnym w historii urlopów menstruacyjnych przypadkiem można
nazwać indyjskie studium przypadku - tam debatę na temat urlopu menstruacyjnego
wywołała firma Culture Machine z Mumbaju, która w lipcu 2017 roku wprowadziła
politykę dotyczącą urlopu menstruacyjnego pod nazwą „First Day of Period”20.
Głośne wprowadzenie tej polityki wiązało się z rozpowszechnieniem ogólnokrajowej
petycji Change.org, w której zwrócono się do najwyższych departamentów rządowych
o wprowadzenie polityki urlopów menstruacyjnych dla wszystkich pracownic. Petycja
pociągnęła za sobą zaangażowanie członka Indyjskiego Kongresu Narodowego,
Ninonga Eringa, który złożył projekt ustawy poselskiej, zawierającej propozycję dwóch
dni płatnego urlopu w miesiącu dla wszystkich kobiet pracujących w sektorze
publicznym i prywatnym.

W Zambii z urlopów menstruacyjnych korzystać można na podstawie art. 47 ustawy
o kodeksie pracy z 2019 roku, który przewiduje jeden dzień nieobecności w pracy
w każdym miesiącu bez konieczności przedstawiania pracodawcy zaświadczenia
lekarskiego lub podawania przyczyny21.
Praktykę tę potocznie nazywa się „Dniem Matki”, co bezpośrednio wiąże się pojęcie
kobiecości i menstruacji bezpośrednio z macierzyństwem i reprodukcją. Polityka ma
nagrodzić wysiłki pracujących kobiet, łączących obowiązki domowe z pracą zawodową.
Zwolennicy argumentują, że wydajność pracowników wzrośnie proporcjonalnie do
odpoczynku w domu, co zniweluje koszty ponoszone przez pracodawcę. W związku
z tym istnieje ważne kulturowe tło otaczające praktykę “Dnia Matki”: pracownice
powinny poświęcać dni urlopu menstruacyjnego na regenerację, w przeciwnym razie
mogą być postrzegane jako osoby wykorzystujące to prawo22.

We Francji, gdzie debata na temat urlopu menstruacyjnego toczy się wzdłuż linii
pokoleniowych. W 2019 roku wyniki badania YouGov/HuffPost pokazały, że młodzi
ludzie w wieku poniżej 24 lat „w przeważającej większości popierają wprowadzenie
w miejscu pracy udogodnień dla kobiet miesiączkujących, w tym płatnego urlopu
i dostępu do bezpłatnych produktów higienicznych, takich jak podpaski i tampony”.
Podczas gdy ponad 75% młodych dorosłych z tej grupy demograficznej popiera urlop
menstruacyjny, tylko 36% dorosłych w wieku powyżej 54 lat popiera tę politykę. Choć
we Francji nie ma obecnie żadnych formalnych propozycji w tym zakresie, dane
z sondażu ilustrują „uderzającą różnicę pokoleniową” w debacie na temat urlopu
menstruacyjnego, gdzie młodzi ludzie są bardziej skłonni postrzegać tę politykę jako
prawo pracownicze23.

„Najświeższymi” inicjatywami publicznymi z zakresu urlopów menstruacyjnych były te
podjęte przez kilka lokalnych administracji w Hiszpanii - stały się one jednymi
z pierwszych w Europie Zachodniej, które oferują swoim pracownikom urlop
menstruacyjny.
W 2021 roku katalońskie miasto Girona jako pierwsze w kraju rozważyło zapewnienie
elastycznych warunków pracy dla każdej osoby zatrudnionej, odczuwającej dyskomfort
z powodu okresu. W czerwcu ogłoszone zostało porozumienie zawarte z ponad 1300
pracownikami miejskimi, aby umożliwić kobietom, transpłciowym mężczyznom
i osobom niebinarnym wzięcie do ośmiu godzin urlopu miesięcznie, z zastrzeżeniem, że
wykorzystany czas musi zostać odrobiony w ciągu trzech miesięcy24.
Intersindical-CSC, lokalny związek pracowników w Gironie, początkowo miał nadzieję,
że zapewni pracownikom 16 godzin wolnego, czyli średnio dwa dni urlopu miesięcznie.
Jednak pracownicy zostali zmuszeni do zmniejszenia propozycji do 8 godzin, aby
uniknąć dyskryminacji w zatrudnianiu kobiet.
Wkrótce potem katalońskie gminy Ripoll i Les Borges Blanques ogłosiły podobną
politykę. We wrześniu wschodnio-hiszpańskie miasto Castellón de la Plana
poinformowało, że podpisało porozumienie z 1500 pracownikami komunalnymi, które
obejmowało politykę urlopów menstruacyjnych podobną do tej w Gironie po prośbach
kilku pracowników25.
W 2022 roku powstał ogólnokrajowy projekt ustawy, który gwarantuje 3 dni urlopu
każdego miesiąca dla osób doświadczających silnego bólu miesiączkowego
z możliwością wydłużenia do 5 dni w sytuacji wyjątkowo mocnych dolegliwości.
Warunkiem skorzystania z urlopu ma być zaświadczenie lekarskie. Projekt ustawy jest
częścią planowanych reform dotyczących ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Proponowana ustawa musi zostać zatwierdzona przez hiszpański parlament,
głosowanie w tej kwestii odbędzie się najbliższej zimy26.

