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Ra port ba daw czy „Po ten cjał 
ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej”

Ob sza ry zwią za ne z tech no lo gią, na uką i in ży nie rią na dal sta no wią do me nę męż czyzn.
Dla cze go tak się dzie je, pod czas gdy w in nych dzie dzi nach udział i ro la ko biet ro śnie szyb ciej
i jest znacz nie bar dziej za uwa żal na? Na to istot ne py ta nie sta ra li śmy się rze tel nie od po wie -
dzieć okre śla jąc za ło że nia pro jek tu ba daw cze go „Po ten cjał ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej”.

Opie ra jąc się na mo im 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. To dzię ki róż nym punk tom 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. Sie mens kła dzie du ży na cisk na róż no rod ność, bu do wa nie
zba lan so wa nych ze spo łów i an ga żo wa nie eks per tów o zróż ni co wa nych do świad cze niach. Je ste -
śmy też li de rem tech no lo gii, więc nie mo że my żad ną mia rą po mi nąć po ten cja łu ko biet w tej dzie -
dzi nie. Im wię cej ko biet zwią że swo ją dro gę za wo do wą z ob sza ra mi STEM (Scien ce, Tech no lo gy,
En gi ne ering, Ma the ma tics), 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.

Dla te go po zy tyw nie od nie śli śmy się do po my słu Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy
i z praw dzi wym za an ga żo wa niem włą czy li śmy się w re ali za cję pro jek tu ba daw cze go. Po sta -
no wi li śmy wspól nie, w me to dycz ny i rze tel ny spo sób, zde fi nio wać i okre ślić ba rie ry, któ re sto -
ją przed ko bie ta mi chcą cy mi wy brać dro gę roz wo ju za wo do we go w dzie dzi nach na uk ści słych,
tech no lo gii i in ży nie rii. Choć pew ne ten den cje i zja wi ska by ły dla nas prze wi dy wal ne i spo dzie -
wa ne, to jed nak w wie lu punk tach wy ni ki ba da nia są za ska ku ją ce i cie ka we. 

Za gad nie nie, któ re zba da li śmy, oka za ło się rów nie waż ne dla licz ne go gro na osób, firm
i in sty tu cji. Ko rzy sta jąc z oka zji, pra gnę po dzię ko wać prof. Mał go rza cie Fu sza rze, Peł no moc -
nicz ce Rzą du ds. Rów ne go Trak to wa nia za po par cie na sze go pro jek tu i ob ję cie go pa tro na -
tem. Dzię ku ję rów nież za pro szo nym przez nas eks per tom za ich za an ga żo wa nie i wkład pra cy
w ana li zę wy ni ków ba da nia i wy pra co wa nie re ko men da cji, któ re mam na dzie ję przy czy nią się
do eli mi no wa nia i ogra ni cza nia ba rier dla ka rier ko biet w tech no lo gii.

Ser decz nie za pra szam wszyst kich do lek tu ry ra por tu ba daw cze go „Po ten cjał ko biet dla
bran ży tech no lo gicz nej”!

Do mi ni ka Bet t man

Pre ze ska ds. Fi nan so wych w Sie mens Sp. z o.o.
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Czas kobiet w STEM

W ostat nich la tach na ca łym świe cie ma miej sce ci cha re wo lu cja.
Zmie nia się ro la ko biet w na ukach ści słych, in no wa cji, tech no lo gii. Ich wpływ na ten ob -

szar, do tych czas nie wiel ki wo bec fak tu, że sta no wią one prze cież po ło wę ludz ko ści, za czy -
na się zwięk szać. Ko bie ty chęt niej stu diu ją na kie run kach in ży nier skich i ści słych, wię cej z nich
tra fia do bran ży tech no lo gicz nej, do ICT — na sta no wi ska zwią za ne bez po śred nio z me ry to ry -
ką tech no lo gicz ną. Co raz czę ściej spo ty ka my je rów nież na wyż szych sta no wi skach me na -
dżer skich i w za rzą dach. To bar dzo waż ne, bo fir my z bran ży tech no lo gicz nej (zwłasz cza te
naj no wo cze śniej sze, dzia ła ją ce na sty ku na uki i prze my słu) de fi niu ją w du żej mie rze kie ru nek,
w ja kim cy wi li za cyj nie roz wi ja się świat. Są też jed nym z głów nym pól ak tyw no ści osób, któ re
chcą wią zać swo ją przy szłość, twór czość i am bi cje z ob sza rem STEM (Scien ce, Tech no lo gy,
En gi ne ering, Ma the ma tics). 

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 t i no wą ja ko ści. 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 kom -
pe tent ne go 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.

Czym jest i czym mo że być po ten cjał ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej? I jak mo że my go
wes przeć i roz wi nąć?

Na te py ta nia pró bu je od po wie dzieć wspól ne przed się wzię cie Fun da cji Edu ka cyj nej Per -
spek ty wy i fir my Sie mens — Ra port „Po ten cjał ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej”.

Pra ca nad tym Ra por tem by ła dla mnie wiel ką przy jem no ścią i sa tys fak cją. Dzię ku ję za to
na sze mu Ze spo ło wi Ba daw cze mu, Ra dzie ds. Re ko men da cji i Part ne ro wi — fir mie Sie -
mens — któ ra zde cy do wa ła się za an ga żo wać w projekt nie sztam po wy, wy ma ga ją cy i dłu go ter -
mi nowy. Ale też bar dzo istot ny dla zro zu mie nia zja wi ska ba rier dla roz wo ju po ten cja łu ko biet
w ob sza rze STEM.

Pro jekt ten to szan sa dla na szej or ga ni za cji, zaj mu ją cej się od niemal 10. lat wspie ra niem
ko biet w na ukach ści słych/tech no lo gii/in no wa cji, do przyj rze nia się fun da men tom na szych dzia -
łań. I po głę bie nia wie dzy na te mat ob sza rów, w któ rych po win ni śmy dzia łać naj moc niej.
Na rzecz zmia ny. 

Bo szan sa na zmia nę jest. Od nas — osób i in sty tu cji wie rzą cych w jej po trze bę — za le ży,
czy pre zen to wa ne w tej czę ści pu bli ka cji Re ko men da cje „Jak zwięk szyć udział ko biet
w STEM?” prze ku je my na kon kret ne dzia ła nia.

Rok 2016 mu si być ro kiem ko biet w STEM! :)

dr Bianka Siwińska

Prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
Kierowniczka Zespołu Badawczego projektu
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Ra port ba daw czy Po ten cjał 
ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej

Dzia ła nia z za kre su STEM (Scien ce, Tech no lo gy, En gi ne ering, Ma the ma tics) i obec -
nie funk cjo nu ją ca bran ża tech no lo gicz na to na dal ob sza ry po zo sta ją ce do me ną męż -
czyzn. W nie co dzien ne przed się wzię cie ma ją ce na ce lu uru cho mie nie wiel kie go,
nie wy ko rzy sty wa ne go po ten cja łu ko biet w tym za kre sie zde cy do wa ły się za an ga żo wać
dwa pod mio ty re pre zen tu ją ce sek tor po za rzą do wych dzia łań spo łecz nych oraz biz ne su
tech no lo gicz ne go. 

Po ten cjał ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej to ba da nie re ali zo wa ne przez
Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy oraz Sie mens Sp. z o.o. Je go ce lem jest kom plek so wa ana li -
za uwa run ko wań zwią za nych z wy bo rem tech nicz nej i ści słej ścież ki edu ka cyj nej przez ko bie ty, ich
aspi ra cji i ocze ki wań, a tak że re ali za cji tych aspi ra cji na ryn ku pra cy. W ra mach trwa ją ce go rok pro -
jek tu zba da li śmy z jednej strony, dla cze go mło de ko bie ty wy bie ra ją, bądź nie wy bie ra ją kie run ków
tech nicz nych i ści słych (z gru py STEM), jak oce nia ją swo je przy go to wa nie do bu do wa nia ka rie ry
w bran ży tech no lo gicz nej, 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. Z dru giej stro ny, jak ry nek pra -
cy jest przy go to wa ny na ich przy ję cie. W trak cie ba da nia zde fi nio wa ne zo sta ły war to ści, ja kie ko -
bie ty wno szą w roz wój bran ży tech no lo gicz nej oraz po li ty ka firm tech no lo gicz nych wo bec ich
obec no ści. Zwe ry fi ko wa na zo sta ła rów nież te za, o zwięk sze niu za trud nie nia ko biet przez sek tor in -
no wa cyj ne go prze my słu w ostat nich la tach oraz ich szer szej obec no ści w za rzą dach firm.

Ba da nie Po ten cjał ko biet... ma cha rak ter pio nier ski na grun cie pol skim i sta no wi uzu peł -
nie nie oraz roz sze rze nie dzia łań po dej mo wa nych przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy
w za kre sie wspie ra nia szer szej obec no ści ko biet w na uce i tech no lo gii (ak cja Dziew czy ny
na po li tech ni ki!, Le an in STEM, Girls go start -up! Aca de my) oraz moc ne go za an ga żo wa nia Sie -
mens w ini cja ty wy pro ko bie ce. 
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W ra mach sze ro ko za kro jo ne go przed się wzię cia zba da ne zo sta ły trzy gru py: dwa ty sią ce
ma tu rzy stek 2015, pra wie dwie ście stu den tek uczel ni tech nicz nych oraz pięt na ście in no wa cyj -
nych firm tech no lo gicz nych. 

Idzie no we...
Na wszyst kich ba da nych po zio mach, we wszyst kich gru pach — ma tu rzy stek, stu den tek i firm

tech no lo gicz nych — wi dać po zy tyw ne zmia ny za po wia da ją ce szer szą obec ność ko biet w bran ży
tech no lo gicz nej w naj bliż szej przy szło ści. Ma tu rzyst ki co raz chęt niej wy bie ra ją kie run ki tech nicz -
ne i ści słe (w cią gu ostat nich 8 lat udział dziew czyn na po li tech ni kach wzrósł z 29% do 37%) i co -
raz mniej sze zna cze nie ma ją dla nich ste reo ty py płcio we — przy naj mniej na po zio mie
uświa do mio nym. Stu dent ki na uczel niach tech nicz nych czu ją się na swo im miej scu, świet nie so -
bie ra dzą i ze śmia ło ścią my ślą o spek ta ku lar nej ka rie rze w bran ży tech no lo gicz nej. W sta żach
w fir mach z za kre su high tech no lo gy udział płci jest co raz bar dziej wy rów na ny. Biz nes tech no lo -
gicz ny co raz bar dziej świa do mie pod cho dzi do wy zwa nia róż no rod no ści i wy ka zu je więk szą, uza -
sad nio ną eko no micz nie i biz ne so wo tro skę o peł niej sze wy ko rzy sty wa nie kom pe ten cji ko biet.
Wpro wa dza wspie ra ją ce roz wią za nia i rów no ścio we stan dar dy.

.... ale nie tak szyb ko
Nie mniej tem po opi sa nych zmian nie jest sa tys fak cjo nu ją ce. Wciąż za ska ku ją co ży wot ne

są świa do me i nie uświa do mio ne ste reo ty py do ty czą ce obec no ści ko biet w STEM i oce ny ich
pre dys po zy cji w tym ob sza rze. Szo ku ją co ste reo ty po wo wi dzą sie bie i in ne ko bie ty sa me stu -
dent ki uczel ni tech nicz nych. No śni kiem ne ga tyw nych klisz jest pro ces edu ka cji/so cja li za cji.
Dziew czy nom bra ku je in spi ra cji i wzo rów ko bie cych w ich naj bliż szym oto cze niu i w sfe rze pu -
blicz nej. Nikt nie za chę ca ich do za in te re so wa nia się na uką i tech no lo gią. Nie otwie ra ho ry zon -
tów. Bar dzo źle funk cjo nu je sys tem do radz twa za wo do we go, a tak że styk in for ma cyj ny
i kom pe ten cyj ny po mię dzy uczel nia mi, a bran żą tech no lo gicz ną.

Studentek 

innowacy jnych f i rm
technolog icznych

200

15
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metoda: Paper and Pencil Interview metoda: Indywidualne Wywiady Pogłębione
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Na wet je że li obec nie w bran ży tech no lo gicz nej jest wię cej ko biet niż przed kil ku la ty, to
wciąż licz ba ich jest nie wy star cza ją ca (śred nio 20-25%). Na sta no wi skach me ry to rycz nych i za -
rząd czych jest ich dra ma tycz nie mniej (5-15%). Po dob nie w na uce, w ob sza rze tech nicz nym
i ści słym ko bie ty na sta no wi skach pro fe sor skich sta no wią za le d wie 10% ogó łu (tak że na dzie -
wię ciu rek to rów przy pa da za le d wie jed na rek tor ka). Ko bie ty du żo rza dziej my ślą o wła snej
przed się bior czo ści. Co pią ta stu dent ka uczel ni tech nicz nej nie wie, czym jest start -up tech no -
lo gicz ny. Na klu czo wych z punk tu wi dze nia po trzeb roz wo jo wych kie run kach zwią za nych z ICT
stu diu je za le d wie 13% ko biet.*

Peł za ją ca, ko bie ca re wo lu cja
Aby opi sać tę roz bież ność po mię dzy względ nym roz wo jem obec no ści ko biet w bran ży tech -

no lo gicz nej (czy, sze rzej, ob sza rze STEM), a je go wy so ce nie sa tys fak cjo nu ją cy mi tem pem i ska -
lą, uku li śmy po ję cie peł za ją cej re wo lu cji. Oksy mo ron ten (re wo lu cja z de fi ni cji jest
gwał tow na i sko ko wa) okre śla zja wi sko, w któ rym zmia ny co praw da za cho dzą, ale ich za sięg
i cha rak ter są wy so ce nie wy star cza ją ce wo bec dy na micz nych prze mian cy wi li za cyj nych i po trzeb
kształ tu ją cych rze czy wi stość spo łecz ną i go spo dar czą dru gie go dzie się cio le cia XXI wie ku. Zmia -
ny te mu szą zo stać zdy na mi zo wa ne. Aby to osią gnąć ko niecz ne jest za an ga żo wa nie sie ci part -
ne rów i my śle nie stra te gicz ne o roz wo ju spo łe czeń stwa i go spo dar ki po przez bu do wa nie
kom pe ten cji z ob sza ru STEM. Z moc nym za zna cze niem ro li po ten cja łu ko biet w tym ob sza rze.

Kobiety na uczelniach technicznych w Polsce 2007-2015
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* Raport Kobiety na politechnikach 2015 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, GUS, Badanie Potencjał kobiet dla branży technologicznej

źródło: Raport Kobiety na politechnikach 2015
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Part ne rów Ra por tu nie za do wo li ło je dy nie zdia gno zo wa nie sy tu acji i okre śle nie ska li wy -
zwań. Na pod sta wie je go wy ni ków, w 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 stwo rzo ny zo stał Ze staw
Re ko men da cji pro po nu ją cych klu czo we dzia ła nia w za kre sie wspar cia roz wo ju ka rier ko bie -
cych w bran ży tech no lo gicz nej. 

Za pro sze nie do Ra dy ds. Re ko men da cji przy ję ło wie le zna ko mi tych po sta ci. Jej prze -
wod ni czą cą zo sta ła prof. Mał go rza ta Fu sza ra, Peł no mocz nicz ka Rzą du ds. rów ne go trak -
to wa nia. Za pro sze nie do Ra dy przy ję li rów nież: prof. Da nu ta Hübner, prof.
Ka ta rzy na Cha ła siń ska -Ma cu kow, prof. Wie sław Ba nyś, dr hab. Bo le sław Rok, dr Hen ry ka
Boch niarz, dr Ewa Ru miń ska -Zim ny, dr Da ria Ta taj, Do ro ta Wa ra kom ska, Be ata Ja ko niuk -
-Woj cie szak, Ol ga Ko zie row ska, Re gi na Lew ko wicz, Pa weł Ni ziń ski, Mi rel la Pa nek -Owsiań -
ska, Ju sty na Ro ma now ska, Mag da le na Szy ma nek, Jo an na Wa re cha, Ka ta rzy na Wal czyk
i Ja cek Ża kow ski. Re ko men da cje za pro po no wa ne zo sta ły w ob sza rze po li ty ki pu blicz nej,
edu ka cji, na uki i szkol nic twa wyż sze go, me diów, dzia łal no ści sek to ra przed się biorstw oraz
or ga ni za cji po za rzą do wych.

Wspól ne za an ga żo wa nie nie koń czy się na sa mym przed sta wie niu Re ko men da cji. Skon -
sul to wa ne z in te re sa riu sza mi zmia ny po słu żą ja ko pod sta wa dla PAKTU DLA KOBIET
w STEM — in no wa cyj nej 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 zdy na mi zo wa niem ak tyw no ści ko biet w ob sza rze
STEM i peł nym wy ko rzy sta niem ich po ten cja łu. 

