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„GRUBYCH” NIE ZATRUDNIAJĄ? 
 
 
Streszczenie 

Opracowanie stanowiące doniesienie z badań skupiono na trudnościach w uzyskiwaniu zatrud-
nienia przez osoby z nadwagą oraz otyłe. Wyniki badań ukazują, że w śród objętych badaniami 
112 pracodawców (62 kobiet, 50 mężczyzn) tylko 15 kobiet i 7 mężczyzn zatrudniało osoby  
z nadwagą pod warunkiem, że otyłość nie utrudniała tym osobom wykonywania czynności za-
wodowych. Wyników tych badań nie można uogólniać, wskazują one jednak, że nadmierna wa-
ga ciała może utrudniać procesy przystosowawcze łącznie z uzyskiwaniem pracy. 
 
„FAT” AREN'T EMPLOYING? 

Abstract 

The study constituting informing from examinations was focussed on problems in getting the 
employment by overweight persons and obese. Findings are showing, that employers provided 
with examinations 112 (of 62 women, 50 men) 15 women and 7 men only employed overweight 
persons provided that the obesity didn't make it difficult for these persons the performance of 
activities professional. It isn't possible to generalize results of those surveys, however they show 
that the exaggerated body weight can hinder adaptation processes including getting a job. 

 

Otyłość – wybrane zagadnienia 

W odległych czasach, gdy zdobywanie pożywienia było trudne i wymagało dużego nakładu 
sił, operatywności, zapobiegliwości  czy kreatywności, ludzie o bardziej okrągłych kształtach 
wzbudzali podziw, ale też zazdrość w otoczeniu. Wszak te fakty świadczyły ówcześnie o do-
brobycie. Najprawdopodobniej w tym okresie powstały powiedzenia „kochanego ciała nigdy 
nie za wiele”, „przez żołądek do serca”, oraz życzenie „abyś miał tłuste dzieci” itp. Wcale 
nie sporadycznie okrągłe kształty kobiet stanowiły inspiracje dla artystów i są podziwiane do 
dziś  na wystawach obrazów, podczas czytania utworów literackich, oglądania oper, operetek, 
czy musicali m.in. „Skrzypka na dachu”. Chociaż już w starożytności ojciec medycyny Hipo-
krates twierdził, że ludzie otyli żyją krócej. W leczeniu nadwagi zalecał ograniczenie spoży-
wania pokarmów oraz zwiększenie ruchu. Te zalecenia do tej pory podawane są przez specja-
listów. W późniejszych okresach publikowanych było wiele prac rozpatrujących tę problema-
tykę. W 1784 roku Culten w jednym ze swych opracowań podał, że otyłość jest chorobą, 
prowadzi do licznych powikłań, łącznie z niezdolnością do wykonywania pracy. Zaintereso-
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wania otyłością wiązały się z potrzebami społecznymi, wzrastała bowiem liczba osób z nad-
wagą. Wzrastało też naznaczanie osób otyłych. Już nie przypisywano im zapobiegliwości,  
a obżarstwo, lenistwo i wykorzystywanie pracy innych ludzi1. Część ludzi, szczególnie płeć 
piękna, w wielu epokach bez względu na fakty jakie były propagowane sylwetki, kierując się 
niejednolitymi motywami podejmowała wielorakie działania, aby ich ciała były szczupłe. 
Nieraz te osoby posiadały bardzo dobre warunki materialne i dostęp do wszelkich produktów 
spożywczych, nawet najbardziej wyszukanych nie stanowił problemów. Czyniły jednak 
wszystko, aby panować nad jedzeniem. Znane są przecież z historii przypadki anoreksji, które 
nieraz nazywane było „świętym jadłowstrętem”, a także wiele innych szczególnych działań, 
aby nie dopuścić do nadwagi2. 

Ta sygnalizacja zagadnień wskazuje, że na przestrzeni dziejów ludzkich zmieniały się 
poglądy a także nastawienia do osób otyłych, od aprobaty do dezaprobaty – nie występowały 
one jednak w czystej postaci. Wiele czynników współdecydowało o tym stanie rzeczy, w tym 
m.in. warunki społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz indywidualne preferencje ludzi a tak-
że wiedza o otyłości. 