Odgórna regulacja urlopów menstruacyjnych – wnioski i wyzwania
Opisane przez nas inicjatywy, niektóre pomyślnie wprowadzone do krajowego
ustawodawstwa, niektóre nadal czekające na przyjazny grunt społeczno-polityczny,
dotyczące urlopów menstruacyjnych pozostają tematem sporu krytyków politycznych,
jak i samych pracownic oraz pracowników. Trudno określić, dlaczego żadna z przyjętych
do tej pory praktyk, nie okazała się skuteczna mimo ich różnorodności zwłaszcza pod
względem długości trwania i rodzaju wynagrodzenia urlopów menstruacyjnych
istniejących w danych państwach.
Czy kluczem powinno być tutaj większe rozróżnienie i doprecyzowanie regulacji
dotyczących urlopów menstruacyjnych? Różne rozwiązania dla sektora rolnictwa oraz
przemysłu i sektora usług? Więcej praktyk związanych z przeciwdziałaniem
dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy? A może wycofanie się całkowicie z
urlopów menstruacyjnych i wprowadzenie mniej kontrowersyjnych udogodnień dla
osób menstruujących w miejscach pracy np. luźniejszego dresscode’u, zwiększonej
liczby i wydłużonego czasu przerw, bardziej ścisłe zasady dotyczące dostępnych
sanitariatów?
Pytań jest wiele, a odpowiedzi niestety nie, bo na temat urlopów menstruacyjnych nie
prowadzi się reprezentatywnych badań. Dlatego praktyki innych państw, oprócz
przygotowania na liczne argumenty debat publicznych towarzyszące próbom
wprowadzenia udogodnień dla kobiet w miejscach pracy, zapewniają wiele scenariuszy
kulturowo-społecznych i wniosków dla kolejnych inicjatyw ustawodawczych, chociażby
polskich. W nich można posłużyć się także praktykami prywatnych przedsiębiorstw
w zakresie urlopów menstruacyjnych, które są pewnego rodzaju studium przypadku na
mniejszą skalę i mogą stanowić silny argument za większą indywidualizacją zasad oraz
regulacji dotyczących urlopów menstruacyjnych. Właśnie te praktyki opisujemy w
kolejnym rozdziale.

Rozdział 4: Praktyki prywatnych przedsiębiorstw
Na początku XXI wieku, wraz z przybierającą na silę drugą generacją państwowych
inicjatyw dotyczących urlopów menstruacyjnych, zainteresowali się nimi także
przedstawiciele sektora prywatnego i pozarządowego. Wiele firm w Indiach, Wielkiej
Brytanii, Australii, Indonezji, Nepalu i Egipcie wyraziło zainteresowanie urlopami
menstruacyjnymi, jednak duże zmiany zaczęły następować w połowie lat 10., gdy urlopy
menstruacyjne wprowadziły firmy takie jak Culture Machine (firma z branży mediów
cyfrowych z siedzibą w Bombaju, za której przykładem od 2017 roku podąża wiele
indyjskich przedsiębiorstw), Coexist (organizacja społeczna z siedzibą w Bristolu),
Victorian Women’s Trust (australijska organizacja społeczna), czy Shark and Shrimp
(kairska firma marketingu cyfrowego, która jako pierwsza wprowadziła urlop
menstruacyjny w regionie Bliskiego Wschodu).
Fala zmian dotarła także do Polski – tu pierwsze inicjatywy pojawiły się w 2019 roku. To
właśnie na polskich przedsiębiorstwach i organizacjach skupimy się w tym rozdziale,
gdyż czujemy, że pomogą nam lepiej poznać realia polskiej przyszłości takich inicjatyw
i wesprą nas w głównym celu stworzenia tego raportu – postawienia postulatów
dotyczących urlopów menstruacyjnych w Polsce.

® PLNY LALA
Marka odzieżowa PLNY LALA jako pierwsza w Polsce wprowadziła u siebie płatny urlop
menstruacyjny27. Nie wiążą się z nim żadne formalności, wystarczy w danym dniu rano
zgłosić nieobecność. Firma stworzyła osobny regulamin tej akcji, który został
udostępniony wszystkim zatrudnionym kobietom. W każdym miesiącu przysługuje im
jeden dzień wolny od pracy. Marka zatrudnia 45 osób, z czego 35 to kobiety. W marcu
2020 roku, po roku od wprowadzenia urlopu menstruacyjnego, pracujące w PLNY LALA
kobiety wykorzystały łącznie 25 dni wolnego28.

® Verde Massage & Beauty
We wrześniu 2021 roku kolejna polska firma postanowiła wprowadzić u siebie urlop
menstruacyjny. W tym krakowskim spa pracują same kobiety29. Nieformalnie taki urlop
funkcjonował u nich już wcześniej. Właścicielki postanowiły sformalizować urlop
menstruacyjny, aby dać przykład innym przedsiębiorstwom, a także żeby zwrócić
uwagę na to, że jest to praktyka, która powinna zostać wprowadzona na poziomie
systemowym30.