SZERSZY UDZIAŁ
KOBIET W BRANŻY
TECHNOLOGICZNEJ

EDUKACJA
SZKOLNICTWO 
WYŻSZE I NAUKA

WŁADZE CENTRALNE 
I SAMORZĄDOWE

NGO’sy

MEDIA

BIZNES
TECHNOLOGICZNY

INTERESARIUSZE ZMIANY
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Wstęp

Aby świat mógł się pra wi dło wo roz wi jać, a by mo gły po wsta wać mą dre, opar te na wie dzy,

kom pe tent ne cy fro wo, ale nie przy tło czo ne po stę pem tech no lo gicz nym, spo łe czeń stwa, 

mu si my dbać o ca ły pro ces kształ ce nia i in spi ro wa nia mło dych lu dzi w ob sza rze STEM 

— od szko ły pod sta wo wej, przez dal szą edu ka cję, aż do po zy cjo no wa nia na ryn ku pra cy,

m.in. w bran ży tech no lo gicz nej, na uce czy sek to rze in no wa cji. Ame ry ka nie ten ciąg na czyń

po łą czo nych na zy wa ją „pi pe li ne” (ru ro cią giem/cią giem). Cza sem ten „ru ro ciąg” mo że być

nie szczel ny — i na po szcze gól nych eta pach mo że my tra cić po ten cjal ne ta len ty. Dzie je się

tak w przy pad ku ko biet. Utra ta za in te re so wa nia edu ka cją ści słą, mniej szy ich udział w stu -

diach in ży nier skich i niż sza ak tyw ność w ka rie rze pro fe sjo nal nej w ob sza rach zwią za nych

ze STEM, jest pro ble mem sys te mo wym — nie tyl ko w Pol sce, czy w Sta nach Zjed no czo nych,

ale i na ca łym świe cie. 

To wła śnie na eta pie prze pły wu ze szkół śred nich do wyż szych tra ci my naj więk szy ka pi tał

ko biet, któ re mo gły by wy brać stu dia przy go to wu ją ce do ka rie ry w bran ży tech no lo gicz nej.

Jest to miej sce klu czo we w sys te mie.

Dla te go nie zbęd ną ba zą dla dal szych roz wa żań ma ją cych na ce lu zde fi nio wa nie ka te go rii

„po ten cja łu ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej” oraz re flek sję nad spo so ba mi je go peł ne go

wykorzystania, mu si być na kre śle nie Por tre tu Ma tu rzyst ki 2015. I zro zu mie nie, cze mu dziew -

czy ny wy bie ra ją lub nie wy bie ra ją stu diów tech nicz nych i ści słych. Dla te go, w dru giej czę ści

ba da nia po rów na li śmy te Ma tu rzyst ki 2015, któ re zde cy do wa ły się na stu dia w ob sza rze

STEM z ty mi, któ re te go nie zro bi ły, usi łu jąc zde fi nio wać czyn ni ki kry tycz ne dla tej de cy zji. 

KOGO BADALIŚMY? 

Ba da nie ob ję ło gru pę 1547 Maturzystek 2015, uczest ni czek ogól no pol skie go wy da rze nia 

in for ma cyj ne go — Sa lon Ma tu rzy stów Perspektywy 2014. Sa lon Maturzystów  or ga ni zo wa ny

był w 14 mia stach Polski w dniach 4-30 wrze śnia 2014:
q Gdańsk 4-5 IX — Uni wer sy tet Gdań ski q Lu blin 8-9 IX — Uni wer sy tet Przy rod ni czy
q Bia ły stok 8-9 IX — Po li tech ni ka Bia ło stoc ka q To ruń 9-10 IX — Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka
q Rze szów 10-11 IX — Po li tech ni ka Rze szow ska q Szcze cin 11-12 IX — Uni wer sy tet Szcze ciń ski
q War sza wa 11-12 IX — Po li tech ni ka War szaw ska q Łódź 15-16 IX — Uni wer sy tet Łódz ki
q Po znań 15-16 IX — Po li tech ni ka Po znań ska q Kra ków 22-23 IX — Uni wer sy tet Ja giel loń ski
q Kiel ce 23 IX — Po li tech ni ka Święto k rzy ska q Opo le 24 IX — Po li tech ni ka Opol ska
q Ka to wi ce 25 IX — Uni wer sy tet Ślą ski q Gli wi ce 26 IX — Po li tech ni ka Ślą ska



82,9%
badanych 

chodz i ło  do
l i ceów

39%
mieszka ło 

na  ws i
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Wykres 1. Do jakich typów szkół uczęszczają respondentki?

liceum ogólnokształcące  82,9%

0,1% zasadnicza szkoła zawodowa

17% technikum

Wykres 2. Miejsce zamieszkania respondentek

wieś 39%

miasto do 10 tys. 13,2%

8,9% miasto pow. 500 tys.

21,6% miasto od 10 do 100 tys.

17,2% miasto od 100 do 500 tys. 

METODA: Badanie zostało przeprowadzone metodą Ankiety Audytoryjnej, off-line. 

TERMIN BADANIA: Dane zostały zebrane w okresie 4-30 września 2014 przez Fundację

Edukacyjną Perspektywy

1 Na ile uczest nicz ka ba da nia jest re pre zen ta tyw na dla swo jej gru py wie ko wej? Od po wie dzi na to py ta nie moż na po szu kać w da nych
Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go (GUS, Oświa ta i wy cho wa nie 2012/2013), z któ rych wy ni ka, że w 2012/13 ro ku 45% uczen nic szkół
po nad gmi na zjal nych kształ ci ło się w tech ni kach, a 55% w li ce ach ogól no kształ cą cych. W ba da nej pró bie ma my za tem do czy nie nia
z nad re pre zen ta cją li ce ali stek. Ten brak rów no wa gi mo że wy ni kać z fak tu, że uczen ni ce li ceum czę ściej uczest ni czy ły w Sa lo nie Ma tu -
rzy stów, na co mo gło skła dać się wie le czyn ni ków (więk sze za in te re so wa nie dal szą na uką, słab sza pro mo cja sa lo nu w tech ni kach etc.)

Mapa 1.
Gdzie przeprowadzone zostało 
badanie na maturzystkach?

Warszawa

Białystok

Gdańsk

Szczecin

Łódź
Lublin

Kielce

Rzeszów
Kraków

Wrocław

Opole

Poznań

Toruń

PRO FIL OSO BY BA DA NEJ

Ty po wa uczest nicz ka ba da nia to uczen ni ca ostat niej kla sy li ceum (82,9%, kolejne 17% uczy ło

się w ostat niej kla sie tech ni kum — Wy kres 1). W więk szo ści przy pad ków (Wy kres 2) miesz ka

w mie ście (61%), naj czę ściej w mie ście 100-500 tys. miesz kań ców (22%). Biorąc pod uwagę

fak t, że wzię ła udział w wy da rze niu po świę co ne mu ma tu rze i stu diom moż na założyć, że jest po -

nad prze cięt nie za in te re so wa na dal szą edu ka cją, co mo że wpły wać na wy ni ki ba da nia. Z dru giej

stro ny Sa lon Ma tu rzy stów jest wy da rze niem ma so wym i bie rze w nim udział co ro ku ponad

połowa wszyst kich pol skich ma tu rzy stów.1

Katowice
Gliwice
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Ma tu rzyst ki wcho dząc w do ro słe ży cie, sta ją przed wy bo rem dal szej ścież ki edu ka cyj nej i za -

wo do wej. Tyl ko nie wiel ka część z nich* zde cy du je się na stu dia w ob sza rze tech nicz nym

i ści słym, i współ two rzyć bę dzie w przy szło ści bran żę tech no lo gicz ną (sze rzej: in no wa cje,

na ukę i no we tech no lo gie). Klu czo we jest zro zu mie nie, kim są? Co je in te re su je? Na ja kich

war to ściach opie ra ją swo je de cy zje i jak wy obra ża ją so bie swo ją przy szłość? Ja ki ma ją sto -

su nek do stu diów in ży nier skich i bran ży tech no lo gicz nej? Co pcha je w stro nę na uk ści słych,

a co — osta tecz nie — znie chę ca?

1. Ma tu rzyst ki 2015 in te re su ją się no wy mi tech no lo gia mi, czę sto z nich 
ko rzy sta ją, ale nie chcą ich two rzyć 

Więk szość Ma tu rzy stek 2015 wy ra ża umiar ko wa ne za in te re so wa nie no wy mi tech no lo gia mi

(od po wiedź „ra czej tak” wy bra ła po nad po ło wa ba da nych, przy czym 22% zde cy do wa nie 

in te re su je się no wy mi tech no lo gia mi — Ta be la 1). 

Za in te re so wa nie to ma jed nak cha rak ter pa syw ny — czy li przejawia się w ko rzy sta niu, nie

się ga jąc do re flek sji nt. dzia ła nia da ne go roz wią za nia, a tym bar dziej chę ci wpły wu na to roz -

wią za nie. Osiem dzie siąt pro cent re spon den tek po sia da ta blet lub smart fon (w tym 82%

korztysa z systemu Android). Na le ży za zna czyć, że więk szość ba da nych (86%) nie by ła 

73%
interesu je  s ię

nowymi
technolog iami  

80%
posiada

smart fon
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Tabela 1. Czy interesujesz sie nowymi technologiami?

zdecydowanie nie 2,0%

raczej nie 9,2%

ani tak, ani nie 15,5%

raczej tak 51,1%

zdecydowanie tak 22,2%

Ogółem 100%

* około 10% (GUS, „Szkoły wyższe i ich finanse 2014”)



za chę ca na przez ni ko go do za in te re so wa nia się no wy mi tech no lo gia mi — a umie jęt no ści ko -

rzy sta nia z nich roz wi nę ły się u nich nie ja ko „sa mo czyn nie”. Wska zu je to na istot ne miej sce,

ja kie od gry wa ją no we tech no lo gie w ży ciu współ cze snych mło dych lu dzi, a tak że na me to -

dę po zy ski wa nia kom pe ten cji w tym za kre sie — „przez osmo zę”.

WYZWANIE: Jak zachęcać dziewczyny, aby były nie tylko sprawnymi użytkowniczkami

nowych technologii, ale i ich kreatorkami? Żeby nie tylko ściągały ciekawe

„apki”, ale też wymyślały je i tworzyły? Jaką rolę powinni w tym procesie

spełniać nauczyciele informatyki? Jakie inne źródła inspiracji w tym zakresie

warto włączać w doświadczenia edukacyjne dziewczyn (m. in. zasoby on-line,

MOOC, grupy kobiece skupione wokół nowych technologii, kursy dodatkowe,

gry uczące kodowania etc.)?

2. Maturzystki 2015 swoje zdolności matematyczne oceniają 
przeciętnie dobrze

Badane maturzystki na ogół oceniają swoje zdolności matematyczne jako raczej dobre (41%)

lub przeciętne (35%). Tylko 3% ocenia swoje zdolności matematyczne bar dzo źle, a 12%

ra czej źle; 9% oce nia je ja ko bar dzo do bre (Wy kres 3)

41%
maturzys tek

ocen ia
przec ię tn ie  

i  dobrze swoje
zdolnośc i

matematyczne
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Wykres 3. Ocena własnych zdolności matematycznych

bardzo dobrze 9%

raczej dobrze 41%

12% raczej źle

3% źle

35% przeciętnie

Nie bez zna cze nia po zo sta je tu za pew ne fakt, że więk szość ba da nych oce nia umie jęt no ści dy -

dak tycz ne na uczy cie li ma te ma ty ki ze szko ły pod sta wo wej i z gim na zjum ra czej do brze (od po -

wied nio 42 i 38%) lub bar dzo do brze (od po wied nio 36 i 37%). Rów nie wy so kie oce ny otrzy ma li

na uczy cie le ze szkół po nad gim na zjal nych (36% ra czej do bre, a 31% bar dzo do bre).



W ze sta wie niu z na uczy cie la mi ma te ma ty ki go rzej wy pa dli na uczy cie le in for ma ty ki. Po mi -

mo, że pro cent ba da nych oce nia ją cych do brze lub ra czej do brze na uczy cie li in for ma ty ki

na wszyst kich szcze blach edu ka cji (pod sta wów ka, gim na zjum, szko ła po nad gim na zjal na)

był wy so ki, mniej wię cej po ło wa prze cięt nie oce ni ła umie jęt no ści dy dak tycz ne swo ich 

na uczy cie li in for ma ty ki, wię cej też by ło ocen „bar dzo złych” (Ta be la 2). 

WYZWANIE: Jak budować w dziewczynach poczucie, że ich kompetencje matematyczne

otwierają im wszelkie ścieżki rozwoju? Jak nowocześnie i efektywnie

przekazywać młodym ludziom wiedzę z zakresu nauk ścisłych w szkołach

średnich — ze szczególnym naciskiem na informatykę? Jak wspierać dobrych

nauczycieli? 

3. Ma tu rzyst ki 2015 wy bie ra ją się na stu dia, ale nie in ży nier skie

Dzie więć dzie siąt jed nej pro cent Ma tu rzy stek 2015, któ re wzię ły udział w ba da niu Po ten cjał

ko biet...., pla no wa ło zda wać na stu dia (65% zde cy do wa nie tak, 26% ra czej tak). Zde cy do -

wa na więk szość re spon den tek (77%) zde cy do wa ła już we wrze śniu, zgod nie z har mo no gra -

mem, ja ki przed miot bę dzie zda wać na ma tu rze.2 Ja ko pierw szy przed miot naj czę ściej

wy bie ra na by ła bio lo gia (22%), ję zyk an giel ski (15%) i che mia (13%). Bio lo gia by ła rów nież

naj czę ściej wy bie ra nym dru gim przed mio tem (22%), wraz z che mią (13%), geo gra fią (13%)

i ję zy kiem an giel skim (12%). Trze ci mi przed mio ta mi by ły prze waż nie ję zyk an giel ski (38%),

che mia (11%) i ma te ma ty ka (9%). Z przed mio tów ści słych naj czę ściej wy bie ra na by ła ma -

te ma ty ka (po 12% ja ko pierw szy i dru gi przed miot, 10% ja ko trze ci), znacz nie rza dziej fi zy -

ka (3% ja ko pierw szy przed miot, 4% — ja ko dru gi i 3% — ja ko trze ci).

Tabela 2. Oceny nauczycieli matematyki i informatyki na poszczególnych etapach edukacji

nauczyc ie le
in formatyk i  są

gorze j  ocen ian i
n iż  nauczyc ie le

matematyk i
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szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna

bardzo źle 3% 3% 4% 6% 7% 6%

raczej źle 5% 6% 9% 11% 11% 11%

ani dobrze, ani źle 14% 16% 20% 23% 21% 22%

raczej dobrze 42% 38% 36% 35% 37% 36%

bardzo dobrze 36% 37% 31% 27% 24% 25%

Matematyka Informatyka
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2 Maturzyści muszą podjąć decyzję, co będą zdawać na maturze, oprócz przedmiotów obowiązkowych, do końca września. Potem
jeszcze mogą tę decyzję zmienić do lutego następnego roku kalendarzowego. 

91%
chce i ść

na s tud ia



12%
chce s tud iować

k ierunek
inżyn iersk i

12%
chce s tud iować
k ierunek śc i s ły
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Py ta ne o wy bór przy szłe go kie run ku stu diów badane dziewczyny naj czę ściej wskazywały

kie run ki me dycz ne (25%) lub hu ma ni stycz ne (23%) — Wy kres 4. 14%  de kla ro wało za in te re -

so wa nie kie run ka mi przy rod ni czy mi. Mniej po pu lar ne by ły kie run ki ści słe i in ży nier skie

(po 12%) oraz ar ty stycz ne 9%. Wy se pa ro wa ne z gru py kie run ków tech nicz nych i ści słych

kie run ki in for ma tycz ne cie szy ły się 4-pro cen to wą po pu lar no ścią, po dob nie jak te zwią za ne

z kul tu rą fi zycz ną (4%). 

Badane, które rozważały zdawanie na kierunki inżynierskie najczęściej wymieniały

budownictwo (30%) i architekturę (20%) — czyli kierunki tradycyjnie mocniej sfeminizowane

niż inne kierunki politechniczne. 3 Wymieniano również: geodezję, biotechnologię, elektronikę,

logistykę i inżynierię materiałową oraz inżynierię produkcji.