W czasach współczesnych – co już wzmiankowano – duży nacisk spora część ludzi 
przypisuje wizerunkowi ciała. Uzewnętrzniają się więc sprzeczności: z jednej strony brak 
aprobaty nadwagi, a z drugiej strony wyjątkowy wzrost liczby ludzi otyłych. Wszakże od 
1997 roku Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła otyłość do epidemii3. 

W ogólnym ujęciu otyłość to stan chorobowy, który cechuje się zwiększoną ponad 
przeciętną normę masą ciała poprzez nadmierne odkładanie się w organizmie przede wszyst-
kim tkanki tłuszczowej4. 

Rozliczne uwarunkowania prowadzą do otyłości, w tym: uwarunkowania genetyczne, 
endokrynologiczne i inne fizjologiczne, a także wielorakie czynniki psychiczne, społeczne  
i kulturowe. Wśród dotychczas wykrytych i rozpatrywanych uwarunkowań w dobie współ-
czesnej bardzo eksponowane są przez specjalistów powiązania otyłości z rozwojem cywiliza-
cji.5 

Wśród czynników sprawczych związanych z rozwojem cywilizacji uwzględniane są m.in.: 
• łatwość jak w żadnej z wcześniejszych epok zdobywania produktów spożywczych; 
• szerokie reklamowanie produktów spożywczych, pozyskiwanie nabywców „nowościami”, 

opakowaniami, promocjami; 

                                                 
1 J. Tatoń, Otyłość: patofizjologia, diagnostyka, leczenie, Warszawa 1985, s. 2-5. 
2 M.M. Jabłow, Na bakier z jedzeniem.Anoreksja-Bulimia-Otyłość. Przewodnik dla rodziców, Gdańsk 

1993, s. 32-38; G. Apfeldorter, Anoreksja, bulimia, otyłość, Katowice 1990, s. 30. 
3 A. Łuczyńska, Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne, Warszawa 2007, s. 18. 
4 Por. M. Białkowska, W.B. Szostak, Żywienie w otyłości [w:] Żywienie człowieka zdrowego i chorego, 

t. 2, red. J. Hasik, J. Gawęcki, Warszawa 2007, s. 154 
5 M. Grojec, Otyłość bez tajemnic, Warszawa 1983, s. 6-15; A. Łuczyńska, Nadwaga i otyłość. Interwencje 

psychologiczne, Warszawa 2007, s. 36. 
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• coraz częstsze pełnienie przez pożywienie u ludzi funkcji „pocieszaczy”, ”rozładowywa-
nia” sytuacji trudnych, swoistego nagradzania bądź karania, czy też wyrażania aprobaty  
a nawet  miłości; 

• wyjątkowe ograniczenie aktywności fizycznej, a właściwie siedzący tryb życia; 
• rozwój barów szybkiej obsługi, restauracji a także wykorzystywanie przez ludzi gotowych 

produktów spożywczych, częstokroć wysokokalorycznych, łącznie z ich dostawami do 
domów; 

• reklamy, że nadmiar wagi można szybko zlikwidować „cudownymi” tabletkami, czy in-
nymi specyfikami bądź „szybką dietą” i temu podobne6.  

Wprawdzie wybór dróg postępowania, to najczęściej indywidualne decyzje jednostek. 
Brak jednak silnej wolnej, stanowczości, konsekwencji na wielorakie zachęty przy odziedzi-
czonych czynnikach ryzyka bądź innych zaburzeniach w organizmie, w połączeniu  przejada-
niem, podjadaniem, mogą prowadzić do otyłości. Wówczas okazuje się, że pozbycie się 
zbędnych kilogramów w praktyce jest procesem nader skomplikowanym. „Diety cud” i inne 
specyfiki ukazujące wspaniałe efekty w reklamach u osób z nadwagą nie do końca są tak sku-
teczne, a na domiar złego zaczynają się piętrzyć trudności zdrowotne i psychospołeczne7. 