® More Bananas
12 stycznia 2022 roku, Anna Ledwoń, współzałożycielka oraz dyrektorka kreatywna
w agencji kreatywnej More Bananas poinformowała w intrenecie o wprowadzeniu
urlopu menstruacyjnego31. Wprowadzenie urlopu trwało kilka miesięcy i weszło w życie
za sprawą uchwały wspólników przygotowanej przez księgowego oraz regulaminu
korzystania z takiego urlopu, który ułożyła prawniczka. Urlop spotkał się z pozytywnym
odzewem wszystkich pracowników, bez względu na płeć. W ramach urlopu przysługuje
jeden dzień wolnego w miesiącu, o który można poprosić rano tego samego dnia32.

® Ashoka
Od czerwca 2022 roku organizacja pozarządowa Ashoka Polska wprowadziła urlop
menstruacyjny dla swoich pracownic. W ramach urlopu przysługuje jeden dzień
wolnego miesięcznie. Nie wymagane jest żadne oświadczenie lekarskie, a skorzystać
z urlopu może każda zatrudniona osoba menstruująca oraz każdy pracownik
i pracownica, który potrzebuje fizycznie wesprzeć kobietę w swojej rodzinie lub
gospodarstwie domowym33.

® Your Kaya
Wiadome jest, że pracownicom w polskiej marce produktów do higieny intymnej, Your
Kaya, przysługuje płatny urlop menstruacyjny w wymiarze 1 dnia w miesiącu34. Firma
nie promowała swojej „innowacji pracowniczej”, dlatego nie znamy dokładnych
okoliczności wprowadzenia w niej urlopów ani reakcji pracowników.

® Grupa CD Projekt
Grupa CD Projekt w kwietniu 2022 roku zaczęła testować urlop menstruacyjny
w należącej do niej platformy dystrybucji gier GOG. W ramach urlopu pracownice mogą
skorzystać z jednego płatnego dnia wolnego w kwartale35. Z urlopu może skorzystać
każda osoba menstruująca zatrudniona w filmie, bez wskazania płci. Niestety, po
ogłoszeniu tej decyzji fora internetowe zalała fala sprzeciwu i niezadowolenia ze strony
ich męskich obserwujących, którzy w urlopie menstruacyjnym dopatrywali się
dyskryminacji mężczyzn36. Wielu ekspertów uważa, że jest to głównie posunięcie PRowe, które ma na celu poprawę nadszarpniętego wizerunku CD Projekt i odcięcie się od
wizerunku firmy o niskiej kulturze pracy słynącej z tzw. ‘crunchu’, czyli nagłego
przyśpieszenia pracy, by zakończyć projekt w krótkim terminie37. Pod koniec 2022 roku
firma zdecyduje, czy warto kontynuować tę inicjatywę oraz w jakim stopniu dodatkowe
wolne z tytułu urlopu menstruacyjnego wpłynęło na samopoczucie pracownic
i pracowników.

Zarówno w Polsce, jak i innych państwach, urlopy menstruacyjne wprowadzane
w prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach służą przede wszystkim poprawie
relacji w miejscu pracy oraz zwiększeniu wydajności.
W większości przypadków firmy przedstawiają urlop menstruacyjny jako postępowe
uprawnienie XXI wieku, niezbędne do uznania kobiet za pracowników i promowania
integracji płci w miejscu pracy. Sugeruje to bardziej rewolucyjne ujęcie kwestii urlopu
menstruacyjnego. Próbując tworzyć tolerancyjne i inkluzywne miejsca pracy,
kierownictwo tych firm zajmuje się raczej normalizacją lub destygmatyzacją miesiączki
niż kontrolowaniem płodności pracownic, jak w przypadku inicjatyw odgórnych.
Realizacją takiej inicjatywy pracodawcy pokazują, że są gotowi do poniesienia
dodatkowych kosztów związanych z urlopami menstruacyjnymi, nie traktując przy tym
osób menstruujących jako gorszych pracowników.
Oczywiście, często istnieje podejrzenie, że przedsiębiorstwa i instytucje decydują się na
podjęcie takich rozwiązań w celach PR-owych, jednak warto zastanowić się, czy
dodatkowy benefit dla firm w formie polepszenia reputacji marki ujmuje lub zmienia
jakkolwiek wagę urlopów menstruacyjnych i ich przydatność dla pracujących osób
menstruujących.