Respondentki wybierające kierunki ścisłe najczęściej chciały studiować matematykę

(33%) — kierunek, na którym udział kobiet jest również znaczący. 4

UWAGA: Oce na wła snych umie jęt no ści ma te ma tycz nych nie po zo sta je bez wpły wu na wy -

bór kie run ku stu diów (patrz Tab. 3). W gru pie re spon den tek oce nia ją cych wy so ko wła sne

umie jęt no ści ma te ma tycz ne 7% pla nu je zda wać na kie run ki in for ma tycz ne, 26% na stu dia

in ży nier skie, a 34% na ści słe.5

1% nie dotyczy
informatyczne 4%

inżynierskie 12%

medyczne 25%

ścisłe 12%23% humanistyczne

9% artystyczne

14% przyrodnicze

3 Np. na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Wro cław skiej w ro ku akad. 2014/15 stu dio wa ło po nad 72% ko biet, po dob nie na Po li -
tech ni ce Ślą skiej i Po znań skiej. Na wy dzia łach che micz nych udział ten cza sem prze kra cza na wet 80% (przy pa dek Po li tech ni ki
Rze szow skiej) — da ne: „Ko bie ty na po li tech ni kach 2015” Fun da cja Edu ka cyj na Per spek ty wy, www.dziew czy ny na po li tech ni ki.pl

4 Np. na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for ma ty ki Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w ro ku akad. 2014/15 stu dio wa ło 36,1% ko biet,
a na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for ma ty ki Uni wer sy te tu Łódz kie go — 41,1% („Ko bie ty na po li tech ni kach 2015” Fun da cja Edu ka cyj -
na Per spek ty wy)

5 Róż ni ce te są istot ne sta ty stycz nie (p<0,05)

Wykres 4. Preferencje dotyczące wyboru kierunku studiów



Ba da ne skła nia ją się za tem do wy bo ru kie run ków stu diów, tra dy cyj nie wy bie ra nych przez

ko bie ty (fi lo lo gie, me dy cy na, eko no mia, fi nan se i ra chun ko wość). Do dać przy tym na le ży, że

po nad jed na pią ta (22%) ba da nych nie zde cy do wa ła jesz cze we wrze śniu, na ja kie stu dia

chcia ła by aplikować. 

WYZWANIE: Jak za chę cać dziew czy ny do bra nia pod uwa gę szer sze go spek trum wy bo -

rów edu ka cyj nych — wy cho dzą ce po za kie run ki me dycz ne, hu ma ni stycz ne

i spo łecz ne? W szcze gól no ści, jak in spi ro wać je do za in te re so wa nia się in for -

ma ty ką, dzie dzi ną klu czo wą dla przy szło ści, a w Pol sce i Eu ro pie dra stycz nie

nie do re pre zen to wa ną 6 oraz in ny mi kie run ka mi ści sły mi? 7

Jak po sze rzać gru pę pew ną swo ich umie jęt no ści ma te ma tycz nych?

4. Ma tu rzyst ki 2015 sa mo dziel nie po dej mu ją de cy zję o przy szło ści 

Po nad po ło wa uczest ni czek ba da nia (53%) twier dzi, że ro dzi ce lub opie ku no wie ma ją nie -

wiel ki wpływ na ich de cy zję do ty czą cą przy szłe go kie run ku stu diów. Bar dzo nie wiel ka gru pa

(2%) za de kla ro wa ła, że na wy bór kie run ku stu diów ma ją wpływ de cy zje zna jo mych (oczy wi -

ście mo wa tu o wpły wie uświa do mio nym i bezpośrednim, m.in. tzw. „o na ma wia niu”). Ba da -

ne za tem, przy naj mniej na po zio mie de kla ra tyw nym, po dej mu ją de cy zję o wy bo rze kie run ku

stu diów w spo sób nie za leż ny od oto cze nia. 

Czyn ni ki o naj więk szym zna cze niu w kwe stii wy bo ru kie run ku stu diów (Wykres 5) to: po ziom

uczel ni (58%), gwa ran cja pra cy po ukoń cze niu stu diów (57%) oraz — w mniej szym stop -

niu — moż li wość roz wo ju za in te re so wań (43%). Jed na trze cia ba da nych uzna ła, że zna cze -

2x
częściej

maturzys tk i
dobrze

ocen ia jące
swoje

umie ję tnośc i
matematyczne

wybiera ją
k ierunk i

techn iczne
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Tabela 3. Zależność między oceną umiejętności matematycznych, a preferencjami 
w wyborze kierunków technicznych i ścisłych

kierunki techniczne 12% 26%
kierunki  ścisłe 12% 34%
informatyka 4% 7%

OgółemPreferencje
Ponadprzeciętnie dobrze

oceniające swoje
umiejętności matematyczne
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6 W roku akad. 2013/14 kobiety stanowiły 13,44% ogółu studentów na wszystkich typach uczelni, w podgrupie kierunków
informatycznych. (GUS, „Szkoły wyższe i ich finanse 2014”) 
UWAGA: Bardzo niepokoi fakt, że w roku akademickim 2013/14 utrzymała się tendencja spadkowa w liczbie studentów kierunków
informatycznych — już niezależnie od płci. Jest ich o blisko 0,7% mniej względem roku poprzedniego. Fakt ten dotyczy wszystkich
typów uczelni, nie tylko politechnik. 
Z danych uzyskanych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę rozszerzoną z informatyki zdawało w roku 2014
tylko 1272 maturzystów — czyli zaledwie 1% przyjętych potem na studia inżynierskie.

7 Brak zainteresowania kierunkami ścisłymi nie jest problemem wyłącznie dziewczyn. Według danych GUS, w ubiegłym roku
akademickim na kierunki inżynierskie przyjęto w Polsce ok. 117 tys. studentów. Tymczasem z danych uzyskanych z Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę rozszerzoną z fizyki zdawało wówczas (na zasadzie przedmiotu dodatkowego)
tylko 11.480 osób. Czyli, jedynie niecałe 10% osób przyjętych na I rok studiów kończących się tytułem inżyniera miało właściwe
przygotowanie z fizyki — niezbędne na tym rodzaju studiów!



nie ma rów nież lo ka li za cja da nej uczel ni (31% wy bra ło od po wiedź „mia sto, w któ rym bę dę

stu dio wać”). Osiem na ście pro cent za istot ny czyn nik uzna ło moż li wość wy jaz du za gra ni cę

w trak cie stu diów, 22% ni skie kosz ty, rów nież 22% moż li wość po dej mo wa nia sta ży w trak -

cie stu diów, a 21% pre stiż uczel ni. Po li ty ki uczel nia ne umoż li wia ją ce wej ście na ry nek pra -

cy, czy też wzmac nia ją ce kom pe ten cje za wo do we lub mo bil ność oka za ły się mieć

dru go rzęd ne zna cze nie dla ba da nych. War to pod kre ślić, że Ma tu rzyst ki 2015 nie by ły za in -

te re so wa ne ła twym zdo by wa niem dy plo mów — tyl ko 12% za waż ny czyn nik uzna ło ła twość

stu dio wa nia (Wykres 5).

WYZWANIE: Jak wy czu lić ma tu rzyst ki na aspekt pra cy uczel ni zwią za ny ze współ pra cą z ryn -

kiem pra cy i po li ty kę wspie ra ją cą stu den ta w przy go to wa niu do ka rie ry za wo do -

wej i wej ścia w in te re su ją cą go bran żę? W przy szło ści aspekt ten po wi nien mieć

więk sze zna cze nie przy oce nie uczel ni przez kan dy da tów.

12%
chce s tud iować

„ ła two”

Maturzystki 2015 r Raport badawczy r Potencjał kobiet dla branży technologicznej 19

na jważn ie j szy
jes t  poz iom

ucze ln i

d la

Wykres 5. Czynniki brane pod uwagę przy wyborze kierunku studiów*

* możliwe były 3 odpowiedzi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Poziom uczelni
Gwarancja pracy po ukończeniu studiów

Możliwość rozwoju zainteresowań
Lokalizacja uczelni

Niskie koszty
Możliwość wyjazdu za granicę 

w trakcie studiów
Prestiż uczelni

Możliwość podejmowania staży 
w trakcie studiów

Łatwość studiowania

58%



5. Ma tu rzyst ki 2015 nie są za chę ca ne do za in te re so wa nia się stu dia mi 
in ży nier ski mi

Pytane o wy bór stu diów in ży nier skich, maturzystki na ogół nie by ły pew ne po ten cjal nej re -

ak cji ro dzi ców lub opie ku nów na ta ką ich de cy zję (50% wy bra ło od po wiedź „nie wiem”). Nie -

mniej jed nak, czter dzie ści pro cent ba da nych uwa ża ło, że ro dzi ce lub opie ku no wie by li by

za do wo le ni z wy bo ru stu diów in ży nier skich. Po nad po ło wa (54%) ba da nych twier dzi, że na -

uczy cie le w szko le nie za chę ca ją ich do po dej mo wa nia stu diów na kie run kach in ży nier skich.

Nie ma też in nych punk tów w oto cze niu, z któ re go ta za chę ta pły nie. Fakt, że — zgod nie z de -

kla ra cja mi — co trze cia an kie to wa na ma w swo im gro nie ko le żan kę stu diu ją cą na po li tech ni -

ce, nie prze kła da się na ich wy bo ry edu ka cyj ne.

WYZWANIE: Jak zbu do wać sys tem in spi ra cji wy cho dzą cy z po dob ną (rów no ścio wą) ofer tą

do wszyst kich dziew czyn, któ re mo gły by się za in te re so wać edu ka cją i ak tyw no -

ścią za wo do wą w ob sza rze STEM? I jak prze ka zać im wie dzę na ten te mat wy -

star cza ją cą do pod ję cia świa do me go, do brze uza sad nio ne go wy bo ru przy szłej

ścież ki ży cio wej? 

6. Ma tu rzyst ki 2015 uwa ża ją stu dia in ży nier skie za trud ne, choć otwie ra ją ce
do bre per spek ty wy na ryn ku pra cy

Stu dia in ży nier skie są przede wszyst kim po strze ga ne przez ba da ne ja ko kie run ki gwa ran tu -

ją ce do brą pra cę (72% od po wie dzi). Tyl ko trzy pro cent uczest ni czek ba da nia uwa ża, że

po ta kich kie run kach trud no zna leźć pra cę (Ta be la 4).

Z dru giej stro ny, stu dia te ucho dzą za trud ne (49%) i wy ma ga ją ce zdol no ści ma te ma tycz -

nych (45%). Tyl ko 7% uczest ni czek ba da nia uzna ło, że każ dy mo że iść na ta kie stu dia. Z dru -

giej stro ny ba da ne czę ściej zga dza ły się z opi nią, że stu dia te są cie ka we (25%), niż

z prze ciw nym sta no wi skiem (tyl ko 7% uzna ło, że stu dia ta kie są nud ne). 

54%
nie by ło

zachęcanych
przez

nauczyc ie l i  do
s tud iów

inżyn iersk ich

49%
uważa,  że

s tud ia
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t rudne
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to studia, po których można zdobyć dobrą pracę 70,5 %

do takich studiów trzeba mieć zdolności matematyczne 47,7 %

to trudne studia 43,0 %

to studia gwarantujące możliwości rozwoju zawodowego 34,8 %

to studia zdominowane przez mężczyzn 31,8 %

to studia, dzięki którym można budować karierę zawodową w wielu krajach 26,2 %

to ciekawe studia 24,2 %

absolwenci politechniki dużo zarabiają 23,8 %

każdy może iść na studia inżynierskie 7,4 %

to studia nudne 7,2 %

to studia nie dla kobiet 6,3 %

trudno jest znaleźć pracę po studiach inżynierskich 2,6 %

żadna z tych opinii nie wydaje mi się trafna 1,8 %

inne 0,5 %

Tabela 4. Które z poniższych opinii o studiach inzynierskich uważasz za prawdziwe?*

Po mi mo po wszech nej opi nii o stu diach in ży nier skich ja ko da ją cych wie le moż li wo ści na ryn -

ku pra cy, tyl ko 24% ba da nych uwa ża, że ab sol wen ci po li tech ni ki du żo za ra bia ją. Nie wie le

wię cej niż jed na trze cia są dzi, że kie run ki in ży nier skie da ją moż li wość roz wo ju za wo do we go

w przy szło ści, a 26% uzna je, że stu dio wa nie na kie run ku in ży nier skim da je moż li wość pra cy

w wie lu kra jach. Bli sko jed na trze cia uczest ni czek ba da nia przy zna je, że stu dia na kie run kach

in ży nier skich są zdo mi no wa ne przez męż czyzn. Nie mniej jed nak, tyl ko 6% uwa ża, że to kie -

run ki „nie dla ko biet” (jest to wy nik dość sen sa cyj ny — za po wia da ją cy du żą zmia nę men tal ną

w no wym po ko le niu dziew czyn my ślą cych o swo jej ścież ce edu ka cyj no -za wo do wej).

Stu dia in ży nier skie ko ja rzą się ba da nej gru pie przede wszyst kim z wy sił kiem in te lek tu al nym

i in ten syw ną na uką wy ma ga ją cą zdol no ści ma te ma tycz nych, któ ra jed nak da je per spek ty -

wę na ryn ku pra cy w przy szło ści. Te sko ja rze nia są sil niej sze niż ste reo ty py płcio we zwią -

za ne ze stu dia mi na kie run kach in ży nier skich. 

WYZWANIE: Jak wal czyć ze ste reo ty po wym po strze ga niem stu diów in ży nier skich ja ko trud -

nych i wy ma ga ją cych wy jąt ko wych zdol no ści ma te ma tycz nych? Jak eks po no -

wać w prze ka zach in spi ra cyj nych po zy tyw ne sko ja rze nia zwią za ne z ich

wi ze run kiem — ta kie jak pew na, do brze płat na pra ca, tak że w śro do wi sku 

mię dzy na ro do wym? Jak do star czać mło dym lu dziom rze tel ne go know -how

o spe cy fi ce stu diów tech nicz nych i ści słych oraz szan sach, ja kie stwa rza ją?

* możliwe były 3 odpowiedzi



7. Maturzystki 2015 nie do końca wiedzą, czym zajmuje się inżynier 
i nie chcą iść na studia inżynierskie

Trze ba pod kre ślić, że fakt, iż dziew czy ny nie chęt nie wy bie ra ją stu dia in ży nier skie idzie w pa -

rze z bra ka mi w wie dzy na te mat spe cy fi ki te go ty pu ak tyw no ści. Aż 18% ba da nych nie wie,

czym zaj mu je się in ży nier w pra cy za wo do wej, a dla 24% in ży nier ko ja rzy się przede wszyst -

kim z pra cą na bu do wie. Tyl ko 9% łą czy ło pra cę in ży nie ra z kom pu te ra mi lub no wy mi tech -

no lo gia mi, ty le sa mo uwa ża ło, że in ży nier zaj mu je się przede wszyst kim kie ro wa niem pra cą

in nych.

Wśród ko rzy ści zwią za nych ze stu dia mi zwią za ny mi z bran żą tech no lo gicz ną (Tabela 5) naj -

czę ściej wy mie nia no kon kret ny za wód (69%) i do bre za rob ki (53%). Mniej szy od se tek ba -

da nych wy bie rał gwa ran cję za trud nie nia (37%) i pra cę za gra ni cą (23%). Rza dziej

wy mie nia ne by ły ko rzy ści nie ma te rial ne, ta kie jak in te re su ją ca pra ca (27%), moż li wość wpły -

wu na tech no lo gicz ny roz wój świa ta (16%), szan sa roz wo ju oso bi ste go (15%) i sza cu nek in -

nych (9%). Naj rza dziej jed nak wy mie nia na by ła moż li wość uzy ska nia sta no wi ska

kie row ni cze go w fir mie tech no lo gicz nej (7%). 

Ba da ne za tem po strze ga ją stu dia na kie run kach in ży nier skich przede wszyst kim w ka te go -

riach prag ma tycz nych (kon kret ny za wód, wy so kie za rob ki), jed no cze śnie nie wie rzą, aby stu -

dia da wa ły moż li wość osią gnię cia kie row ni czych sta no wisk w fir mach zwią za nych z bran żą

tech no lo gicz ną. 