Zlikwidowanie więc nadwagi stanowi wyjątkowy problem dla osób ją posiadających,  
a otoczenie „spycha poza nawias” tych ludzi. Już od najmłodszych lat, niemal przez wszystkie 
okresy życia ci ludzie są w otoczeniu coraz częściej naznaczani niewybrednymi określenia-
mi8: „gruba świnia”, „ciężki kaliber”, „atleta”, „tucznik”, „krowa”, „pyza”, „pączulek”, 
„kulka”, „szerokoekranowy”, „śmietnik”, „odkurzacz”, bądź stwierdzeniami „łatwiej obejść 
niż objąć”. Te okoliczności mogą prowadzić do licznych utrudnień przystosowawczych,  
w znalezieniu kolegów, przyjaciół, partnerów życiowych, w zdobyciu pracy, w wypełnianiu 
obowiązków zawodowych.9 Same też osoby z nadwagą mogą nie wierzyć w swoje możliwo-
ści, co prowadzi do zaniżania samooceny, braku akceptacji siebie, a nieraz nienawiści wła-
snego ciała. Te i inne wymienione trudności mogą prowadzić do dalszego objadania i trakto-
wania jedzenia jako „pocieszacza”, a także „leku na całe zło”. W konsekwencji może to pro-
wadzić do dalszych zaburzeń, m.in. bulimii, czyli niekontrolowanego objadania się, a później 
systematycznego prowokowania wymiotów i stosowania wielorakich środków przeczyszcza-
jących.10 Także do zachowań patologicznych m.in. nadmiernego picia alkoholu, brania narko-

                                                 
6 M.M. Jabłow, op.cit., s. 88-93; J. Hollin, Nadwaga jest sprawą rodziny, Gdańsk 2000, s. 24-29;  

I. Niewiadomska, A. Kulik, A. Hajduk, Jedzenie, Lublin 2005, s. 17-24; T. Sołtysiak, Jedzenie – mój przyjaciel, 
mój wróg – praca przygotowywana do publikacji. 

7 U. Skowrońska, Przekarmienie-konsekwencje czynnościowe i kliniczne, [w:] Podstawy żywienia klinicz-
nego, red. T. Korta,  M. Łyszkowska, Warszawa 2007, s. 25-26. 

8 T. Sołtysiak, Jedzenie – mój przyjaciel, mój wróg – praca przygotowywana do publikacji. 
9 U. Skowrońska, op.cit., s. 25-26. 
10 T. Sołtysiak, B. Grzanka, Bulimia – dychotomiczne uzależnienie wśród młodych kobiet (doniesienie  

z badań), [w:] Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia, red. T. Sołtysiak, M. Kowalczyk-Jamnicka, Byd-
goszcz 1998, s. 200-201. 
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tyków, uzależnień od Internetu, telewizji, stosowania zachowań agresywnych i autoagresyw-
nych, nie wyłączając samobójstw11. 

Dalsze przedstawienie zagadnień skupione zostanie na zatrudnieniu ludzi otyłych. Uka-
zania więc wymaga podjęta tematyka badawcza. 

 

Podjęta problematyka badawcza i charakterystyka badanych osób 

Od 2008 roku w Zakładzie Socjologii Wychowania i Resocjalizacji Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy prowadzone są badania umożliwiające poznanie różnych aspektów 
egzystencji osób o wadze powyżej normy. Centrum uwagi tych badań stanowią napotykane 
trudności przystosowawcze ludzi otyłych wraz z tworzeniem samym sobie barier adaptacyj-
nych przez te osoby.  Przedstawione w tym opracowaniu wyniki stanowią więc ich wycinek  
i mają na celu ukazanie napotykanych trudności w uzyskiwaniu zatrudnienia przez osoby  
z nadwagą. 

Badaniami objęto pracodawców, bo to oni są decydentami w zatrudnieniu. 
Wykorzystaną metodą był sondaż diagnostyczny. Opracowano  kwestionariusz ankiety 

dla pracodawców zbudowany był z pytań zamkniętych, półotwartych i otwartych. Taki układ 
zastosowanych pytań umożliwiał bardziej wnikliwe poznanie wycinka rzeczywistości.  