Rozdział 5: Wyniki przeprowadzonych badań
Metodologia
Badanie jakościowe przeprowadziłyśmy w sierpniu i wrześniu 2022 roku. Zestaw pytań
przygotowałyśmy na podstawie naszych doświadczeń z rozmów o menstruacji, a także
na podstawie wcześniej wykonanego researchu o praktyce innych państw oraz
prywatnych przedsiębiorstw. Wywiad składał się z 10 pytań (aneks 1). Pytania
dotyczyły doświadczeń związanych z menstruacją w miejscu pracy oraz wiedzy i opinii
na temat urlopów menstruacyjnych.
W badaniu uczestniczyły pracownice, które menstruują oraz są zatrudnione w oparciu
o różne formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne,
samozatrudnienie) i wykonujące zarówno pracę fizyczną, jak i umysłową.
Ostatecznie przeprowadziłyśmy N = 22 wywiady, uwzględniając kwoty na wielkość
miejsca zamieszkania oraz rodzaj wykonywanej pracy. Przeprowadziłyśmy je metodą
indywidualnych wywiadów online lub na żywo.
Za pisemną zgodą respondentów przebieg badań udokumentowałyśmy poprzez
rejestrację audio. Na podstawie nagrań sporządziłyśmy transkrypcje. Średni czas
wywiadu wynosił ok. 1 godz. Użycie cytatów w raporcie ma charakter ilustracyjny,
służący lepszemu pokazaniu perspektywy pracownic.
Przyjęta metodologia i procedura badawcza niosą za sobą pewne ograniczenia.
Z wyliczonych przez nas w raporcie korelacji nie można wyciągnąć związków
przyczynowo-skutkowych. Ze względu na ograniczone finansowanie projektu, nie
byłyśmy w stanie przeprowadzić więcej wywiadów, a tym samym przedstawić wyników
reprezentatywnych dla całego społeczeństwa.
Celem badania było: zbadanie opinii pracownic w Polsce na temat urlopów
menstruacyjnych, uzyskanie wiedzy o tym, czy taki urlop jest potrzebny, jeśli tak – to
w jakiej formie (czy ma być pełnopłatny, ile dni w roku), zrozumienie obaw związanych
z urlopem menstruacyjnym oraz dowiedzenie się jak duży jest wpływ menstruacji na
pracę.

Wyniki

® Wpływ menstruacji na pracę
82% kobiet biorących udział w badaniu odczuwa objawy związane z cyklem
menstruacyjnym, m.in bóle podbrzusza, drażliwość, silne skurcze macicy, ogólne
rozbicie, słabe samopoczucie psychiczne, wahania temperatury ciała, ospałość,
rozdrażnienie, niepokój, migreny menstruacyjne, osłabienie organizmu, problemy
żołądkowe i bóle krzyża. Tylko 27% ankietowanych kobiet twierdzi, że przechodzi okres
łagodnie i spokojnie. Większość z nich (86%) to osoby pracujące umysłowo oraz
z wyższym wykształceniem, które mogą pozwolić sobie na pracę zdalną.
Mam bardzo obfite miesiączki. Pierwsze dni: termofor i łóżko. Żadne leki mi nie
pomagają. Naprawdę muszę raz w miesiącu zostać w domu przez te 3 dni.
Odczuwam ból jajnika, krzyża, ból lewej nogi, nie mogę chodzić i się zalewam.
Tydzień przed już odczuwam ból, ale biorę leki i jakoś wtedy pomagają. Brałam
tabletki antykoncepcyjne, ale z powodu chorób macicy – nie mogę, bo są to jednak
hormony. Pobudzają to wszystko do życia, miałam takie rakowe sprawy. Był taki
czas, że musiałam co miesiąc jeździć po zastrzyk przeciwbólowy.
Ania, pracownica fizyczna,
pracuje na magazynie z odzieżą i obuwiem, małe miasto.

59% osób biorących udział w badaniu wskazuje wpływ menstruacji na pracę (wykres
1). Często wymieniana jest konieczność zrobienia sobie drzemki w czasie pracy lub kilku
godzin przerwy, konieczność wychodzenia do toalety (co nie jest mile widziane w pracy
związanej z obsługą klienta), trudność w przemieszczaniu się przez ospałość i bóle,
przeciekanie, mniejsza produktywność oraz unikanie dźwigania w pracy.
Wykres 1. Wpływ menstruacji na pracę
"Czy cykl menstruacyjny ma wpływ na Twoją pracę?"

Tak

Nie

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się zdecydowanie pracownice fizyczne, które
potrzebują więcej przerw oraz mniej dźwigania. W czasie menstruacji mogą wykonywać
jedynie lżejsze prace. 13% osób biorących udział w badaniu zaznacza, że i tak korzysta
z urlopu na żądanie w każdym miesiącu w czasie menstruacji, ponieważ mają tak obfite
oraz bolesne miesiączki.

® Podejście do kwestii menstruacji w miejscu pracy
63% ankietowanych kobiet czuje się swobodnie rozmawiając o menstruacji. 32%
wskazuje, że może rozmawiać o miesiączce swobodnie, ale z osobami bliskimi lub
w mniejszym gronie, jednak z obcymi osobami lub na forum odczuwają dyskomfort.
Wiele kobiet ukrywa okres, będą się męczyć, najedzą się nospy, paracetamolu
i nie powiedzą. Muszą być w ostateczności, aby coś powiedzieć lub to je
prędzej ktoś zapyta. My kobiety, to jesteśmy takie cierpiętnice, wszystko
zniesiemy, więc nie będziemy się skarżyć. Jesteśmy tak uczone od
najmłodszych lat, wszystko musimy znieść.
Mariola, pracownica fizyczna,
pracuje na magazynie z odzieżą i obuwiem, małe miasto.
Kobiety biorące udział w badaniu, niezależnie od poziomu wykształcenia, wielkości
zamieszkiwanej aglomeracji czy charakteru pracy w większości (86%) uważają, że
pracodawcy powinni zapewniać udogodnienia oraz dbać o komfort osób
menstruujących. Może to polegać między innymi na zapewnieniu dostępu do
bezpłatnych produktów menstruacyjnych w pracy czy dodatkowych przerw w trakcie
okresu, zaplanowaniu lżejszej pracy na dni menstruacji czy udostępnieniu możliwości
pracy zdalnej.
14% badanych osób jest przeciwko udzielaniu informacji o swoim cyklu
menstruacyjnym pracodawcy, w związku z czym uważa, że pracodawcy nie powinni
zapewniać udogodnień w czasie okresu.