69%
uważa,  że

s tud ia
inżyn iersk ie

da ją  dobry
zawód

18%
nie wie,czym

za jmuje  s ię
inżyn ier
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konkretny zawód 69 %

dobre zarobki 53 %

gwarancja zatrudnienia 37 %

interesująca praca 27 %

możliwość pracy za granicą 23 %

możliwość wpływu na rozwój technologiczny świata 16 %

szansa osobistego rozwoju 15 %

szacunek innych 9 %

stanowisko kierownicze w firmie technologicznej 7 %

inne 0,1 %

Ogółem 100 %

*możliwe były 3 odpowiedzi

Tabela 5. Jakie korzyści mogłyby Ci dać studia inżynierskie?*
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Wy mie nio ne wy żej ko rzy ści nie są jed nak wy star cza ją cym ar gu men tem za pod ję ciem stu -

diów na kie run ku in ży nier skim. Wpraw dzie więk szość ba da nych nie by ła pew na, czy chcia -

ła by pod jąć stu dia na ta kim kie run ku, nie mniej od se tek ba da nych, któ re od rzu ca ły ta ką

moż li wość (41%, w tym 13% „zde cy do wa nie od rzu ca ło”) był dwu krot nie wyż szy niż re spon -

den tek, któ re roz wa ża ły ta ką moż li wość (23%, w tym 8% zde cy do wa nie tak8), (Tabela 6). 

Tyl ko osiem pro cent ba da nych in te re su je się kon kret nym kie run kiem in ży nier skim (6% nie

wie, ja kie ist nie ją w ogó le kie run ki in ży nier skie). War to pod kre ślić, że spo śród ba da nych, któ -

re wy ra zi ły za in te re so wa nie ta ki mi stu dia mi, więk szość nie czu je się w wy star cza ją cym stop -

niu po in for mo wa na na te mat ich ofer ty (58%). Ba da ne, któ re nie pla nu ją zda wać na kie run ki

in ży nier skie naj czę ściej uza sad nia ją swój wy bór in ny mi za in te re so wa nia mi (60%).

Więk szość uczest ni czek ba da nia (75%) nie czu ła by dys kom for tu stu diu jąc kie ru nek li czeb -

nie zdo mi no wa ny przez męż czyzn. Tyl ko 10% za de kla ro wa ło, że prze szka dza ło by im stu -

dio wa nie na ta kim kie run ku, 14% nie by ło pew nych swo ich od czuć w tej kwe stii. 

WYZWANIE: Jak przy bli żyć mło dym lu dziom spe cy fi kę ak tyw no ści w ob sza rze STEM i za -

wo dach zwią za nych z tym ob sza rem? Jak uwspół cze śnić i ure al nić wi ze ru nek

in ży nie ra wśród większej liczby spo łe czeń stwa i w sfe rze pu blicz nej? Jak stwo -

rzyć sys tem in for mu ją cy mło dych lu dzi o ryn ku pra cy w spo sób na ty le peł ny

i rze tel ny, że by mo gli oni po dej mo wać uza sad nio ne i ra cjo nal ne de cy zje na

te mat swo jej przy szło ści edu ka cyj nej i za wo do wej?

Jak po sze rzyć gru pę ma tu rzy stek za in te re so wa nych stu dia mi tech nicz ny mi

i ści słymi? 

6%
nie wie,  j ak ie

są  k ierunk i
inżyn iersk ie

75%
nie ma

prob lemu ze
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w grup ie
męsk ie j
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zdecydowanie nie 12,7 %

raczej nie 28,6 %

nie wiem 35,5 %

raczej tak 15,2 %

zdecydowanie tak 8,0 %

Ogółem 100 %

Tabela 6. Czy chciałabyś podjąć studia na kierunku inżynierskim?

8 Wynik ten różni się nieco od wcześniejszych deklaracji o wyborze kierunku studiów, bo odpowiedzi miały tu charakter bardziej
hipotetyczny, niż te na pytanie "Na jakie studia badane chciałyby iść" 
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8. Ma tu rzyst ki 2015 nie ze tknę ły się ni gdy z ko bie tą in ży nier ką, czy też 
na ukow czy nią

Więk szość ba da nych (81%) ni gdy nie sły sza ła (w me diach lub od zna jo mych) o ko bie cie in -

ży nier ce. Po zo sta łe re spon dent ki naj czę ściej wy mie nia ły oso by z ro dzi ny lub na uczy ciel ki

ze szko ły, żad na nie po da ła jed nak kon kret ne go na zwi ska. Dzie więt na ście pro cent przy zna -

je, że zna ta ką oso bę oso bi ście, od po wied nio 11% i 8% ma ko bie tę in ży nier kę w dal szej lub

bliż szej ro dzi nie. Cie ka wym przy kła dem za ist nie nia po sta ci ko bie ty -in ży nier ki w po pkul tu rze

był po da wa ny przez kil ka re spon den tek przy kład za wod nicz ki star tu ją cej w kon kur sie te le -

wi zyj nym do ty czą cym go to wa nia — „Ma ster Chef”. 

Jesz cze mniej zna ne są ko bie ty-na ukow czy nie. Osiem dzie siąt sześć pro cent uczest ni czek

ba da nia ni gdy nie sły sza ło o ko bie cie na ukow czy ni (z ba da nia wy łą czo no Ma rię Cu rie -Skło -

dow ską, gdyż przyjęto, że jest ona zna na każ de mu Po la ko wi i każ dej Po lce). Spo śród ko -

biet na ukow czyń wy mie nia ne by ły: Ro sa lind Fran klin, Ma ria So me rvil le, So fia Ko wa lew ska,

Ma ria Pen, Vir gi nia Eshel man John son (po stać ta zo sta ła roz pro pa go wa na przez po pu lar ny

se rial ame ry kań ki „Ma sters of sex”) i Agne si oraz „cór ka Ma rii Skło dow skiej -Cu rie”. Wśród

kan dy da tur po ja wia ła się rów nież po stać Wa len ty ny Tie riesz ko wej — pierw szej ko bie ty w ko -

smo sie (choć bar dziej pa so wa ła by do ka te go rii in ży nie rek). Co cie ka we, po mi mo że tyl -

ko 14% ba da nych de kla ru je, że sły sza ło o ko bie cie na ukow czy ni, 15% twier dzi, że zna ta ką

oso bę oso bi ście, a 11% mia ło ko bie tę na ukow czy nię w bliż szej lub dal szej ro dzi nie. 

War to za uwa żyć, że od se tek ba da nych, któ re sły sza ły o na ukow czy niach lub in ży nier kach

mniej wię cej po kry wa się z od set kiem re spon den tek, któ re de kla ru ją, że zna ją ta ką oso bę

oso bi ście. Ten fakt mógł by wska zy wać, że ko bie ty pra cu ją ce w bran ży tech no lo gicz nej, czy

na uce, są „nie wi dzial ne” w me diach lub w kul tu rze po pu lar nej. 

WYZWANIE: Jak sku tecz nie i sys te mo wo do star czać mło dym ko bie tom już w trak cie kształ -

to wa nia się ich za in te re so wań i świa to po glą du (na eta pie in ten syw nej so cja li -

za cji) in spi ra cji w po sta ci wy bit nych, ko bie cych ro le -mo del ak tyw nych

w ob sza rze STEM? Jak wbu do wać na sta łe ta kie przy kła dy do prze ka zów me -

dial nych (np. po stu lat włą cze nia do de ba ty pu blicz nej eks per tek -na ukow czyń,

in ży nie rek, pre ze sek firm tech no lo gicz nych etc.) i kul tu ry po pu lar nej?
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9. Ma tu rzyst ki 2015 po zy tyw nie po strze ga ją ko bie ty bu du ją ce ka rie ry 
w bran ży tech no lo gicz nej

Ba da ne nie po dzie la ją ne ga tyw ne go ste reo ty pu ko biet pra cu ją cych w za wo dach zwią za nych

z tech no lo gia mi. Na ogół przy pi sy wa ły ko bie tom pra cu ją cym w bran ży tech no lo gicz nej bar -

dzo po zy tyw ne ce chy, ta kie jak: lo gicz ne my śle nie (61%), mą drość (57%), od wa ga (56%)

i nie za leż ność (47%). Tyl ko 10% uzna ło, że pra cow nicz ki bran ży tech no lo gicz nej są ma ło

ko bie ce, a 4% okre śli ło je ja ko za nie dba ne. Po nad to, 19% uzna ło, że ko bie ty te są świa do -

me swo jej war to ści (Tabela 7). 

SZANSA: Jak wy ko rzy stać po zy tyw ny wi ze ru nek ko biet ak tyw nych w bran ży tech no lo gicz -

nej do za chę ca nia szer szej grupy uczen nic do za in te re so wa nia się tą ścież ką roz -

wo jo wą?

10. Ma tu rzyst ki 2015 ko ja rzą bran żę tech no lo gicz ną ogól ni ko wo 
i nie chcą tam pra co wać

Bran ża tech no lo gicz na naj czę ściej ko ja rzy ła się re spon dent kom z kom pu te ra mi (78%), no -

wy mi tech no lo gia mi (56%) oraz po stę pem (52%). O wie le mniej szy od se tek uczest ni czek

ba da nia wi dzi związ ki bran ży tech no lo gicz nej z prze my słem (21%) i „wiel ki mi ma szy na mi”

(20%). Re la tyw nie wy so ki od se tek (38%) uczest ni czek ba da nia ko ja rzył rów nież bran żę tech -

no lo gicz ną z wy so ki mi za rob ka mi. Dwa dzie ścia osiem pro cent ba da nych utoż sa mia tę bran -

żę z moż li wo ścią wpły wu na tech no lo gicz ny roz wój świa ta, 27% ko ja rzy ją z moż li wo ścią

pra cy na ca łym świe cie, a 24% z kor po ra cja mi mię dzy na ro do wy mi. Mniej wię cej jed na pią ta

uczest ni czek ba da nia sko ja rzy ła bran żę tech no lo gicz ną z moż li wo ścia mi roz wo ju za wo do -

we go i ka rie ry (22%).

61%
uważa,  że
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Maturzystki 2015 r Raport badawczy r Potencjał kobiet dla branży technologicznej 25

Tabela 7. Cechy przypisywane kobietom studiującym kierunki techniczne* 

logiczne myślenie 61 %

mądrość 57 %

odwaga 56 %

niezależność 47 %

świadomość własnej wartości 19 %

zaniedbanie 10 %

brak kobiecości 4 %

* możliwe były 3 odpowiedzi



Pod su mo wu jąc, sko ja rze nia ba da nych z bran żą tech no lo gicz ną mia ły cha rak ter bar dzo ogól -

ni ko wy. Tech no lo gie są przede wszyst kim ko ja rzo ne z prze my słem in for ma tycz nym, prze -

mysł i wiel kie ma szy ny by ły znacz nie rza dziej wy mie nia ne. Po za do bry mi za rob ka mi,

re spon dent ki rzad ko wspo mi na ły o ja ko ścio wym aspek cie pra cy w bran ży tech no lo gicz nej

zwią za nym z pa kie tem so cjal nym czy do god ny mi go dzi na mi pra cy.

Je że li cho dzi o wła sną ka rie rę w bran ży tech no lo gicz nej, to ba da ne naj czę ściej nie by ły pew -

ne, czy nada wa ły by się do ta kiej pra cy — 38% wy bra ło od po wiedź „ani tak, ani nie”. Po zo sta -

łe ra czej ne ga tyw nie oce nia ły swo je moż li wo ści w tej dzie dzi nie (34% od po wie dzi „ra czej

nie” lub „zde cy do wa nie nie”). Dwa dzie ścia osiem pro cent uzna ło, że mo gło by pra co wać

w bran ży tech no lo gicz nej (w tym 5% wy bra ło od po wiedź „zde cy do wa nie tak”). Co cie ka we,

po mi mo tak ne ga tyw nej oce ny wła snych pre dys po zy cji po nad po ło wa uczest ni czek ba da -

nia (53%) chcia ła by zaj mo wać wy so kie sta no wi sko w fir mie tech no lo gicz nej, tyl ko 22% od -

rzu ci ło ta ką moż li wość. Mo że to mieć zwią zek z okre ślo nym po strze ga niem sta no wi ska

kie row ni cze go, przede wszyst kim w ka te go riach pre sti żu, w ode rwa niu od pra cy zwią za nej

z je go osią gnię ciem.

Naj bar dziej roz po zna wal ną przez Ma tu rzyst ki 2015 fir mą z bran ży tech no lo gicz nej by ły Fa -

ce bo ok (95%), Go ogle (91%) i Sam sung (90%). Po nad osiem dzie siąt pro cent wie dzia ło rów -

nież o ta kich mar kach jak Bosch (86%), Sie mens (85%) i Mo to ro la (85%). Wy so ka po zy cja

Fa ce bo oka i Go ogle su ge ru je, że naj bar dziej roz po zna wa ny mi przez re spon dent ki fir ma mi

tech no lo gicz ny mi są te zwią za ne z me dia mi spo łecz no ścio wy mi lub In ter ne tem, z któ rych

co dzien nie ko rzy sta ją. Wie le ba da nych po tra fi ło rów nież roz po zna wać mar ki ko ja rzo ne z pro -

duk cją te le fo nów ko mór ko wych, znacz nie mniej sły sza ło o fir mach pro du ku ją cych har dwa -

re. Po twier dza to zdia gno zo wa ne wcze śniej po cze sne miej sce no wych tech no lo gii w ży ciu

mło dych lu dzi.

Nie wie le ba da nych mia ło spre cy zo wa ne pla ny do ty czą ce fir my, w któ rej chcia ły by od być staż

w przy szło ści: tyl ko 8% by ło w sta nie udzie lić kon kret nej od po wie dzi na to py ta nie. Naj czę -

ściej wska zy wa na by ła fir ma Go ogle (50 od po wie dzi). 

WYZWANIE: Jak zwięk szyć wśród ma tu rzy stek świa do mość, czym zaj mu je się bran ża tech -

no lo gicz na, ja kie wy kształ ce nie do niej pro wa dzi, ja kie kom pe ten cje są w niej

nie zbęd ne i ja kie ty py ka rie ry moż na tam roz wi jać?
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11. Ma tu rzyst ki 2015 w od nie sie niu do pla no wa nia swo jej przy szło ści są 
otwar te i na po mysł stwo rze nia wła sne go biz ne su, i na ka rie rę na uko wą

Na tak wcze snym eta pie pla no wa nia ka rie ry za wo do wej Ma tu rzyst ki 2015 nie za my ka ją się

na róż ne drogi roz wo ju. Po ło wa (51%) uczest ni czek ba da nia bie rze pod uwa gę otwar cie wła -

snej fir my w przy szło ści (w tym 15% wy bra ło od po wiedź „zde cy do wa nie tak”). Mniej wię cej

jed na trze cia by ła nie zde cy do wa na (32% udzie li ło od po wie dzi „ani tak, ani nie”). Co cie ka -

we, wię cej niż jed na trze cia bie rze pod uwa gę pod ję cie ka rie ry na uko wej w przy szło ści (37%).

Mniej re spon den tek wi dzia ło by sie bie w fir mie z bran ży tech no lo gicz nej (27%).

51%
bierze po

uwagę
stworzen ie

własnego
b iznesu

27%
bierze pod

uwagę kar ierę
w branży

technolog iczne j
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Tabela 8. Plany na przyszłość*

własna firma 51 %

kariera naukowa 37 %

praca w firmie z branży technologicznej 27 %

WYZWANIE: Jak zwięk szyć wśród ma tu rzy stek za in te re so wa nie ka rie rą w bran ży tech no -

lo gicz nej?

* możliwe były 3 odpowiedzi



KLUCZOWA ZALEŻNOŚĆ
— wpływ inspiracji otoczenia na wybory związane z wchodzeniem
do branży technologicznej

Po mi mo, że ba da ne de kla ro wa ły, że ro dzi na ma nie wiel ki wpływ na ich de cy zje do ty czą ce

wy bo ru kie run ku stu diów i, co za tym idzie, przy szłej ścież ki za wo do wej, wy ni ki ba da nia po -

ka zu ją, że bli ski kon takt z ko bie ta mi pra cu ją cy mi w bran ży tech no lo gicz nej mo że mieć bar -

dzo sil ny wpływ na wy bo ry ży cio we mło dych ko biet: po cząw szy od oce ny wła snych

umie jęt no ści i pre dys po zy cji do pre fe ren cji za wo do wych. Obec ność po zy tyw ne go ko bie ce -

go wzor ca w oto cze niu jest za tem czyn ni kiem o du żym zna cze niu, tym bar dziej, że ba da nie

wska za ło, że nie wie le mło dych ko biet sły sza ło o ko bie tach -in ży nie rach. 

Niebezpośredni wpływ otoczenia na wy bór ścież ki ży cio wej Ma tu rzy stek 2015 od no to wu je -

my jed nak na wie lu płaszczyznach. Po pierw sze, re spon dent ki, któ re mia ły w naj bliż szej ro -

dzi nie in ży nier kę, le piej oce ni ły swo je umie jęt no ści ma te ma tycz ne9 (58%, w po rów na niu

do 50% po zo sta łych uczest ni czek ba da nia). A wcze śniej ana li zo wa li śmy po zy tyw ną ko re la -

cję mię dzy wy so ką ich oce ną a in kli na cją do apli ko wa nia na stu diach tech nicz ne i ści słe. 

