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Branża technologiczna
potrzebuje kobiet!

P a r t n e r z y  P r o j e k t u :

Ko bie ty sta no wią obec nie 20-25% pra cow ni ków pol skich firm tech no lo gicz nych o cha rak te rze in -
no wa cyj nym. Znacz nie mniej jest ich na sta no wi skach me ry to rycz nych i me na dżer skich. I choć
w ostat nich 5 la tach udział ten zwięk szył się o 6% (a w za rzą dach firm – na wet o 11%), wciąż nie
wy ko rzy stu je my ol brzy mie go po ten cja łu, ja ki ko bie ty mo gą i po win ny wno sić do bran ży tech no lo -
gicz nej. Przy czy ny te go sta nu rze czy ana li zu je Ra port Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy i fir my
Sie mens „Po ten cjał ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej” 2015.

Jest to pierw sza w Pol sce pu bli ka cja tak sze ro ko oma wia ją cą ścież ki edu ka cyj ne wio dą ce ko bie ty
do bran ży tech no lo gicz nej i bu do wa nia przez nie tak spro fi lo wa nej ka rie ry. To waż ny krok w roz po -
zna niu zja wi ska cią gle zbyt ma łe go uczest nic twa ko biet w tym sek to rze. Na pod sta wie Ra por tu i kon -
sul ta cji z au to ry te ta mi z za kre su edu ka cji, na uki, biz ne su, po li ty ki pu blicz nej i dzia łal no ści spo łecz nej
Ra da do spraw Re ko men da cji, pod prze wod nic twem prof. Mał go rza ty Fu sza ry, za pro po no wa ła
ze staw re ko men da cji w za kre sie wspar cia roz wo ju ka rier ko bie cych w ob sza rze STEM (Scien ce, Tech -
no lo gy, En gi ne ering, Ma the ma tics). Wska za no dzia ła nia i na rzę dzia nie zbęd ne do re ali za cji ce lu, ja kim
jest znacz ne zwięk sze nie za in te re so wa nia ko biet edu ka cją i pra cą w bran ży tech no lo gicz nej.

Dla cze go ko bie ty?
Dla cze go udział ko biet w bran ży tech no lo gicz nej – a tak że sze rzej, w ob sza rze STEM – jest tak

istot ny? – Ko bie ty sta no wią ol brzy mi, nie wy ko rzy sta ny do tąd po ten cjał, któ ry mo że nadać roz wo jo wi bran -
ży tech no lo gicz nej im pe tu i no wej ja ko ści – mó wi dr Bian ka Si wiń ska, dy rek tor za rzą dza ją ca Fun da -
cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy, kie row nicz ka Ze spo łu Ba daw cze go, któ ry przy go to wał Ra port. – Ich
za an ga żo wa nie i uni kal na per spek ty wa two rzą szan sę na no wy spo sób roz wią zy wa nia pro ble mów
współ cze sno ści. Na bu do wa nie spo łe czeń stwa, któ re z za awan so wa nych tech no lo gii bę dzie umia ło
ko rzy stać mą drze i od po wie dzial nie.

Tyl ko zróż ni co wa ne ze spo ły są w sta nie two rzyć no we roz wią za nia, in no wa cyj ne tech no lo gie i przy -
spie szać roz wój eko no mii, prze my słu, na uki i go spo dar ki. Z ba dań Eu ro pej skiej Agen dy Cy fro wej wy -
ni ka, że gdy by ko bie ty by ły re pre zen to wa ne w tym sek to rze tak sa mo jak męż czyź ni, PKB Unii
Eu ro pej skiej zwięk szył by się rocz nie o oko ło 9 mld eu ro. W fir mach, któ re sprzy ja ją ko bie tom na sta -
no wi skach kie row ni czych, sto pa zwro tu z ka pi ta łu wła sne go jest o 35 proc. wyż sza, a ogól na sto pa
zwro tu dla ak cjo na riu szy o 34 proc. wyż sza niż w in nych, po rów ny wal nych or ga ni za cjach. 

– Opie ra jąc się na wła snym do świad cze niu za wo do wym, mo gę sta now czo po twier dzić, że z punk tu wi -
dze nia efek tyw no ści dzia ła nia, kul tu ry or ga ni za cji i re zul ta tów biz ne so wych róż no rod ność jest bar dzo istot -
na – mó wi Do mi ni ka Bet t man, pre ze ska ds. fi nan so wych fir my Sie men sa. – To dzię ki róż nym punk tom



K o m u n i k a t  p r a s o w y

wi dze nia, róż ni com w po dej ściu, oce nie prio ry te tów i do świad cze niu uzy sku je my naj lep sze i naj bar dziej kre -
atyw ne po my sły, wy ni ki dzia łań i naj spraw niej szą re ali za cję pro jek tów. Im wię cej ko biet zwią że swo ją dro gę za -
wo do wą z ob sza ra mi STEM, tym więk sza bę dzie ich ro la na każ dym szcze blu za rzą dza nia. To po ten cjał, któ re go
na dal jesz cze po wszech nie nie do ce nia my, a któ re go nie po win ni śmy mar no wać.