® Wiedza o urlopie menstruacyjnym
Aż 73% ankietowanych kobiet słyszała wcześniej o urlopie menstruacyjnym, jednak
ponad połowa z nich (62,5%) uważa, że nie ma dużej wiedzy w tym temacie.
Nie słyszałam o urlopie menstruacyjnym, ale przed wywiadem poczytałam.
Dowiedziałam się, że w Hiszpanii mają wprowadzić taki urlop, a także, że w Japonii
jest dostępny od dawien dawna i gwarantowany chyba przez Kodeks pracy.
Słyszałam też, że Mateusz Morawiecki powiedział „oczywiście rozmawiamy,
oczywiście zrobimy”. Nie wiadomo oczywiście, co i kiedy.
Mariola, pracownica fizyczna,
pracuje na magazynie z odzieżą i obuwiem, małe miasto.
Słyszałam o urlopie menstruacyjnym. Urlop taki powinien być wprowadzony, byłby
potrzebny takim kobietom jak np. moja córka, które w czasie okresu źle się czują,
np. mają dreszcze, nudności i bóle brzucha, co utrudnia im pracę”.
Klaudia, pracownica umysłowa,
nauczycielka, średnie miasto

® Przejawy dyskryminacji w miejscu pracy
Kobiety w zdecydowanej większości deklarują, że nie doświadczają dyskryminacji
związanej z menstruacją w miejscu pracy. 87% kobiet uważa, że nigdy nie doświadczyły
dyskryminacji w miejscu pracy. Pozostałe 13% badanych twierdzi, że przyczyną
dyskryminacji jest przeważająca liczba mężczyzn wśród pracowników, niegrzeczne
komentarze oraz brak procedury, według której należy działać w przypadku problemów
menstruacyjnych. Kobiety zwracały też uwagę na dolegliwości towarzyszące
menstruacji (na przykład nasilone stany migrenowe), które mogą być pośrednim
źródłem dyskryminacji, nasilonym przez menstruację.
52% badanych uważa, że w ich miejscu pracy jest przestrzeń na rozmowę. Zwraca się
jednak uwagę na fakt, że zazwyczaj są to rozmowy między pracownicami. Pracownice
wspominają o pozytywnym nastawieniu przełożonych.
Jedna z ankietowanych odpowiada: „Czuję się średnio bezpiecznie w moim miejscu,
poruszając temat menstruacji. Pracuje w miejscu, które cechuje się osobami o dość
ograniczonym światopoglądzie”. Pozostałe 48% uważa, że nie ma przestrzeni do takich
rozmów. W rozmowach pojawiła się również kwestia samozatrudnienia
(fizjoterapeutka, pielęgniarka) i braku podstawowych praw pracowniczych, takich jak
L4.

® Urlop menstruacyjny w praktyce
Pracownice biorące udział w badaniu w większości uważają, że skorzystałyby z urlopu
menstruacyjnego, gdyby został wprowadzony w Polsce lub w ich firmie (72,72%). Taka
sama grupa osób spośród badanych nie zdecydowałaby się na urlop menstruacyjny bądź
nie jest pewna co do tej decyzji (po 13,64%) (tabela 1). Kobiety, które nie zdecydowałyby
się na skorzystanie z urlopu menstruacyjnego to grupa homogeniczna – pracownice
umysłowe o wyższym wykształceniu, mieszkanki dużych miast (powyżej 100 tysięcy
mieszkańców). Pracownice, które zdecydowałyby się na skorzystanie z urlopu
menstruacyjnego to grupa niehomogeniczna – różnią się od siebie pod względem
wykształcenia, wielkości zamieszkiwanej aglomeracji bądź charakteru pracy.
Większość osób badanych (niezależnie od poziomu wykształcenia, wielkości
zamieszkiwanej aglomeracji czy charakteru pracy), która opowiedziała się
za wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego, podaje, że powinien on trwać w Polsce
około 1-2 dni w miesiącu. Część osób badanych uważa, że liczba dni urlopu
menstruacyjnego powinna być dobierana indywidualnie w przypadku każdej osoby.
Zdecydowana większość osób badanych (niezależnie od poziomu wykształcenia,
wielkości zamieszkiwanej aglomeracji czy charakteru pracy), która opowiedziała się za
wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego, uznaje, że urlop menstruacyjny powinien być
pełnopłatny. Pozostałe osoby uważają, że powinien być on płatny w granicach 70-90%.
Zdecydowana większość badanych kobiet (niezależnie od poziomu wykształcenia,
wielkości zamieszkiwanej aglomeracji czy charakteru pracy), która opowiedziała się za
wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego, uznaje, że korzystanie z urlopu
menstruacyjnego nie powinno być powiązane z koniecznością posiadania zaświadczenia
lekarskiego. Duża część badanych pracownic, która opowiedziała się za
wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego, podaje, że konieczność posiadania
zaświadczenia lekarskiego dotyczącego urlopu menstruacyjnego byłaby znacznym
utrudnieniem, podając zagrożenia takie jak tworzenie się jeszcze większych kolejek
u lekarzy przyjmujących na Narodowy Fundusz Zdrowia. Część badanych kobiet,
głównie pracownic fizycznych, obawia się, że urlop menstruacyjny mógłby być
nadmiernie wykorzystywany, co mogłoby skutkować zbyt małą liczbą pracowników.
Ja rozumiem to, że kobieta jak ma okres, to zazwyczaj raz w miesiącu ma
dzień lub dwa wolnego. Mężczyźni by tego nie przeżyli. Szkoda, że nie mają
okresu. Oni by się ciągle urlopowali.
Joanna, pracownica fizyczna,
pracuje w gastronomii i jako trenerka sportowa, duże miasto.