Spo śród ko biet, któ re do ra sta ły w oto cze niu in ży nie rek, 44% de kla ro wa ło, że chcia ło by pójść

na stu dia in ży nier skie. Dla po rów na nia, tyl ko 23% ba da nych, któ re nie mia ły in ży nie rek w naj -

bli żej ro dzi nie do pusz cza ło po dob ną moż li wość.10 A aż 47% ba da nych z pierw szej gru py są -

dzi ło, że na da je się do pra cy w bran ży tech no lo gicz nej (w gru pie ma tu rzy stek, któ re nie

do ra sta ły w oto cze niu in zy nie rek, od se tek ten wy no sił 27%).11 Po mi mo, że pro cent re spon -

den tek, któ re chcia ły by za jąć sta no wi sko kie row ni cze w bran ży tech no lo gicz nej w obu gru -

pach był wy so ki, uczen ni ce ma ją ce in ży nier ki w naj bliż szej ro dzi nie czę ściej wy ra ża ły

po dob ne pre fe ren cje (od po wied nio 61 i 52%).12 Co cie ka we, po dob ną róż ni cę za ob ser wo -

wa no w kwe stii otwar cia wła snej fir my w przy szło ści (61 i 50%).13 Po nad to, uczest nicz ki 

ba da nia, któ re po cho dzi ły z ro dzin o tra dy cjach in ży nier skich, czę ściej roz wa ża ły pod ję cie

ka rie ry na uko wej w przy szło ści (54%, w po rów na niu do 35%).14 Po ło wa mło dych ko biet wy -

wo dzą cych się z ta kich ro dzin chcia ła by w przy szło ści pra co wać w fir mie z bran ży tech no lo -

gicz nej. W po zo sta łej gru pie ten od se tek był pra wie dwa ra zy mniej szy (28%).15

2xczęściej
maturzys tk i  

z  inżyn ierkami
w rodz in ie

wybiera ją
s tud ia

techn iczne
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9 Suma odpowiedzi „dobrze” i „raczej dobrze”
10 Suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”
11 Suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”
12 Suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”
13 Suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”
14 Suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”
15 Suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”



Część z po wyż szych za leż no ści po ja wi ła się rów nież w gru pie re spon den tek, któ re w naj -

bliż szej ro dzi nie mia ły na ukow czy nię. Ba da ne z tej gru py czę ściej wy ra ża ły chęć zda wa nia

na kie run ki in ży nier skie (43% w po rów na niu do 27% z po zo sta łej gru py), 65% chcia ło by zaj -

mo wać wy so kie sta no wi sko w bran ży tech no lo gicz nej (52,5% w po zo sta łej gru pie). 

Re spon dent ki bli sko spo krew nio ne z na ukow czy nia mi dwu krot nie czę ściej roz wa ża ją pod -

ję cie ka rie ry na uko wej, niż ko bie ty, któ re nie ma ją na ukow czy ni w naj bliż szej ro dzi nie (od -

po wied nio 67% i 35%).

Dziew czy ny, któ re mia ły w ro dzi nie in ży nier kę, rza dziej uzna wa ły, że stu dia in ży nier skie są trud ne

(35%, w po rów na niu do 46% z dru giej gru py). Z dru giej stro ny, war to pa mię tać, że po zo sta łe wy ni -

ki ba da nia nie wska zu ją, aby po sia da nie ko bie ty in ży nier ki lub na ukow czy ni w naj bliż szej ro dzi nie

mia ło istot ny wpływ na powielane ste reo ty py do ty czą ce ko biet pra cu ją cych w tej bran ży. 

Róż ni ce po mię dzy uczest nicz ka mi ba da nia spo krew nio ny mi bli sko z in ży nier ka mi a resz tą

re spon den tek przed sta wia Ta be la 9.
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Tabela 9. Kobiety z rodzin inżynierskich na tle pozostałych uczestniczek badania 
— podsumowanie 

58% 44% 47% 61% 61% 54% 50%

50% 21% 27% 52% 50% 35% 28%
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q Ma tu rzyst ki 2015 dość do brze oce nia ły wła sne kom pe ten cje w dzie dzi nie ma te ma tycz nej

i umie jęt no ści dy dak tycz ne swo ich na uczy cie li ma te ma ty ki i in for ma ty ki (tych ostat nich nie -

co go rzej). Nie mniej jed nak, nie wie le z nich de kla ro wa ło chęć pod ję cia stu diów na kie run -

ku ści słym lub in ży nier skim. Mo że mieć to zwią zek z fak tem, że więk szość z nich twier dzi,

że nie by ła za chę ca na przez na uczy cie li lub ko goś z oto cze nia do za in te re so wa nia no wy -

mi tech no lo gia mi lub pod ję ciem stu diów tech nicz nych czy ści słych. Z dru giej stro ny, ba -

da ne twier dzą, że na ich de cy zje zwią za ne z kie run kiem stu diów ma ją wpływ przede

wszyst kim za in te re so wa nia, a nie ro dzi na lub zna jo mi. Mo że to ozna czać, że ba da ne stra -

ci ły za in te re so wa nia ob sza rem STEM na wcze śniej szych eta pach edu ka cji i nie by -

ły też in spi ro wa ne w trak cie pro ce su edu ka cji do ak tyw no ści w tym za kre sie.

q Z przed sta wio nych wy ni ków wy ła nia się wi ze ru nek bran ży tech no lo gicz nej, któ ra jest

przede wszyst kim ko ja rzo na z tech no lo gia mi in for ma tycz ny mi, a fir my zwią za ne z In ter -

ne tem, czy me dia mi spo łecz no ścio wy mi są ty mi naj bar dziej roz po zna wal ny mi. Po mi mo,

że ba da ne de kla ru ją umiar ko wa ne za in te re so wa nie no wy mi tech no lo gia mi, pra wie po ło -

wa z nich nie zna firm pro du ku ją cych har dwa re, nie wi dzą też związ ków bran ży tech no lo -

gicz nej i prze my słu. Z pew no ścią ist nie je po trze ba po głę bie nia wie dzy o bran ży

tech no lo gicz nej i dro dze do niej pro wa dzą cej.

q Więk szość ba da nych nie sły sza ła ni gdy o ko bie tach in ży nier kach lub na ukow czy -

niach, a od se tek tych, któ re sły sza ły po kry wa się mniej wię cej z od set kiem uczest ni czek

ba da nia, któ re zna ją oso bi ście ko bie tę pra cu ją cą w bran ży na uko wej lub tech no lo gicz nej.

Ten wy nik mo że wska zy wać na alar mu ją co zni ko mą obec ność ko biet pra cu ją cych

w bran ży tech no lo gicz nej w me diach, w kul tu rze po pu lar nej i w in nych prze ka zach

pu blicz nych. Fakt, że mniej wię cej jed na trze cia ba da nych ma ko le żan ki, któ re pla nu ją

MATURZYSTKI  2015
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pod ję cie stu diów na kie run ku tech no lo gicz nym, mo że wska zy wać na to, że w przy szło ści

ta ten den cja ule gnie zmia nie. Po za tym w ostat nich la tach udział dziew czyn na po li tech ni -

kach wzrósł z 29% w 2007 ro ku do 37% w ro ku 2015, co też przy czy ni się do ich przy -

szłej, szer szej wi docz no ści, m.in. w bran ży tech no lo gicz nej. 

q Z wy po wie dzi ba da nych wy ni ka, że ra czej po zy tyw nie po strze ga ją ko bie ty pra cu ją ce

w bran ży tech no lo gicz nej — ja ko oso by my ślą ce lo gicz nie, nie za leż ne i mą dre. Na tym

wi ze run ku war to bu do wać dal sze dzia ła nia in spi ru ją ce mło de dziew czy ny do za in te re so -

wa nia się bran żą tech no lo gicz ną.

q Ba da ne do ce nia ją po zy tyw ne aspek ty zwią za ne z pra cą w bran ży tech no lo gicz nej,

zwią za ne z wy so ki mi za rob ka mi, jed nak nie skła nia ich to do więk sze go za in te re so wa nia

pra cą w tej dzie dzi nie. Po mi mo, że uczest nicz ki ba da nia ma ją dość prag ma tycz ne po dej -

ście do stu diów uni wer sy tec kich, zwra ca ją uwa gę na gwa ran cję pra cy po stu diach, więk -

szość z nich jed nak nie de cy du je się na stu dia in ży nier skie z uwa gi na od mien ne

za in te re so wa nia. Waż nym czyn ni kiem od dzia ły wa nia nie -wprost oka zu je się w tym kon -

tek ście brak za chę ty i wspar cia oto cze nia w ta kich wy bo rach, praw do po dob nie tak -

że na wcze śniej szych eta pach edu ka cji i so cja li za cji.

q Na po strze ga nie pra cy w bran ży tech no lo gicz nej mo że mieć wpływ, na tu ral ny w tej gru pie

wie ko wej, brak wła sne go do świad cze nia za wo do we go ba da nych i sła by kon takt z ryn kiem

pra cy. To mo gło by wy ja śniać pew ną nie spój ność od po wie dzi: ba da ne są za in te re so wa ne

stu dia mi gwa ran tu ją cy mi do brą pra cę, nie wy ka zu ją jed nak za in te re so wa nia stu dia mi ofe -

ru ją cy mi atrak cyj ny staż, czy moż li wość wy jaz du za gra ni cę. Więk szość z nich chcia ła -

by zaj mo wać sta no wi sko kie row ni cze w fir mie zwią za nej z tech no lo gia mi,

jed no cze śnie znacz na część ne ga tyw nie oce nia wła sne pre dys po zy cje do pra cy w bran -

ży tech no lo gicz nej. Po nad to, ba da ne nie wi dzą związ ku po mię dzy stu dio wa niem na kie -

run ku in ży nier skim a moż li wo ścią zdo by cia sta no wi ska kie row ni cze go w fir mie

tech no lo gicz nej.



q Choć Ma tu rzyst ki 2015 są świa do me fak tu, że na uczel niach tech nicz nych stu diu je więk -

szość męż czyzn, to ste reo ty py płcio we zwią za ne z ta ki mi stu dia mi nie wy da ją się dla

tej gru py istot ne. Tak że trud no ści, ja kie mo gą na po tkać ko bie ty pra cu ją ce w zdo mi no -

wa nej przez męż czyzn bran ży tech no lo gicz nej ma ją dla ba da nych dru go rzęd ne zna cze -

nie. Nie wie le z nich wspo mi na ło o dys kry mi na cji ko biet, nie by ły też ne ga tyw nie na sta wio ne

do stu dio wa nia na kie run ku zdo mi no wa nym li czeb nie przez męż czyzn. Ozna cza to, że być

może na stę pu je po ko le nio wa zmia na men tal na (wię cej ste reo ty pów ob ser wu je my

w gro nie stu den tek uczel ni tech nicz nych ana li zo wa nych w dal szej czę ści ba da nia i wśród

przed sta wi cie li firm tech no lo gicz nych). W związ ku z tym, być mo że dzia ła nia spo łecz ne

ma ją ce za chę cić dziew czy ny do po dej mo wa nia stu diów tech nicz nych i ści słych, ta -

kie jak ak cje Dziew czy ny na po li tech ni ki!, czy też Dziew czy ny do ści słych! po win ny

zmo dy fi ko wać swój prze kaz do mło dych ko biet — bar dziej eks po no wać po zy ty wy

pły ną ce z ta kiej edu ka cji i sens współ two rze nia przy szło ści cy wi li za cyj nej świa ta

niż kon tekst eman cy pa cyj ny — wzmac nia nia ro li ko biet w spo łe czeń stwie po przez ich

szer szy udział w na uce, tech no lo gii czy in no wa cji. 

q Wciąż głów ną przy czy ną nie chę ci do stu diów tech nicz nych i ści słych są od mien ne za in -

te re so wa nia, dy stans do ma te ma ty ki i fi zy ki oraz prze ko na nie o wy so kim stop niu

trud no ści ta kich stu diów lub „hu ma ni stycz nej” kon struk cji wła sne go umy słu.20

Autorzy ba da nia nie uwa ża ją, że ce lem dzia łań stra te gicz nych na róż nych po zio mach po -

win no być zrów ny wa nie, czy ukierunkowanie za in te re so wań — bo nie jest to ani moż li we

ani po trzeb ne, ale do star cza nie in spi ra cji i plat form roz wo ju w ob sza rze STEM wszyst -

kim mło dym lu dziom, już na wcze snych eta pach roz wo ju. A tak że w sy tu acji zdia gno zo -

wa nia bra ku ko bie cych STEM-ro le -mo del w sfe rze pu blicz nej, za dba nie o ta ką in spi ra cję.

32

20 Wybrane wypowiedzi z kategorii "Inne" w pytaniu o przyczynę braku zainteresowań studiami technicznymi i ścisłymi.
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Czym różnią się MATURZYSTKI 2015,
które wybrały studia techniczne 
od pozostałych? 

BADANIE DODATKOWE

W tej czę ści ba da nia omó wio ne zo sta ną róż ni ce po mię dzy ba da ny mi — uczest nicz ka mi Sa -

lo nu Ma tu rzy stów 2014, im pre zy in for ma cyj no -pro mo cyj nej po świę co nej ma tu rze 2015 i ofer -

cie szkół wyż szych, któ ry od był się we wrze śniu 2014 w 14 mia stach Pol ski, a uczest nicz ka mi

do dat ko wej czę ści ba da nia, któ re wzię ły udział w Dniu Otwar tym Tyl ko Dla Dziew czyn zor -

ga ni zo wa nym w ra mach kam pa nii Dziew czy ny na Po li tech ni ki! w dniu 23 kwiet nia 2015

na 15 uczel niach tech nicz nych i wy dzia łach ści słych. Aby zba dać róż ni ce po mię dzy uczen -

ni ca mi zde cy do wa ny mi na kie run ki tech nicz ne a po zo sta ły mi Ma tu rzyst ka mi 2015, zde cy -

do wa no się wy brać z dru giej gru py wy łącz nie te re spon dent ki, któ re de kla ro wa ły, że

za mie rza ją zda wać na kie run ki tech nicz ne i ści słe.21

Ce lem te go ba da nia jest wy róż nie nie czyn ni ków kry tycz nych, de cy du ją cych o tym, dla cze -

go dziew czy ny po dej mu ję stu dia tech nicz ne i ści słe. Po słu gu je my się kon struk cją ba daw czą

z za kre su MSSD (most si mi lar sys tems de sign) — czy li po rów nu je my dwie bar dzo po dob ne

gru py i iden ty fi ku je my czyn ni ki, któ re zde cy do wa ły o ich od mien nych pre fe ren cjach w za kre -

sie jed ne go po la — wy bo ru dal szej ścież ki edu ka cyj nej i za wo do wej. 

ME TO DA: Ba da nie wy ko na ne zo sta ło me to dą An kie ty Au dy to ryj nej, off -li ne

ZA SIĘG: 10 uczel ni uczest ni czą cych w Dniu Otwar tym Tyl ko dla Dziew czyn

PRÓBA I: 1547 uczest ni czek Sa lo nu Ma tu rzy stów

PRÓBA II: 457 uczest ni czek Dnia Otwar te go Tyl ko Dla Dziew czyn (z te go po ło wa zde cy do -

wa ła się na stu dia tech nicz ne)

DO BÓR: lo so wy

Ba da nie po ka za ło zna czą ce róż ni ce po mię dzy Ma tu rzyst ka mi 2015 zde cy do wa ny mi na stu -

dia na kie run ku tech nicz nym, a ogó łem ba da nych. Róż ni ce te zło ży ły się w ze sta wie nie Czyn -

ni ków Kry tycz nych de cy du ją cych o wy bo rze ścież ki edu ka cyj nej i za wo do wej przez te

ostat nie.

1547
Maturzys tek

2015
porówna l i śmy

z 200,  k tóre
zdecydowały  s ię

na s tud ia
techn iczne
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21 War to za zna czyć, że si ła ich wska zań by ła du ża ze wzglę du na fakt, że de kla ra cje te pa da ły na mie siąc przez eg za mi nem ma tu ral -
nym, na kil ka dni przed za koń cze niem ro ku szkol ne go, po de ter mi nu ją cej wy bo ry de kla ra cji o tym, ja kie przed mio ty bę dzie się zda -
wać do dat ko wo na ma tu rze (i już bez moż li wo ści zmia ny zda nia), w okre sie osta tecz ne go de cy do wa nia się na wy bór kie run ku
stu diów i uczel ni. An kie ty wy peł nia ne by ły pod czas (w więk szo ści przy pad ków sa mo dziel nie zor ga ni zo wa nej) wi zy ty na 15 uczel -
niach tech nicz nych, co też wzmac nia wia rę w si łę prze ko na nia dziew czyn, co do ich wy bo ru ścież ki in ży nier skiej/tech nicz nej/ści słej.