W prowadzonych badań wśród pracodawców starano się uzyskać odpowiedzi na pro-
blemy: 
– Czy badani pracodawcy w zespole czynników podczas zatrudniania nowych osób brali pod 
uwagę ich wygląd zewnętrzny, a jeśli tak, to dlaczego? 
– Czy badani pracodawcy zatrudniali osoby z nadwagą, a jeśli nie to dlaczego? 

Badaniami objętych zostało 200 pracodawców, którzy wyrazili zgodę na badania, był to 
celowy dobór próby. Niestety część narzędzi badawczych nie została oddana, część tylko czę-
ściowo wypełniona. Dlatego też uzyskane wyniki dotyczą 112 pracodawców, w tym 62 kobiet 
i 50 mężczyzn. Badani pracodawcy to właściciele bądź współwłaściciele niewielkich zakła-
dów produkcyjnych bądź usługowych. Ich zakłady usytuowane były w różnych wielkościach 
miejscowości począwszy od wsi poprzez miasta różnych wielkości na dużych aglomeracjach 
miejskich kończąc. Pracodawcy (tab. 1) byli w wieku od 31 do 62 lat, legitymowali się naj-
częściej wykształceniem wyższym. Spora część żyła w związkach małżeńskich, ale wielu 
funkcjonowało w związkach nieformalnych bądź byli stanu wolnego. W charakterystyce ba-
danych uwzględniono ich oceny wyglądu zewnętrznego. Wskazać należy, że 33 kobiety  
i tylko 10 mężczyzn oceniało pozytywnie własną aparycję. Część (12 kobiet; 10 mężczyzn) 
miało trudności w jednoznacznym podaniu ocen. Innymi słowy raz oceniali swój wygląd po-
                                                 

11 I. Niewiadomska, A. Kulik, A. Hajduk, op. cit., s. 151; M. Białkowska, W.B. Szostak, op. cit., s. 157;  
T. Sołtysiak, B. Grzanka, op. cit., s. 206; M. Pilska, M. Jeżewska-Zychowicz, Psychologia żywienia, Warszawa 
2008, s. 124. 
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zytywnie, a innym razem negatywnie, co potwierdzali m.in. takimi wypowiedziami: „jak 
mniej pracuję, dbam o siebie, ładne ciuchy to niczego ze mnie laska jeszcze, ale jak nie prze-
śpię nocy, bo kłopoty, to tragedia (…)” (kobieta lat 42). Zarówno część kobiet (7osób) i nie-
mal dwa razy więcej mężczyzn (13 osób) oceniali swój wygląd negatywnie, argumentując: 
„jestem już stary, łysiejący, mam brzuszek to i z czego się cieszyć” (mężczyzna lat 60). Także 
oceny własnych sylwetek z uwzględnieniem masy ciała nie były jednolite. Niemal 1/3 kobiet  
i tylko 8 mężczyzn podało, iż są szczupli. Część pracodawców podało, że mieszczą się  
w normie. Natomiast 11 kobiet i 14 mężczyzn we własnych ocenach posiadali nadwagę,  
a część nie udzieliła odpowiedzi.  

 

Niektóre czynniki determinujące zatrudnianie przez pracodawców osób  
z nadwagą 

W dobie współczesnej uzyskanie miejsca pracy mimo wykształcenia podpartego dyplomami, 
świadectwami i innymi dokumentami nie należy do zadań prostych, m.in. z powodu bezrobo-
cia. Pracodawcy mają więc możliwość stosowania wysokich wymagań i najprawdopodobniej 
wielu z nich to czyni. W pewnym zakresie dowodami na to są uzyskane wyniki badań 
(tab. 3). W oparciu o nie można przyjąć, iż wiele czynników brali pod uwagę badani praco-
dawcy podczas zatrudniania nowych osób, w tym: wiedzę, umiejętności, wcześniejsze do-
świadczenia zawodowe z praktykami włącznie, wielorakie cechy i predyspozycje osobowości, 
także: młody wiek, dyspozycyjność, stan cywilny wolny, nieposiadanie dzieci, odległość 
miejsca pracy od miejsca zamieszkania itp. 