Uni ka to we ba da nie – trzy per spek ty wy
Ra port po wstał na pod sta wie bez pre ce den so we go, trwa ją ce go rok ba da nia prze pro wa dzo ne go wśród

dwóch ty się cy te go rocz nych ma tu rzy stek z pięt na stu miast, dwu stu stu den tek z dzie się ciu po li tech nik
oraz przed sta wi cie li pięt na stu wy bra nych firm tech no lo gicz nych. Spoj rze nie z tych trzech per spek tyw
po zwo li ło na moż li wie peł ne uję cie zja wisk zwią za nych z wy bo rem in ży nier skiej ścież ki edu ka cyj nej przez
ko bie ty i kon se kwen cja mi te go wy bo ru – za rów no na płasz czyź nie oso bi stej, jak i sys te mo wej.

Zba da no, dla cze go dziew czy ny wy bie ra ją, bądź nie wy bie ra ją kie run ki tech nicz ne i ści słe (z gru py STEM),
jak oce nia ją swo je przy go to wa nie do bu do wa nia ka rie ry w tym ob sza rze, jak ra dzą so bie na po li tech ni -
kach, ja ki ma ją sto su nek do stu dio wa nia i dal szej ak tyw no ści w ob sza rach zdo mi no wa nych przez męż -
czyzn. Ba da no też jak ry nek pra cy jest przy go to wa ny na ich przy ję cie. 

Ma tu rzyst ki z po ten cja łem i bar dzo zdol ne stu dent ki
Ba da nie pro wa dzo ne przez Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy wy ka za ło, że 41% ma tu rzy stek 2015

oce nia swo je zdol no ści ma te ma tycz ne ja ko do bre (a w gru pie szy ku ją cych się na stu dia tech nicz ne 85%
ja ko bar dzo do bre), mi mo to je dy nie nie wiel ki pro cent dziew cząt po dej mu je stu dia tech nicz ne (in ży nier -
skie -12%, in for ma tycz ne – 4%). Jed ną z przy czyn jest za pew ne to, że 88% ma tu rzy stek nikt ni gdy nie
za chę cał do za in te re so wa nia się tech no lo gia mi, 86% ni gdy nie ze tknę ło się z ko bie tą -in ży nier ką, a aż 7%
wciąż hoł du je prze ko na niu, że stu dia in ży nier skie nie są od po wied nie dla ko biet.

W ro ku aka de mic kim 2014/2015 na uczel niach tech nicz nych stu dio wa ło 37% dziew cząt. Te, któ re tam
tra fi ły, ra dzi ły so bie świet nie. Aż 44% z nich otrzy mu je lub otrzy my wa ło sty pen dium za do bre wy ni ki w na -
uce, 31% ko rzy sta ło ze sty pen dium na uko we go, a śred nia ocen uzy ska nych pod czas obro ny prac in ży -
nier skich wy no si ła 4,8. Prze czy to ste reo ty po wi o bra ku pre dys po zy cji ko biet do stu diów tech nicz nych. 

Na ryn ku pra cy w bran żach zwią za nych ze STEM ko biet jest wciąż nie wie le, jed nak suk ce syw nie, cho -
ciaż po wo li, struk tu ra za trud nie nia się zmie nia. Obec nie śred nie za trud nie nie ko biet w przed się bior -
stwach tech no lo gicz nych wy no si 25%, a w za rzą dach za sia da 27% ko biet. W cią gu ostat nich 5 lat udział
ko biet pra cu ją cych w przed się bior stwach tech no lo gicz nych wzrósł o 6%, a w za rzą dach tych
firm – o 11%.

Waż ne po stu la ty
Co zro bić, by dziew czę ta nie re zy gno wa ły z ścież ki edu ka cyj nej zwią za nej z na uka mi ści sły mi? Oto jak

sa me re spon dent ki wi dzą dzia ła nia na praw cze:
– 88% uwa ża, że na ucza nie przed mio tów ści słych w szko le po win no być efek tyw niej sze
– 78% chce, by po wsta ły pro gra my za chę ca ją ce do na uki przed mio tów ści słych
– 70% do ce nia wa gę kam pa nii pro mu ją cych stu dia tech nicz ne wśród ko biet
– 68% do ce nia wa gę pro mo wa nia wzor ców ko biet, któ re zro bi ły ka rie rę w bran ży tech no lo gicz nej

i w na uce.
– 68% uzna je za istot ne fun do wa nie sty pen diów, gran tów i sta ży dla ko biet
– 65% oce ni ło ja ko waż ną lub bar dzo waż ną zmia nę po strze ga nia stu diów tech nicz nych – ja ko trud -

nych i wy ma ga ją cych oraz prze zna czo nych głów nie dla męż czyzn. 

Ra port oraz Re ko men da cje skon sul to wa ne z in te re sa riu sza mi po słu żą ja ko po sta wa dla PAKTU DLA
KOBIET w BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ – ini cja ty wy spo łecz nej pod mio tów (biz ne so wych, pu blicz -
nych, aka de mic kich i po za rzą do wych) za in te re so wa nych zwięk szo ną ak tyw no ści ko biet w ob sza rze STEM
i peł nym wy ko rzy sta niem ich po ten cja łu po przez kon kret ne, wy mier ne dzia ła nia. 

Peł ne wer sje Ra por tu „Po ten cjał ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej” oraz Ze sta wu Re ko men da cji znaj -
du ją się na stro nie www.po ten cjal ko biet.pl

www.po ten cjal ko biet.pl
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