Czynniki krytyczne decydujące o wyborze studiów STEM:

1. WSPARCIE OTOCZENIA 

2. PRZEKONANIE O WŁASNEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCIACH MATEMATYCZNYCH

3. AMBICJA

4. WIZERUNEK STUDIÓW INŻYNIERSKICH i ZAWODU INŻYNIERA

5. EKSPOZYCJA NA KOBIECE ROLE-MODEL

7. OTWARCIE NA BRANŻĘ TECHNOLOGICZNĄ

Oczy wi ście li sta ta nie jest peł na, a w nie któ rych punk tach nie spo sób od róż nić przy czy ny

od skut ku, nie mniej jed nak sta no wić mo że punkt wyj ścio wy do roz wa żań i waż ne źró dło in -

spi ra cji w pla no wa niu zmian sys te mo wych i in nych dzia łań ma ją cych za za da nie zwięk sze -

nie udzia łu ko biet w ob sza rze STEM i ich więk szej ak tyw no ści w bran ży tech no lo gicz nej.

PORÓWNANIE

1. CZYN NIK KRY TYCZ NY I — WSPARCIE OTOCZENIA: Dziew czy ny, któ re de cy -

du ją się na stu dia z ob sza ru STEM są do te go za chę ca ne, zwłasz cza przez na uczy -

cie li w szko le i ró wie śni ków (szcze gól ną ro lę peł nią tu taj stu diu ją ce już

na kie run kach tech nicz nych i ści słych ko le żan ki). Przy ja zna wo bec te go ob sza ru

ak tyw no ści ludz kiej at mos fe ra w do mu rów nież sprzy ja ta kim de cy zjom.

Ma tu rzyst ki 2015, któ re pod ję ły de cy zję o zda wa niu na stu dia tech nicz ne by ły dwu krot nie czę -

ściej za chę ca ne do za in te re so wa nia się no wy mi tech no lo gia mi lub in ży nie rią (28% w po rów -

na niu do 14%) od tych, któ re ta kiej de cy zji nie pod ję ły, szcze gól nie przez na uczy cie li w szko le

(41% w po rów na niu do 16%) oraz — co jest czyn ni kiem naj moc niej róż ni cu ją cym — mia ły wśród

zna jo mych ko le żan ki, któ re pla no wa ły stu dia na kie run ku tech nicz nym (85% w po rów na niu

do 14%). Wy ni ka z te go, że de cy zja o pod ję ciu stu diów na kie run ku tech nicz nym jest za zwy -

czaj po prze dzo na nie tyl ko przez wspar cie ze stro ny oto cze nia i szko ły, ale jest zwią za -

na przede wszyst kim z ob ra ca niem się w krę gu osób o po dob nych za in te re so wa niach. Co

do wpły wu ro dzi ców na wy bór kie run ku stu diów, to był on więk szy w przy pad ku uczest ni czek

Sa lo nu Ma tu rzy stów, po nad po ło wa (53%) przy zna ła, że ro dzi ce ma ją pe wien wpływ na ich

de cy zję. Zde cy do wa ne na stu dia tech nicz ne twier dzi ły naj czę ściej, że ten wpływ jest ża den

(51%), z dru giej stro ny jed nak 88% przy zna wa ło, że ro dzi ce by li by za do wo le ni, gdy by wy bra -

ły stu dia in ży nier skie. Dla po rów na nia, tyl ko 40% uczest ni czek Sa lo nu Ma tu rzy stów udzie li ło

po dob nej od po wie dzi (Ta be la 10). Moż na za tem wy wnio sko wać, że na wet je że li ro dzi ce nie

wy wie ra ją pre sji na pod ję cie stu diów na kie run ku tech nicz nym, to sprzy ja ją ca at mos fe ra w ro -

dzi nie mo że mieć zwią zek z wy bo rem tej ścież ki kształ ce nia.
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2. CZYNNIK KRYTYCZNY II — PRZEKONANIE O WŁASNEJ WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCIACH MATEMATYCZNYCH: Dziew czy ny, któ re de cy du ją się

na stu dia z ob sza ru STEM czu ją się pew niej z ma te ma ty ki i ma ją lep szych na uczy -

cie li te go przed mio tu.

Ma tu rzyst ki 2015 zde cy do wa ne na stu dia na kie run ku tech nicz nym wy żej oce nia ją wła sne

umie jęt no ści ma te ma tycz ne — 87% ba da nych w tej gru pie oce ni ło je wy so ko lub bar dzo wy -

so ko. Tyl ko 50% an kie to wa nych uczest ni czą cych w Sa lo nie Ma tu rzy stów po dob nie po strze -

ga ło swo je umie jęt no ści ma te ma tycz ne.

Zde cy do wa ne na stu dia na kie run ku tech nicz nym wy żej oce nia ły rów nież na uczy cie li ma te -

ma ty ki ze szko ły po nad gim na zjal nej — 74% da ło im no ty wy so kie i bar dzo wy so kie; w pierw -

szej gru pie po dob nie my śla ło 62% ba da nych. 

3. CZYN NIK KRY TYCZ NY III — AMBICJA: Ba da ne zde cy do wa ne na uczel nie tech -

nicz ne pod cho dzi ły nie co bar dziej am bit nie do te ma tu stu diów oraz bu do wa nia 

ka rie ry za wo do wej, niż po zo sta łe Ma tu rzyst ki 2015.

Je że li cho dzi o czyn ni ki ma ją ce wpływ na wy bór uczel ni, to w gru pie zda ją cych na kie run ki

tech nicz ne znacz nie czę ściej in te re so wa no się wy so kim po zio mem na ucza nia na uczel ni

(73% w po rów na niu do 58%), gwa ran cją pra cy po ukoń cze niu stu diów (68% w po rów na niu

do 58%), moż li wo ścia mi po dej mo wa nia sta ży w trak cie stu diów (31% w po rów na niu do 22%)

oraz wy jaz dem za gra ni cę w trak cie stu diów (24% w po rów na niu do 18%). Uczest nicz ki Sa -

lo nu Ma tu rzy stów czę ściej za to by ły za in te re so wa ne ni ski mi kosz ta mi (od po wied nio 22

i 10%), lo ka li za cją ośrod ka aka de mic kie go (31 i 26%) oraz ła two ścią stu dio wa nia (12 i 7%).
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Tabela 10. Wsparcie decyzji o podjęciu studiów na kierunku inżynierskim 

28 % 88 % 85 % 41 %

14 % 40 % 14 % 16 %
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Ba da ne zde cy do wa ne na uczel nie tech nicz ne pod cho dzi ły za tem nie co bar dziej am bit nie

do te ma tu stu diów oraz bu do wa nia ka rie ry za wo do wej. Z dru giej stro ny, na de cy zje uczest -

ni czek Sa lo nu Ma tu rzy sty mo gą mieć więk szy wpływ ogra ni cze nia fi nan so we.22

4. CZYN NIK KRY TYCZ NY IV — WIZERUNEK STUDIÓW INŻYNIERSKICH
I ZAWODU INŻYNIERA: Zde cy do wa ne na ta kie stu dia po strze ga ły je w du żo 

bar dziej po zy tyw ny spo sób. 

Nie tyl ko stu dia na kie run ku tech nicz nym wy da wa ły się ba da nym bar dziej atrak cyj ne, ale

tak że sam za wód in ży nie ra był po strze ga ny ja ko pra ca twór cza i kre atyw na, tak że na sty ku

prze my słu z ba da nia mi na uko wy mi.

Je że li cho dzi o cha rak te ry sty kę sa mych stu diów in ży nier skich, to — co zro zu mia łe — ba da ne

zde cy do wa ne na pod ję cie stu diów na kie run ku tech nicz nym mia ły na ich te mat znacz nie bar -

dziej po zy tyw ne wy obra że nia. Czę ściej uzna wa ły, że to stu dia, po któ rych moż na zdo być

do brą pra cę (87%, w po rów na niu do śred niej Ma tu rzy stek 2015 — 72%), gwa ran tu ją moż li -

wość roz wo ju za wo do we go (62% i 34%), za ra zem cie ka we (53 i 25%), da ją ce moż li wość

pra cy w wie lu kra jach (47% i 27%), a ich ab sol wen ci du żo za ra bia ją (33% i 24%). Są to stu -

dia trud ne — uwa ża 43% z nich, czy li nie co mniej niż w gru pie ba da nych uczest ni czą cych

w Sa lo nie Ma tu rzy stów (49%). War to pod kre ślić, że róż ni ca nie jest aż ta ka znacząca i że

dziew czy ny wy bie ra ją ce się na stu dia te go ty pu tak że oce nia ją je ja ko cięż kie — a mi mo

wszyst ko idą na nie. Wska zu je to na po zy tyw ną in kli na cję do po dej mo wa nia wy zwań. Ogól -

nie w gru pie zda ją cych na kie run ki tech nicz ne rza dziej do strze ga się ne ga tyw ne aspek ty stu -

diów na kie run ku in ży nier skim, ta kie jak prze wa ga męż czyzn (24%, w po rów na niu do 32%),

mo no to nię stu diów (1% i 7%) oraz, że nie są to stu dia dla ko biet (1 i 7%), patrz Ta be la 11.
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Tabela 11. Postrzeganie studiów technicznych*

dobra praca po studiach 87 % 72 %
gwarancja rozwoju zawodowego 62 % 34 %

ciekawe studia 53 % 25 %
możliwość pracy w wielu krajach 47 % 27 %
absolwenci dużo zarabiają 33 % 24 %

dominacja mężczyzn 32 % 24 %
nudne studia 1 % 7 %
studia nie dla kobiet 1 % 7 %

Zdecydowane na studia na
kierunku technicznym 

Uczestniczki Salonu
Maturzystów

MATURZYSTKI 2015 

22 Przy oka zji ni niej sze go ba da nia moż na po sta wić hi po te zę, że dziew czy ny zda ją ce na stu dia tech nicz ne są nie co le piej upo sa żo -
ne fi nan so wo od in nych Ma tu rzy stek 2015. Prze słan ką do te go mo że być fakt, że ba da ne z pierw szej gru py czę ściej uży wa ją smart -
fo na (92%, w po rów na niu do 81%), mniej sze zna cze nie ma ją też dla nich kosz ty przy szłych stu diów (patrz wy żej). 

Skojarzenia ze studiami
technicznymi:

87%
zdecydowanych

na s tud ia
techn iczne
uważa,  że

można po n ich
zdobyć dobrą

pracę

* możliwe były 3 odpowiedzi



W oby dwu gru pach ba da nych do strze ga się prak tycz ne ko rzy ści pły ną ce ze stu diów in ży -

nier skich, ta kie jak kon kret ny za wód (64% zda ją cych na kie run ki tech nicz ne i 69% uczest ni -

czek Sa lo nu Ma tu rzy stów). Zde cy do wa ne na stu dia tech nicz ne czę ściej mó wią w tym

kon tek ście o do brych za rob kach (53% w po rów na niu do 42%) oraz o mniej ma te rial nych

aspek tach pra cy, ta kich jak moż li wość wy jaz du za gra ni cę do pra cy (od po wied nio 36 i 23%),

szan sa oso bi ste go roz wo ju (43 i 15%) oraz po sia da nie in te re su ją cej pra cy (46 i 16%). 

Ba da ne zde cy do wa ne na stu dia tech nicz ne wi dzą za tem w pra cy w za wo dzie in ży nie ra nie

tyl ko śro dek do za ra bia nia pie nię dzy, ale tak że moż li wo ści sa mo re ali za cji i oso bi ste go roz -

wo ju (Ta be la 12). Co się ty czy wpły wu na tech no lo gicz ny roz wój świa ta ja ko po ten cjal nej ko -

rzy ści pły ną cej z wy ko ny wa nia za wo du in ży nie ra, to nie za ob ser wo wa no pod tym wzglę dem

więk szych róż nic po mię dzy oby dwie ma gru pa mi. Do dać na le ży, że — co zro zu mia łe — ba da -

ne, któ re już wy bra ły kie ru nek in ży nier ski czu ły się le piej po in for mo wa ne w kwe stii ofer ty kie -

run ków in ży nier skich, niż uczest ni czą ce w Sa lo nie Ma tu rzy stów 2014 (od po wied nio 64

i 25%). 

Ina czej był po strze ga ny w oby dwu gru pach sam za wód in ży nie ra. Uczest nicz ki Sa lo nu Ma -

tu rzy stów naj czę ściej ko ja rzy ły go z pra cą na bu do wie (24%), za rzą dza niem pra cą in nych

(9%) lub kom pu te ra mi (9%). Zde cy do wa ne na kie run ki tech nicz ne prze waż nie utoż sa mia ły

pra cę in ży nie ra z two rze niem lub kre owa niem (40%), w tym kon tek ście czę sto pa da ło też

sło wo „pro jek ty.” Tyl ko 7% uwa ża ło, że ten za wód jest przede wszyst kim zwią za ny z pra cą

na bu do wie. Wi zja an kie to wa nych zde cy do wa nych na kie ru nek tech nicz ny od bie ga za tem

od tra dy cyj ne go wi ze run ku in ży nie ra z po pu lar ne go nie gdyś se ria lu „Czterdziestolatek” i obej -

mu je przede wszyst kim kre atyw ną pra cę. W tej dru giej gru pie kil ka ba da nych uzna ło rów -

nież, że in ży nier to ktoś, kto pra cu je w la bo ra to rium (4%). 
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Tabela 12. Korzyści ze studiów inżynierskich

konkretny zawód 64 % 69 %
dobre zarobki 53 % 42 %
wyjazd do pracy za granicę 36 % 23 %
rozwój osobisty 43 % 15 %
interesująca praca 46 % 16 %

Zdające na kierunki
techniczne

Uczestniczki Salonu
Maturzystów

PORTRET 
MATURZYSTKI

2015

Opinia Maturzystek 2015:



5.  CZYN NIK KRY TYCZ NY V — WIĘKSZA EKSPOZYCJA NA KOBIECE ROLE-
MODEL: Przy szłe stu dent ki po li tech nik mia ły więk szą stycz ność z fi gu ra mi ko biet -

-in ży nie rek i na ukow czyń — za rów no w sfe rze pu blicz nej, jak i w bli skim oto cze niu. 

Ba da ne zde cy do wa ne na kie ru nek tech no lo gicz ny znacz nie czę ściej (33%) sły sza ły o ko -

bie cie -in ży nier ce niż re pre zen tant ki pierw szej gru py (19%). Tro chę czę ściej też ma ją in ży -

nier kę w naj bliż szej ro dzi nie (14%) lub zna ją in ży nier kę spo za ro dzi ny (23%), w po rów na niu

do uczest ni czek Sa lo nu Ma tu rzy stów (od po wied nio 10%, 19%). 

Po dob na ten den cja wy stą pi ła w przy pad ku zna jo mo ści ko biet -na ukow czyń in nych niż 

Ma ria Cu rie -Skło dow ska (Ta be la 13). Po nad jed na pią ta (22%) zde cy do wa nych na

kie ru nek tech nicz ny sły sza ła o ta kiej ko bie cie, pod czas gdy wśród uczest ni czek 

Sa lo nu Ma tu rzy stów od se tek ten był mniej szy i wy no sił 14%. W kwe stii oso bi stych kon tak -

tów z ko bie ta mi -na ukow czyniami nie za ob ser wo wa no du żych róż nic. 

6. CZYN NIK KRY TYCZ NY VI — POSTRZEGANIE STUDENTEK POLITECHNIK: 
Ma tu rzyst ki 2015, któ re zde cy do wa ły się na stu dia tech nicz ne, le piej po strze ga ją

ko le żan ki stu diu ją ce na uki tech nicz ne i ści słe.

W oby dwu gru pach ba da nych ce chy po zy tyw ne prze wa ża ły w po strze ga niu stu den tek uczel -

ni tech nicz nych nad ne ga tyw ny mi. 