Szczególnie uwypuklić należy wyjątkowo ważne czynniki ze względu na rozpatrywaną 
problematykę w doniesieniu, a mianowicie: wygląd zewnętrzny kandydatów (tab. 3). Otóż 
wszystkie badane pracodawczynie i pracodawcy uwzględniali wygląd zewnętrzny zatrudnia-
nych osób, wymieniali, że przyszli pracownicy powinni być osobami zadbanymi, „przyciąga-
jącymi” aparycją. Wskazywane były też inne czynniki: dbanie o higienę osobistą, czyste 
ubranie podczas rozmowy i stosowne do okoliczności poszukiwania pracy, odpowiednia fry-
zura, zadbane zęby (w szczególności brak widocznych ubytków), czyste ręce i wiele innych 
elementów świadczących o ich image.  

Wręcz wyeksponować należy, że tylko 15 kobiet i 7 mężczyzn zatrudniało osoby  
z nadwagą, pod warunkiem, że otyłość nie utrudniała wykonywania czynności zawodowych. 
Uzupełnienia wymaga, że nie byli to badani, którzy oceniali samych siebie w kategoriach 
otyłych. Można suponować, że własne oceny siebie niekoniecznie skutkują włączaniem osób 
z nadwagą do otoczenia kierowanego przez pracodawców.  

Różne przyczyny współdecydowały o braku zatrudniania przez pracodawców osób  
z nadwagą. Badani wymieniali: małą efektywność pracy, skupianie uwagi na jedzeniu, leni-
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stwo, powolne tempo pracy, częste choroby i zwolnienia lekarskie, a także odpychający wy-
gląd zewnętrzny. Te przyczyny badani podpierali wypowiedziami wyniesionymi z doświad-
czeń innych pracodawców – przyjaciół, kolegów badanych oraz wcześniejszych własnych 
doświadczeń związanych z zatrudnianiem osób otyłych:  

„Każdy gruby myśli tylko o jedzeniu a nie pracy, gdyby solidnie pracował to byłby chudy” 
(mężczyzn lat 34).  

„Zatrudniłem kiedyś taką grubszą panią w sklepie, tylko straty. Towar nie schodził, bo jadła  
i jadła, a cała odzież była w tłuste plamy. Jeszcze strasznie się pociła, fiołkami to nie pachniało. 
To nie interes żaden, nigdy tego nie zrobię” (kobieta lat 43). 

„Nie chcę chorych, na zwolnieniach, a z grubymi tak jest, a później mają pretensje. Innym pra-
cownikom też się to nie podoba, a w pracy nie powinno być konfliktów” (mężczyzna lat 40). 

„Znajoma zatrudniła grubego, do tej pory lata po sądach” (kobieta lat 30). 

„Nic nie mam do grubych, ale zatrudniać nie muszę. Miło jest pracować z młodymi o ładnym 
wyglądzie osobami” (mężczyzna lat 49). 

Fakty wskazują, że spora część pracodawców nie brała pod uwagę w zatrudnianiu osób 
otyłych, innymi słowy większe rozmiary ciała skreślały kandydatów na uzyskanie miejsca 
pracy.  

Dalsze fakty ukazują utrudnienia samych badanych osób z nadwagą podczas poszuki-
wań pracy. Uzupełnienia wymaga w tym miejscu, iż badani poszukiwali pracy w innych za-
kładach, nie tych, którymi kierowali badani pracodawcy. 

Wymaganiom stawianym przez pracodawców starają się sprostać osoby poszukujące 
pracy, częstokroć przy dużej liczbie kandydatów na jedno miejsce.  

Dlatego też kandydaci „uzbroili się” w cierpliwość, nie zrażali się, mimo niepowodzeń  
i dalej poszukiwali zatrudnienia. W praktyce nie są to zadania łatwe, u badanych osób jeszcze 
bardziej utrudnione z powodu ich nadwagi. 