Tabela 1. Chęć skorzystania z urlopu menstruacyjnego
Kategoria odpowiedzi
Osoby, które zdecydowałyby się na skorzystanie z urlopu
menstruacyjnego, gdyby został wprowadzony w Polsce,
w ich firmie
Osoby, które nie zdecydowałyby się na skorzystanie z urlopu
menstruacyjnego, gdyby został wprowadzony w Polsce,
w ich firmie
Osoby, które nie są pewne czy zdecydowałyby się na skorzystanie
z urlopu menstruacyjnego, gdyby został wprowadzony w Polsce,
w ich firmie

Odsetek
odpowiedzi
72,72%
13,64%

13,64%

Większość badanych osób (88,9%) opowiedziało się za wprowadzeniem urlopu
menstruacyjnego w Polsce. Grupa respondentek, która udzieliła odpowiedzi
twierdzącej na wyżej wskazane pytanie jest niehomogeniczna – różni się pod względem
miejsca zatrudnienia, wykształcenia oraz zamieszkania. Wskazaną grupę cechuje duża
różnorodność w udzielanych odpowiedziach. Tylko 11,2% respondentek udzieliło
odpowiedzi negatywnej na pytanie „Czy jesteś za wprowadzeniem urlopu
menstruacyjnego w Polsce?”. Osoby, które udzieliły odpowiedzi przeczącej to grupa
homogeniczna – pracownice umysłowe o wyższym wykształceniu, mieszkanki dużych
miast (powyżej 100 tys. mieszkańców). Osoby biorące udział w badaniu w większości nie
argumentowały swoich wypowiedzi na wskazane pytanie.
Urlop menstruacyjny dotyczyłby tylko 50% populacji, natomiast bez
problemu mogę sobie wyobrazić potrzebę̨ takiego rodzaju wolnego dla
drugiego 50%, czyli mężczyzn np. z Crohnem, depresją czy lekką padaczką
itp. Oni też potrzebują wolnego z powodów samopoczucia/zdrowia bez
zadawania pytań. Bariera jest w ZUS, nie u pracodawców.
Karolina, pracownica umysłowa,
kierowniczka projektu, duże miasto.

® Obawy związane z urlopem menstruacyjnym
Podczas prowadzenia wywiadów dotyczących opinii pracownic w sprawie
wprowadzenia w Polsce urlopu menstruacyjnego aż 88,9% respondentek
opowiedziało się, że ma obawy dotyczące wprowadzenia takich dni wolnych w Polsce.
Tylko 11,1 % z respondentek stwierdziło, że nie ma żadnych wątpliwości. Zarówno

respondentki, które odpowiedziały twierdząco na pytanie o obawy w sprawie
wprowadzenia urlopu menstruacyjnego w Polsce, jak i również osoby, które udzieliły
odpowiedzi negatywnej to niehomogeniczna grupa respondentek – różnią się pod
względem miejsca zatrudnienia, wykształcenia i zamieszkania. Wskazaną grupę cechuje
duża różnorodność w udzielanych odpowiedziach.
Nie mam żadnych obaw związanych z urlopem menstruacyjnym. Faceci
zawsze będą mówić negatywnie, pewnie powiedzą „że w dupie się
poprzewracało babom”. Nie mam problemu z tym, że ktoś coś będzie mówił.
My ponosimy konsekwencje okresu i oni nie rozumieją, z jakim bólem czasem
się męczymy.
Ania, pracownica fizyczna,
pracuje na magazynie z odzieżą i obuwiem, małe miasto.