Jak wska zu ją wcze śniej sze ze sta wie nia, ba da ne zde cy do wa ne na stu dia in ży nier skie mia ły

w po rów na niu do uczest ni czek Sa lo nu Ma tu rzy stów wię cej kon tak tów z ko bie ta mi pra cu ją -

cy mi w bran ży tech no lo gicz nej. Być mo że dla te go czę ściej ko ja rzy ły stu dent ki kie run ków in -

ży nier skich z po zy tyw ny mi ce cha mi, ta ki mi jak nie za leż ność (62%, w po rów na niu do 47%),

świa do mość wła snej war to ści (od po wied nio 34 i 19%) i umiejętność lo gicz nego my śle nia 

(72 i 62%). Rza dziej na to miast uzna wa ły je za od waż ne (51%, w po rów na niu do 56% uczest -

ni czek Sa lo nu Ma tu rzy stów) oraz mniej skła nia ły się ku po glą do wi, że stu dent ki ta kich kie -

run ków są „ma ło ko bie ce” (od po wied nio 10 i 6%). 
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Tabela 13. Znajomość kobiet pracujących w nauce i w branży technologicznej 

Czy słyszałaś 
o kobiecie-inżynierce? — TAK 33 % 19 %

Czy słyszałaś 
o kobiecie-naukowczyni? — TAK 22 % 14 %

Zdecydowane na studia na
kierunku technicznym 

Uczestniczki Salonu
Maturzystów



7. CZYN NIK KRY TYCZ NY VII — WIĘKSZE OTWARCIE NA BRANŻĘ TECHNO-
LOGICZNĄ: Dziew czy ny, któ re zde cy do wa ły się stu dio wać na po li tech ni ce lub 

wy dzia łach ści słych, prze ja wia ją głęb szą zna jo mość bran ży tech no lo gicz nej, ma ją

lep sze o niej zda nie i go to we są za an ga żo wać się w nią za wo do wo. 

Bran ża tech no lo gicz na bu dzi w ba da nych gru pach — Ma tu rzyst kach 2015 z Sa lo nu Ma tu rzy -

stów i tych, któ re, zde cy do wa ły się na stu dia po li tech nicz ne — od mien ne sko ja rze nia: zde cy -

do wa ne na kie run ki tech nicz ne czę ściej w tym kon tek ście wy mie nia ły no we tech no lo gie (73%

w po rów na niu do 56%), do bre za rob ki (od po wied nio 48 i 38%), kor po ra cje mię dzy na ro do we

(28 i 24%), pra cę na ca łym świe cie (34 i 27%), po stęp (59 i 52%), moż li wość wpły wu na tech -

no lo gicz ny roz wój świa ta (35 i 28%) oraz moż li wo ści roz wo ju i ka rie ry (36 i 22%). Z ko lei

uczest nicz ki Sa lo nu Ma tu rzy stów czę ściej ko ja rzy ły bran żę tech no lo gicz ną z kom pu te ra mi

(64% w po rów na niu do 78% z dru giej gru py), do mi na cją męż czyzn na kie row ni czych sta no -

wi skach (14 i 9%), wiel ki mi ma szy na mi (14 i 29%), bra kiem awan su dla ko biet (3 i 1%) 

ma łą licz bą ko biet (5 i 10%), bra kiem ela stycz ne go cza su pra cy (7 i 4%) oraz z nud ną pra -

cą (7 i 2%).

Ten nie co bar dziej po zy tyw ny wi ze ru nek bran ży tech no lo gicz nej, ja ki mia ły zda ją ce na kie -

run ki tech nicz ne w po rów na niu do ko le ża nek uczest ni czą cych w Sa lo nie Ma tu rzy stów szedł

w pa rze z oce ną wła snych pre dys po zy cji do pra cy w tej dzie dzi nie. Pra wie trzy czwar te (74%)

aplikujących na kie run ki tech nicz ne po zy tyw nie oce nia ło swo je zdol no ści do pra cy w bran -

ży tech no lo gicz nej, pod czas gdy tyl ko 28% re pre zen tan tek dru giej gru py mia ło po dob ne od -

czu cia. Ba da ne zde cy do wa ne na kie run ki tech nicz ne czę ściej też wi dzia ły sie bie

na sta no wi sku kie row ni czym w fir mie z bran ży tech no lo gicz nej (70%) niż uczest nicz ki Sa lo -

nu Ma tu rzy stów (53%), któ re, co cie ka we, le piej oce nia ły swo je pre dys po zy cje do ob ję cia

sta no wi ska kie row ni cze go, niż do pra cy w bran ży tech no lo gicz nej, patrz Ta be la 14. 
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Tabela 14. Ocena własnych predyspozycji do pracy w branży technologicznej

Posiadam predyspozycje do 
pracy w branży technologicznej 74 % 28 %

Posiadam predyspozycje 
do pełnienia stanowiska 70 % 53 %
kierowniczego w branży 
technologicznej

Zdające na kierunki
techniczne 

Uczestniczki Salonu
Maturzystów

PORTRET 
MATURZYSTKI

2015



Dla ba da nych zde cy do wa nych na stu dio wa nie na kie run ku tech nicz nym naj bar dziej atrak -

cyj ną ścież ką za wo do wą (70%) by ła pra ca w fir mie z bran ży tech no lo gicz nej. By ła to opcja

zde cy do wa nie bar dziej po pu lar na niż za ło że nie wła snej fir my (46%) lub pod ję cie ka rie ry na -

uko wej (41%). W gru pie uczest ni czek Sa lo nu Ma tu rzy stów sy tu acja przed sta wia ła się od -

mien nie: tam naj po pu lar niej szą opcją by ła wła sna dzia łal ność go spo dar cza (51%), dru gie

miej sce za ję ła ka rie ra na uko wa (32%), a bran ża tech no lo gicz na zna la zła się na sa mym 

koń cu (27%), Ta be la 15. Podsumowując to, co róż ni ło te gru py to własnie czyn nik go to wo -

ści do zbu do wa nia ka rie ry w bran ży tech no lo gicz nej. 

70%
zdecydowanych

na k ierunk i
techn iczne
b ierze pod

uwagę kar ierę
w branży 

technolog iczne j

41%
– śc ieżkę
naukową
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Tabela 15. Wizja przyszłości*

praca w firmie z branży 
technologicznej 70 % 27 %

własna działalność 
gospodarcza 46 % 51 %

kariera naukowa 41 % 41 %

Zdające na kierunek
technologiczny

Uczestniczki Salonu
Maturzystów

* możliwe były 3 odpowiedzi
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1.

2.

3.

MATURZYSTKI  2015
-  PORÓWNANIE

WNIOSKI
q Naj więk sze róż ni ce w od po wie dziach od no to wa no przy na stę pu ją cych py ta niach:

— Czy masz ko le żan ki, któ re wy bie ra ją się na stu dia tech nicz ne — od po wie dzi twier -

dzą ce: 85% wśród aplikujących na stu dia tech nicz ne i 14% wśród nie aplikujących

— Czy na uczy cie le za chę ca li Cię do pod ję cia stu diów in ży nier skich? — ana lo gicz nie

jak wy żej: 41% i 16%

— Czy ro dzi ce by li by za do wo le ni, gdy byś wy bra ła stu dia in ży nier skie? — odpowiednio

88% i 40%

— Czy uwa żasz, że stu dia tech nicz ne są: cie ka we (53% i 25%), nud ne (1% i 7%), nie

dla ko biet (1% i 7%)

— Ko rzy ści ze stu diów tech nicz nych: roz wój oso bi sty (43% 15%), in te re su ją ca pra ca

(46% 16%)

— Po sia dam pre dys po zy cje do pra cy w bran ży tech no lo gicz nej (70% i 27%).

Moż na ostroż nie za kła dać, że po la te ma tycz ne wy ra żo ne w powyższych py ta niach (wpływ ró -

wie śni ków i na uczy cie li, wspar cie w do mu, za in te re so wa nia, chęć pra cy w bran ży tech no lo -

gicz nej) są ty mi naj bar dziej róż ni cu ją cym/po la ry zu ją cy mi. I wy ma ga ją cy mi naj więk szej uwa gi.

q Ba da nie wska za ło nie zwy kle istot ną ro lę wpły wu ró wie śni ków ak tyw nych w ob sza rze

STEM w za chę ca niu Ma tu rzy stek 2015 do pod ję cia stu diów tech nicz nych i ści słych. Wpływ

ten jest rzad ko za uwa ża ny, tym cza sem — two rze nie sie ci uczen nic (tzw. ne twor king) za in -

te re so wa nych przed mio ta mi ści sły mi mo gło by być wy ko rzy sta ne w dzia ła niach pro mo cyj -

nych po li tech nik i wy dzia łów ści słych in nych ty pów uczel ni oraz w po pu la ry za cji

za in te re so wa nia STEM na du żą ska lę — tak że na niż szych stop niach edu ka cji. 

q Ba da ne zda ją ce na stu dia tech nicz ne są bar dziej pew ne swo ich umie jęt no ści ma te ma -

tycz nych i czę ściej uwa ża ją, że wy bór stu diów in ży nier skich sta no wi na tu ral ną kon ty nu -

ację ich li ce al nych pa sji. Pozostałe Ma tu rzy stki 2015 mają dość mgli ste wy obra że nie

o bran ży tech no lo gicz nej, któ rą spro wa dzają głów nie do ma szyn i kom pu te rów, sam za -

wód in ży nie ra naj czę ściej ko ja rzy im się z pra cą na bu do wie, a stu dia tech nicz ne — ze spo -

so bem na pew ną pra cę i za ra bia nie do brych pie nię dzy. Ba da ne zde cy do wa ne na stu dia



Maturzystki 2015 r Raport badawczy r Potencjał kobiet dla branży technologicznej 43

4.

tech nicz ne tak że ce nią per spek ty wę po zy cji eko no micz nej, ja ką da wać ma ak tyw ność 

za wo do wa te go ty pu, czę ściej po strze ga ją ją jed nak tak że w ka te go riach oso bi ste go roz -

wo ju i sa mo re ali za cji, a pra cę in ży nie ra na ogół opi su ją ja ko twór czą i kre atyw ną. To „od -

cza ro wa nie” bran ży tech no lo gicz nej nie wąt pli wie ma zwią zek z pod ję ciem de cy zji

o stu diach in ży nier skich. Nie bez zna cze nia za pew ne po zo sta je też fakt, że bar dziej zde -

cy do wa ne na stu dia tech nicz ne świa do me są obec no ści ko biet w na ukach ści słych i bran -

ży tech no lo gicz nej.

q Ba da ne nie zde cy do wa ne na kie run ki tech nicz ne, po mi mo że w więk szo ści przy pad ków

nie sły sza ły o ko bie cie -in ży nier ce lub na ukow czy ni i nie ma ją ta kich osób w swoim oto -

cze niu, to jed nak po zy tyw nie po strze ga ją stu dent ki kie run ków tech nicz nych, rzad ko przy -

pi su jąc im ta kie ce chy jak brak ko bie co ści lub za nie dba nie, a czę ściej ko ja rzą je z od wa gą,

sa mo dziel no ścią, nie za leż no ścią itp. Ten ob raz moż na rów nież wy ko rzy stać w ko lej nych

kam pa niach pro mo cyj nych na rzecz zwięk sze nia licz by ko biet na kie run kach tech nicz -

nych — a następnie w bran ży tech no lo gicz nej. 
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W ba da niu „Po ten cjał ko biet...” za ło ży li śmy, że to wła śnie stu dent ki i ab sol went ki po li tech nik

są głów ną, choć oczy wi ście nie je dy ną gru pą ko biet bu du ją cych ka rie rę w bran ży tech no lo -

gicz nej. Po zna nie ich mo ty wa cji do pod ję cia stu diów w ob sza rze STEM, do świad czeń zwią -

za nych z stu dio wa niem na uczel ni tech nicz nej, wi zji ka rie ry w bran ży tech no lo gicz nej,

sto sun ku do po trze by zwięk sze nia udzia łu w niej ko biet i ocze ki wań wo bec ryn ku pra cy bę -

dzie do brym tłem dla dal szych roz wa żań ma ją cych na ce lu zde fi nio wa nie ka te go rii „po ten -

cja łu ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej” oraz re flek sję nad spo so ba mi je go peł ne go

uru cho mie nia.

KOGO BADALIŚMY?

Grupa badawcza: 165 studentek uczelni technicznych

Zasięg: Badanie przeprowadzone zostało na 11 uczelniach na terenie całego kraju:

Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska,

Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Opolska, Politechnika

Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika

Wrocławska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Skąd pochodzą badane?

Można wnioskować, że badane na ogół pochodzą z mniejszych miast i miejscowości 

oraz, że przeprowadziły się do dużych miast celem podjęcia studiów (Tabela 16).



21%
mieszka 

w małych
miejscowościach

38%
pochodz i  

z  mias t
powyże j  
500 tys .

mieszkańców
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Wykres 7. Na studia, którego stopnia uczęszczają repondentki?

Tabela 16. Miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania — porównanie 

Liczba mieszkańców Zamieszkanie Zameldowanie

poniżej 50 tys. 21 % 55 %

50 — 100 tys. 9 % 12 %

100 — 200 tys. 22 % 9 %

200 — 500 tys. 12 % 9 %

powyżej 500 tys. 38 % 15 %

ogółem 100 % 100 %

I stopnia 65%

1% III stopnia

34% II stopnia

Re spon dent ki naj czę ściej stu dio wa ły na trze cim ro ku (27%). Jed na pią ta ba da nych by ła

z dru gie go ro ku i ty le sa mo z czwar te go. Szes na ście pro cent uczest ni czek ba da nia do pie ro

roz po czę ło stu dia. Naj mniej licz ną gru pę sta no wi ły słu chacz ki ostat nie go ro ku stu diów 6%.

Uczest nicz ki ba da nia mia ły od 19-25 lat, śred nia wie ku wy nio sła 22 la ta. 

Wykres 6. Wielkość miast, z których pochodzą badane

miasto do 50 tys. mieszkańców 21%

miasto 50-100 tys. mieszkańców 8%

miasto 100-200 tys. mieszkańców 20%
13% miasto 200-500 tys. mieszkańców

38% miasto pow. 500 tys. mieszkańców



METODA: Ba da nie zo sta ło prze pro wa dzo ne w 90% me to dą PAPI (Pen cil and Pa per 

In te rview) — zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych realizowanych

metodą bezpośredniego kontaktu ankietera z badanym.

TERMIN WYKONANIA BADANIA: Da ne zo sta ły ze bra ne w okre sie sty czeń — kwie cień 2015

pod czas oso bi stych wi zyt ba da czek Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy na je de -

na stu pol skich uczel niach tech nicz nych.
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STUDENTKI

Wykres 9. Kierunki studiów

informatyka 13%

biotechnologia 10%

chemia 8%

technologia chemiczna 8%

energetyka 7%

42% pozostałe kierunki

6% budownictwo

6% mechanika i budowa maszyn

13%
badanych

stud iowało
in formatykę

1. rok 15%

2. rok 15%

3. rok 27%

6% 6. rok

16% 5. rok

18% 4. rok

3% 3,5 roku

Wykres 8. Na którym roku studiują respondentki? 27%
to studentk i  

I I I  roku
s tud iów



STUDENTKI POLITECHNIK 
Jak trafiły na uczelnie techniczne? Jakie są?

KTO IDZIE NA STUDIA TECHNICZNE?

1. Na po li tech ni ki idą po nad prze cięt nie uzdol nio ne dziew czy ny

W ro ku akad. 2014/15 na uczel niach tech nicz nych stu dio wa ło 37% dziew czyn (na wy dzia -

łach re pre zen to wa nych przez an kie to wa ne śred nia ta jest nie co niż sza i wy no si 35,6%). 

Wy ni ki ba da nia su ge ru ją, że ko bie ty stu diu ją ce na po li tech ni kach są po nad prze cięt nie uta -

len to wa ne. Nie wie le mniej niż po ło wa (44%) an kie to wa nych otrzy mu je lub otrzy my wa ła bo -

wiem sty pen dium za wy ni ki w na uce lub in ne go ro dza ju wy róż nie nia. Pra wie jed na trze cia

(31%) ko rzy sta lub ko rzy sta ła ze sty pen dium na uko we go, 12% ze sty pen dium z pro gra mu

„kie run ki za ma wia ne”, ty le sa mo z in nych sty pen diów lub na gród, ta kich jak sty pen dium rek -

to ra (1%), na gród od sa mo rzą dów lo kal nych, za gra nicz nych lub pry wat nych fun da cji. Trzem

ba da nym przy zna no pre sti żo we sty pen dium Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. 

Pra wie co dzie sią ta z an kie to wa nych obro ni ła już swo ją pra cę in ży nier ską. Śred nia uzy ska -

nych na obro nach ocen jest bar dzo wy so ka i wy no si 4,8. Część (6%) mia ła już za so bą obro -

nę pra cy ma gi ster skiej — uzy ska ne oce ny by ły wy łącz nie bar dzo do bre. 