 

Podsumowanie 

Przedstawione fakty ukazują przysłowiową „kwadraturę koła”. Z jednej strony każdy praco-
dawca mając możliwości wyboru pracowników i może brać pod uwagę wielorakie kryteria, 
także aparycję.  Z drugiej zaś strony otyłość uznana jest za epidemię, „dotyka” więc coraz 
więcej osób i każdy człowiek może się znaleźć w zasięgu tej epidemii. Cóż więc mają zrobić 
ludzie mający nadwagę, na którą nieraz bardzo pracują objadając się, a później bezskutecznie 
walczą z nadmiarem kilogramów, bądź z innych powodów roztyli się? Odpowiedź nie jest 
prosta.  

Pracodawcom należy przypominać, że e mniej lub bardziej atrakcyjnym ciele „kryje 
się” wiele cech, które mogą dominować nad aparycją. Wówczas wśród takich zalet- zwłasz-
cza zaangażowania w pracę- nieco więcej ciała nie jest aż tak ważne. 
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Przypisy – tabele wykorzystane w tekście 

Tabela 1. Cechy społeczno-demograficzne i biograficzne badanych pracodawców 

Badani pracodawcy Lp. Cechy społeczno-
demograficzne i biograficzne 

badanych pracodawców 

Rozpatrywane  
wskaźniki tych cech Kobiety, N=62 Mężczyźni, N=50 

Do 35 lat 16 11 
Od 35-50 lat 26 27 

1. Wiek 

Powyżej 50 lat 20 12 
Średnie 7 10 
Wyższe 47 27 

2. Wykształcenie 

Inne 8 13 
Związki małżeńskie 35 25 
Związki nieformalne 11 18 

3. Stan cywilny 

Stan wolny 16 7 
Pozytywny 33 16 
Negatywny 7 13 
Trudności w jedno-
znacznych ocenach 

12 10 

4. Wygląd zewnętrzny w ocenach 
badanych 

Brak odpowiedzi 10 17 
Szczupli 20 8 
W normie 19 23 
Niewielka nadwaga 7 9 
Większa nadwaga 4 5 

5. Oceny własnych sylwetek 

Brak odpowiedzi 12 5 

 
 
Tabela 2. Czynniki uwzględniane w zatrudnianiu przez badanych pracodawców 

Badani Lp. Czynniki uwzględniane  
w zatrudnianiu przez 

badanych pracodawców 

Rozpatrywane wskaźniki 
tych cech Kobiety, N=62 Mężczyźni, N=50 

Wykształcenie 51 49 
Doświadczenie zawodowe 
łącznie z praktykami 

48 36 

Dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe 

21 23 

Faktycznie posiadane umiejęt-
ności 

59 47 

1. Umiejętności, wiedza, 
wcześniejsze doświadcze-
nia zawodowe 

Inne 19 6 
Kultura osobista 60 40 
Inteligencja 59 47 
Sposób zachowania,  
wysławiania się 

53 29 

Zachowanie podczas rozmowy 
o pracę 

41 46 

2. Cechy i predyspozycje 
osobowości 

Inne 12 3 
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Osoby zadbane 62 40 
Osoby przyciągające wzrok 
aparycją 

36 49 
3. Wygląd zewnętrzny 

Inne 31 12 
Wiek (młode osoby) 51 48 
Dyspozycyjność 49 50 
Stan cywilny 21 47 
Nieposiadanie dzieci 33 40 
Odległość miejsca  
zamieszkania od miejsca  
zatrudnienia 

 
38 

 
24 

4. Inne czynniki 

Inne 2 7 
Zatrudniali 15 7 
Nie zatrudniali 30 37 

5. Zatrudnianie osób  
z nadwagą 

Badani nie udzielili  
odpowiedzi 

8 6 

Skupianie uwagi na jedzeniu  
a nie na pracy 

39 20 

Lenistwo 36 39 
Powolne tempo pracy 29 36 
Odpychający wygląd  
zewnętrzny 

31 29 

Choroby, zwolnienia lekarskie 20 17 
Inne 12 9 
Zatrudniali 15 7 

6. Przyczyny nie  
zatrudniania osób  
z nadwagą 

Brak odpowiedz 8 6 
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