Większość osób badanych, które odpowiedziały, że posiadają wątpliwości co do
wprowadzenia urlopu menstruacyjnego, jako główny argument podają możliwość
zmniejszenia ich atrakcyjności na rynku pracy. Co więcej, prawdopodobieństwo
zmniejszenia udziału pracownic menstruujących na rynku pracy wiązałoby się
z mniejszymi gratyfikacjami finansowymi, brakiem możliwości uzyskania awansu oraz
brakiem premiowania ze strony pracodawcy. Dodatkowo respondentki wyrażają
obawę, że wprowadzenie dni wolnych od pracy z powodu okresu mogłoby posłużyć za
argument do dyskryminacji osób menstruujących już na etapie zatrudnienia.
Często pojawiającym się argumentem wśród respondentek było twierdzenie, że
możliwość zajścia w ciąże i przebywania na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim
nadal powoduje występowanie dyskryminacji wobec kobiet. W związku z powyższym
wprowadzenie kolejnych dodatkowych dni wolnych od pracy znacząco negatywnie
wpłynęłoby na ich pozycję na rynku pracy.
Kolejnym argumentem przeciwko wprowadzeniu dni wolnych od pracy jest
dyskryminacja ze strony innych pracowników. Respondentki obawiają się
występowania w czasie pracy sytuacji, takich jak m.in.: wyszydzanie ze strony innych
pracowników, podważanie autorytetu, wywołanie poczucia zagrożenia oraz wstydu.
Dodatkowo ankietowane kobiety obawiają się, że wprowadzenie urlopu
menstruacyjnego może wpłynąć́ negatywnie na atmosferę̨ w miejscu pracy z powodu
zazdrości innych pracownic i pracowników.
Następną niepewnością występującą wśród badanych jest możliwość nadużywania oraz
wykorzystywania konstrukcji urlopu menstruującego przez pracownice menstruujące.

Chodzi o sytuację, kiedy dana osoba wykorzystuje dni wolne od pracy z powodu
menstruacji w innych celach niż te przewidziane przez pracodawcę czy ustawodawcę.
Dodatkowo jedną z obaw respondentek jest wykorzystywanie konstrukcji urlopu
menstruacyjnego w celach politycznych. Badane pracownice obawiają się, że poprzez
upolitycznienie urlopu menstruacyjnego, informacje o urlopie menstruacyjnym
w mediach będą przedstawiane w sposób nierzetelny oraz odbiegający od prawdy.
Kobiety są czasem zawistne, jedna powie, a dlaczego ona, a ja nie. Jeśli trzeba
będzie dopełnić dużo formalności – zaświadczenia itd., kobiety będą czuć się
pokrzywdzone między sobą, może to rodzić jakieś konflikty. Kobiety czasem
takie są, oczywiście nie wszystkie. Faceci to szowiniści, mówią „ciąża nie
choroba”, „wymyślasz”. Sądzę, że nie ma projektu ustawy, który nie wymaga
dopracowania. Nie da się wszystkich uszczęśliwić, ale warto, bo są naprawdę
kobiety, które bardzo ciężko przechodzą okres.
Mariola, pracownica fizyczna,
pracuje na magazynie z odzieżą i obuwiem, małe miasto.

U mnie w pracy jest tyle kobiet, że codziennie byłyby braki. Jakby każda
miała tak brać, to mogłoby się okazać, że cała zmiana menstruuje. Jest 20
szwaczek i 5 danego dnia idzie na urlop, to jest dużo. Oczywiście jakby
pracodawca chciał to mógłby to jakoś pogodzić.
Marta, pracownica fizyczna,
pracuje przy produkcji mebli, małe miasto.

Obawiałabym się lekceważenia ze strony pracodawców.
Ewelina, pracownica umysłowa,
nauczycielka, średnie miasto.

Ewentualne podejście mężczyzn i marudzenie pracodawcy, a przez to
wyeliminowanie i zmniejszenie etatów dla kobiet, bądź też wprowadzenie
niższych płac, na zasadzie "Nie dość, że może urodzić i jeszcze wziąć urlop
menstruacyjny. Nie opłaca się mieć takiej pracownicy/ takiego pracownika.
Zofia, pracownica umysłowa,
aplikantka radcowska, małe miasto.

Rozdział 6: Nasza propozycja
Urlop menstruacyjny jest możliwy w Japonii i w Korei Południowej, w 2022 roku
w projekcie ustawy zaproponowała go także Hiszpania. Dyskusja na ten temat od lat
toczy się we Francji, Włoszech, Niemczech. W naszym przekonaniu nadszedł czas, aby
rozpocząć taką dyskusję także w Polsce. Badania, które przeprowadziłyśmy, pokazały,
że istnieje taka potrzeba.
W maju 2022 roku premier Mateusz Morawiecki zapytany o to, czy można by
wprowadzić w Polsce trzy dni urlopu menstruacyjnego dla kobiet udzielił odpowiedzi,
że można rozważyć różne pomysły urlopu menstruacyjnego dla kobiet.
W tym rozdziale przedstawiamy proponowane przez nas rozwiązanie legislacyjne,
dobre praktyki, a także informacje o planowanych działaniach.

Na szczeblu krajowym
Poniżej przedstawiamy propozycję zapisów dotyczących urlopów menstruacyjnych
w Kodeksie Pracy.
Art. 1674 [Urlop menstruacyjny] Pracodawca jest obowiązany udzielić
na żądanie pracownicy, która nie ukończyła 55. roku życia, w terminie
przez nią wskazanym nie więcej niż 2 dni urlopu w każdym miesiącu.
Pracownica zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu
rozpoczęcia urlopu.
Art. 1675 [Wymiar urlopu menstruacyjnego] Łączny wymiar urlopu
wykorzystanego przez pracownicę na zasadach i w trybie określonych
w art. 1674 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 12 dni
i z końcem roku uprawnienie do niego wygasa.
Art. 1676 [Urlop menstruacyjny a urlop wypoczynkowy] Korzystanie z
pracownicy z urlopu, o którym mowa w art. 1674 nie obniża wymiaru
urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownicy.
Art. 1677 [Wynagrodzenie urlopowe] Za czas urlopu, o którym mowa
w art. 1674 pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Na szczeblu lokalnym
Choć na szczeblu samorządowym nie można wprowadzić rozwiązań prawnych
zobowiązujących do działania w kwestii urlopów menstruacyjnych, warto pamiętać, że
samorządy, a także lokalne społeczności mogą podejmować szereg dobrych praktyk
skierowanych do pracujących osób menstruujących np. konsultacje społeczne, budżety
obywatelskie na pilotaże takich rozwiązań w instytucjach lokalnych czy spotkania
informacyjne i sieciujące dla przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem urlopów
menstruacyjnych w swoich firmach.
W rozdziale „Praktyki prywatnych przedsiębiorstw” opisałyśmy historie polskich
przedsiębiorstw, które już zdecydowały się na wprowadzenie urlopów
menstruacyjnych – wiemy, że jest więcej firm, które chciałyby pójść za ich przykładem,
ale nie wiedzą, od czego zacząć. Dlatego Zespół Urlop Menstruacyjny planuje wydać
w przyszłości poradnik dla indywidualnych przedsiębiorstw, aby udzielić im
odpowiedniego wsparcia merytorycznego. Pozostańcie z nami na bieżąco!

Rozdział 7: Podsumowanie
Przedstawiony raport to jedno z pierwszych przedsięwzięć tego typu w tematyce
urlopów menstruacyjnych w Polsce. Choć zawiera on dużą dawkę wiedzy dotyczącej
podejmowanych wcześniej inicjatyw odgórnych i indywidualnych w tym zakresie, to
pokrywa tylko część zniuansowanej debaty publicznej toczącej się w temacie urlopów
menstruacyjnych. Informacje te, w połączeniu z nowymi i ciekawymi, lecz mało
reprezentatywnymi wynikami przeprowadzonych przez nas badań, mogą być za to
dobrą bazą do realizacji przyszłych działań nastawionych na lepsze poznanie opinii
polskiego społeczeństwa na temat urlopów menstruacyjnych, jak i innych udogodnień
dla menstruujących osób pracujących. Wierzymy, że to kwestie, które powinny pojawiać
się w naszych dyskusjach znacznie częściej i mamy nadzieję, że działania projektowe
Zespołu Urlop Menstruacyjny wpłyną na ich popularyzację w Polsce.
Zespół Urlop Menstruacyjny dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym lub
wspierającym projekt – dziękujemy pracownicom, które zgodziły się na rozmowy
z naszym Zespołem w ramach badań jakościowych, Funduszowi Feministycznemu za
wsparcie naszej inicjatywy, dzięki któremu członkinie Zespołu mogły otrzymać
wynagrodzenie za pracę włożoną w działania projektowe, wszystkim osobom
wspierającym naszą inicjatywę w przestrzeni internetowej i dzielącej się z nami swoimi
opiniami dotyczącymi urlopów menstruacyjnych, a także wszystkim członkiniom
Zespołu ds. Praw Pracowniczych Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet (OSK), Fundacji
Akcja Menstruacja i Fundacji Widzialne – Zmiana Jest Kobietą, dzięki którym powstał
ten projekt.
Wierzymy, że razem z naszą społecznością możemy więcej – jako Zespół Urlop
Menstruacyjny jesteśmy otarte na nowe inicjatywy i współpracę z kolejnymi osobami
aktywistycznymi, kolektywami, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi
poprawą praw pracowniczych osób menstruujących.

Aneks 1: Zestaw pytań
Badania o urlopach menstruacyjnych (pytania otwarte):
1. Jak przeżywasz swój okres? Czy cykl menstruacyjny ma wpływ na Twoją
pracę? Jeśli tak, to w jaki sposób?
2. Czy czujesz się swobodnie rozmawiając o menstruacji?
3. Czy uważasz, że pracodawcy powinni zapewniać udogodnienia/dbać
o komfort w czasie okresu dla swoich pracownic/pracowników?
4. Czy słyszałaś o urlopie menstruacyjnym? Jak rozumiesz taki urlop? Czy
wydaje Ci się, że masz dużą wiedzę w tym temacie?
5. Czy w Twoim miejscu pracy jest przestrzeń na rozmowę o menstruacji? Czy
czujesz się bezpiecznie poruszając ten temat?
6. Czy doświadczasz dyskryminacji związanej z menstruacją w swoim miejscu
pracy? Jeśli tak, jak ona wygląda?
7. Czy gdyby urlop menstruacyjny został wprowadzony w Polsce lub
w Twojej firmie, to czy byś z niego korzystała?
8. Jak wyobrażasz sobie taki urlop w Polsce? Ile dni w miesiącu/w roku? Czy
ma być pełnopłatny? Każda osoba menstruująca może z niego skorzystać
czy trzeba mieć zaświadczenie od lekarza?
9. Jakie masz obawy związane z wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego?
10.Czy jesteś za wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego w Polsce?
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