WYZWANIE: Co zro bić, aby kształ ce nie z za kre su STEM sta ło się ścież ką bar dziej po pu lar ną

i sze ro ko do stęp ną, a nie je dy nie opcją dla naj bar dziej uta len to wa nych dziew -

czyn? Aby stu dia ta kie prze sta ły być po strze ga ne w tej gru pie ja ko swo iście „eli -

tar ne” in te lek tu al nie? I że by włą czyć je do głów ne go nur tu wy bo rów ma tu rzy stek?

44%
studentek

pol i techn ik
otrzymuje
s typend ia

naukowe i  inne
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WYBORY — „PUSH AND PULL FAC TORS”

DLACZEGO DZIEWCZYNY WYBIERAJĄ STUDIA TECHNICZNE i ŚCISŁE?

2. W wy bo rze stu diów tech nicz nych i ści słych przez dziew czy ny kry tycz nym
czyn ni kiem jest wspar cie naj bliż szych i in spi ra cja otocze nia

To, co wy róż nia dziew czy ny z po li tech nik, od tych, któ re ta kiej ścież ki kształ ce nia nie wy bra ły jest fakt,

że mia ły one w swo im bli skim oto cze niu oso by bu du ją ce ka rie rę w tym obszarze. Po sta ci te czę sto

speł nia ły funk cję wzor ca oso bo we go, źró dła wie dzy i in spi ra cji. Więk szość dziew czyn, któ re wy bra ły

stu dia tech nicz ne (62%) de kla ru je, iż ma in ży nie ra w ro dzi nie, a 82% przed pój ściem na stu dia zna ło

oso by spo za ro dzi ny stu diu ją ce na uczel niach tech nicz nych (przy po mnij my, że spo śród Ma tu rzy -

stek2015 tyl ko15% zna ło ko bie tę in ży nier kę). Co rów nie istot ne, pra wie po ło wa (49%) an kie to wa nych

mia ła ko le żan kę, któ ra uczy ła się na uczel ni tech nicz nej (nie co wię cej ko le gę — 56%). Po nad to, part -

ne rzy osiem na stu pro cent ba da nych i part ner ka jed nej ba da nej stu dio wa li na te go ty pu uczel niach.

Czte ry re spon dent ki wspo mi na ją o „in nej oso bie” (szwa gier, na uczy ciel, zna jo my ro dzi ców). To bar -

dzo waż ne wnio ski wska zu ją ce na kry tycz ną ro lę wpły wu nie -wprost bliż sze go (ro dzi na) i dal sze go

otocz nia w wy bo rze ścież ki edu ka cyj nej i za wo do wej przez mło de ko bie ty.

WYZWANIE: Jak roz sze rzyć prze pływ po zy tyw nych im pul sów do za in te re so wa nia na uka mi

ści sły mi i tech nicz ny mi po za ogra ni czo ne gro no dziew czyn czer pią cych je

z naj bliż sze go otocz nia. Jak zbu do wać sys tem in spi ra cji wy cho dzą cy z po dob -

ną (rów no ścio wą) ofer tą do wszyst kich dziew czyn, któ re mo gły by się za in te -

re so wać edu ka cją i ak tyw no ścią za wo do wą w ob sza rze STEM? Jak prze ka zać

im wie dzę na ten te mat wy star cza ją cą do pod ję cia świa do me go, do brze uza -

sad nio ne go wy bo ru przy szłej ścież ki ży cio wej. 

„PULL FAC TORS” 
Czym kie ru ją się dziew czy ny wy bie ra jąc po li tech ni ki/kształ ce nie in ży nier skie?

3. Dziewczyny chcą być inżynierkami 

Ja kie czyn ni ki za de cy do wa ły o wy bo rze stu diów tech nicz nych przez an kie to wa ne? Dla pra wie

wszyst kich by ła to „chęć zdo by cia ty tu łu in ży nie ra” (95%), dla prze wa ża ją cej więk szość ba da -

nych (90%) — „za in te re so wa nia”. Nie bez zna cze nia po zo sta wa ły: szan sa zro bie nia szyb kiej ka -

rie ry po stu diach (91%) i prak tycz ne ko rzy ści zwią za ne z pra cą w bran ży tech no lo gicz nej, ta kie

95%
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pol i techn ik
za leży  na

zdobyc iu  ty tu łu
inżyn iera

82%
zna osoby

s tud iu jące na
ucze ln i
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jak np. wy so kie za rob ki (82%). Po nad dwie trze cie ba da nych (68%) za mo ty wu ją cy uzna ło „pre -

stiż, sza cu nek dla osób po stu diach tech nicz nych”. Po nad po ło wa ba da nych (53%) ja ko istot ny

dla pod ję cia de cy zji czyn nik wy mie ni ła moż li wość wy je cha nia na stu dia do in ne go mia sta, mniej

(47%) przy cią gnę ła moż li wość wy jaz du za gra ni cę.

SZANSA: Jak wzmac niać i roz bu do wy wać pre stiż mar ki ty tu łu in ży nie ra, aby mo gła się ona

stać istot nym po wo dem wy bo ru stu diów in ży nier skich przez szer szą gru pę dziew -

czyn? Jak naj sku tecz niej ko mu ni ko wać pu blicz nie war to ści po strze ga ne przez

stu dent ki w na szym ba da niu ja ko po wią za ne ze stu dia mi in ży nier ski mi? 

4. Waż ną ro lę w za chę ca niu do stu diów w ob sza rze STEM peł nią ró wie śni cze
ro le -mo dels

Nie zwy kle istot ny przy wy bo rze opcji stu diów na uczel ni tech nicz nej oka zał się wpływ osób

z naj bliż sze go i nie co dal sze go otocz nia. Po nad po ło wa respondentów (51%) bra ła pod uwa -

gę opi nię zna jo mych stu diu ją cych na da nym kie run ku lub uczel ni, nie co mniej (46%) — ale

wciąż bar dzo zna czą ca gru pa — za in spi ro wa ło się zda niem ro dzi ców. Jed na trze cia (34%)

ba da nych przy wy bo rze ścież ki edu ka cyj nej su ge ro wa ła się opi nią ko le gów lub ko le ża nek.

Wy raź nie wi dać tu wpływ opi sy wa nych wcze śniej „ro le mo dels — w tym przy pad ku bar dzo

szcze gól nych — bo wiem naj czę ściej są to, jak się wy da je, ró wie śni cy lub oso by nie wie le star -

sze od tych do ko nu ją cych wy bo ru. 

5. Ro la na uczy cie li

Tyl ko jed na pią ta ba da nych (22%) wśród waż nych czyn ni ków wy mie ni ła za chę tę ze stro ny

na uczy cie li. To nie wie le bio rąc pod uwa gę ol brzy mi po ten cjał wpły wu, ja ki wpi sa ny jest w po -

zy cję na uczy cie la -men to ra. Jed nym z naj waż niej szych za dań na uczy cie la jest in spi ro wa nie

mło dych lu dzi do roz wi ja nia pa sji i wy bo ru ścież ki edu ka cyj nej i za wo do wej. 

Wpływ na uczy cie li wi dać na to miast w spo sób bar dziej nie -wprost w de kla ra cjach ba da nych

do ty czą cych hi sto rii pre fe ren cji w za kre sie przed mio tów w szko le. Nie jest za ska ku ją cym, że

wśród ulu bio nych przed mio tów w szko le pod sta wo wej wy mie nia ne naj czę ściej są przed mio -

ty ści słe (ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia — 60%), a na dru gim miej scu przy rod ni cze (bio lo gia -

geo gra fia — 20%), spo ra dycz nie po ja wia ją się rów nież przed mio ty z gru py hu ma ni stycz nej,

czy te zwią za ne ze sztu ką. Na ko lej nych szcze blach edu ka cji prak tycz nie zni ka za in te re so -

wa nie hu ma ni sty ką, sztu ką, czy też wy cho wa niem fi zycz nym, zwięk sza się na to miast za mi -

ło wa nie do ma te ma ty ki, fi zy ki i che mii (75% w gim na zjum, 80% w li ceum). Te wy ni ki wska zu ją

na pew ną ro lę na uczy cie li przed mio tów ści słych na po zio mie śred nim. Na pew no jed nak ro -

la ta po win na być bar dziej zna czą ca.



6. Sfe ra pu blicz na

Pra wie po ło wa re spon den tek su ge ro wa ła się tak że w swo ich wy bo rach opi nia mi me dial ny -

mi o za le tach stu dio wa nia na po li tech ni ce, co mo gło by zna czyć, że na ich de cy zje mia ła

wpływ wy kre owa na w ostat nich la tach mo da na uczel nie tech nicz ne. 

Je że li cho dzi o wpływ zor ga ni zo wa nych dzia łań ze wnętrz nych, to pra wie po ło wa uczest ni -

czek ba da nia (42%) twier dzi ła, że ak cje za chę ca ją ce do stu dio wa nia na da nej uczel ni, ta kie

jak udział w Dniu Otwar tym, lub w wy da rze niach zwią za nych z kam pa nią Dziew czy ny na po -

li tech ni ki! mia ły po zy tyw ny wpływ na ich de cy zję o stu dio wa niu na uczel ni tech nicz nej. 

7. Wy bór stu diów in ży nier skich wy ra zem bun tu

W kwe stii mo ty wa cji we wnętrz nej sto sun ko wo du ży od se tek ba da nych za waż ne czyn ni ki

uznał „chęć wy róż nie nia się” i „chęć prze ciw sta wie nia się ste reo ty pom płci” (od po wied -

nio 38% i 47%). Moż na więc przy pusz czać, że dla pew nej gru py pod ję cie stu diów na po li -

tech ni ce za wie ra w so bie pe wien rys bun tu wo bec norm spo łecz nych, tra dy cji, czy też

ste reo ty pów zwią za nych z miej scem ko bie ty w spo łe czeń stwie.

20% ba da nych wy mie nia in ne czyn ni ki ma ją ce wpływ na ich de cy zje, m.in.: moż li wość 

zmia ny oto cze nia (roz po czę cie ży cia na wła sną rę kę — z da la od do mu ro dzin ne go, co jest

dość po wszech nym ar gu men tem w ogó le za pod ję ciem stu diów wyż szych) oraz chęć 

pra cy na rzecz roz wo ju i po ma ga nia lu dziom po przez roz wią zy wa nie pro ble mów co dzien -

no ści.

CZY ZA CHĘ CA MY? 

8. Wy kształ ce nie tech nicz ne jako źró dło sta bi li za cji eko no micz nej

Więk szość ba da nych (60%) by ło za chę ca nych przez otocze nie do stu diów tech nicz nych. 

Za chę ty te by ły, naj wy raź niej, sku tecz ne. Ja kie ar gu men ty by ły wy ko rzy sty wa ne? 40% de -

kla ru je, że prze ko ny wa no je, iż „po ta kich stu diach za wsze bę dzie pra ca”, nie wie le wię cej

(44%) spo tka ło się z ar gu men tem, że wy kształ ce nie tech nicz ne jest lep sze niż hu ma ni stycz -

ne. Jed nej trze ciej (31%) mó wio no, że mu szą do brze wy ko rzy stać swo je zdol no ści do przed -

mio tów ści słych, ty le sa mo sły sza ło, że „na pew no so bie po ra dzi”. Co cie ka we, tyl ko 26%

prze ko ny wa no, że po stu diach bę dą mo gły do brze za ro bić. Rza dziej wy ko rzy sty wa nym ar -

gu men tem był pre stiż zwią za ny z za wo dem in ży nie ra (13%). Sto sun ko wo nie wie le ba da -

nych prze ko ny wa no, że bę dzie im ła two zna leźć pra cę za gra ni cą (13%), że mo gą do stać

wy so kie sty pen dium na tych stu diach (10%) oraz są tak sa mo do bre (lub lep sze) jak chłop -

cy, któ rzy wy bie ra ją te stu dia (9%). Ku rio zal nie, kil ka pro cent usły sza ło, że po win ny wy brać

stu dia tech nicz ne, bo na po li tech ni ce ła two jest zna leźć mę ża (!) — co po ka zu je pew ną ży -

wot ność ste reo ty pu na te mat cha rak te ru mo ty wa cji, dla któ rej ko bie ty de cy du ją się na stu dia

na po li tech ni ce.
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„PUSH FAC TORS” — CZYM ZNIE CHĘ CA MY?

9. Ne ga tyw ne ste reo ty py o pre dys po zy cjach płci wciąż ży we

Ne ga tyw ny prze kaz na te mat pre dys po zy cji ko biet do stu dio wa nia na kie run kach z gru py

STEM jest wciąż zna czą cym czyn ni kiem znie chę ca ją cym do ta kich wy bo rów. Jed na czwar -

ta ba da nych przy zna ła, że by ła sys te ma tycz nie od wo dzo na przez swo je otocz nie od de cy -

zji o wy bo rze stu diów tech nicz nych. 17% prze ko ny wa ne by ło, iż so bie nie po ra dzą — ja ko

in dy wi dua — na ta kich stu diach, 7% — że ko bie ta in ży nier nie po ra dzi so bie w tej bran -

ży, 12% — że bę dzie w przy szło ści do świad cza ło dys kry mi na cji ze wzglę du na płeć. Wśród

ar gu men tów prze ciw ko stu diom na kie run ku tech nicz nym zna la zły się rów nież: prze cią że -

nie na uką (10%), brak cza su na ży cie to wa rzy skie (5%). Co dzie sią ta an kie to wa na usły sza -

ła, że stu dia tech nicz ne „nie są dla ko biet”. Naj rza dziej po ja wia ją cy mi się ar gu men ta mi by ły:

brak moż li wo ści po go dze nia pra cy za wo do wej z ży ciem ro dzin nym (2%), brak zdol no ści

do przed mio tów ści słych (1%). Ste reo ty py zwią za ne z płcią by ły za tem po pu lar niej szy mi niż

oce na in dy wi du al nych zdol no ści, ar gu men ta mi znie chę ca ją cy mi do stu diów tech nicz nych.

Wo bec dy na micz nych zmian w sy tu acji ko biet w spo łe czeń stwie i ich co raz bar dziej ak tyw -

ne go udzia łu w ob sza rze STEM, wciąż nie po koi ży wot ność tych ste reo ty pów. 

Te mat efek tyw no ści „push fac tors” w znie chę ca niu dziew czyn do po dej mo wa nia stu diów

tech nicz nych nie zo stał po głę bio ny, a je dy nie za sy gna li zo wa ny ze wzglę du na to, że ba da -

nie pro wa dzo ne by ło na gru pie dziew czyn, któ re stu dia ta kie, mi mo obec no ści ne ga tyw ne -

go prze ka zu w oto cze niu — pod ję ły. Na pew no fakt te go ko niecz ne go prze ciw sta wie nia się

ema na cji sta tus quo za war tej w tych ne ga tyw nych prze ka zach, na da je de cy zji o stu diach

z ob sza ru STEM wspo mnia ne go wcze śniej ry su bun tu wo bec norm spo łecz nych, tra dy cji,

czy też ste reo ty pów zwią za nych z miej scem ko bie ty w spo łe czeń stwie.

WYZWANIE: Jak wal czyć z wciąż sil nie obec ny mi ste reo ty pa mi na te mat pre dys po zy cji płci

do ak tyw no ści w ob sza rze STEM? I za chę cać dziew czy ny do stu diów tech -

nicz nych i ści słych?
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DOŚWIADCZENIE STUDIOWANIA NA PO LI TECH NI CE

10. Sa tys fak cja ze stu diów

Dziew czy ny na po li tech ni kach czu ją się na swo im miej scu i ra dzą so bie do brze, po mi mo, że

znacz na część ba da nych (40%) przed roz po czę ciem stu diów oba wia ła się, że nie zdo ła spro -

stać wy ma ga niom. Oba wy te wska zu ją na początkowy brak pew no ści sie bie i brak wia ry we

wła sne si ły oraz na si łę wi ze run ku stu diów tech nicz nych ja ko trud nych i wy ma ga ją cych. Po -

nad 93% ba da nych wy ra ża ła za do wo le nie ze stu diów, tyl ko nie licz ne (łącz nie 4%) twier dzi -

ły, że stu dia nie speł nia ją ich ocze ki wań. Dwie trze cie ba da nych (64%) nie my śla ło o zmia nie

kie run ku stu diów. Z dru giej stro ny, trzy dzie ści pro cent ba da nych przy zna je, że roz wa ża ło

po dob ną zmia nę. Naj czę ściej wy mie nia ny mi przy czy na mi by ły:  chęć ro bie nia cze goś in ne -

go (13%), od czu cie, że nie speł nia się wy ma gań zwią za nych ze stu dia mi (12%), nie pew ność

co do przy szło ści (9%). 7% uczest ni czek ba da nia czu ło się „ogól nie znie chę co nych”, ty le sa -

mo chcia ło roz po cząć stu dia na dru gim kie run ku. Po mi mo, że ba da ne sto sun ko wo czę sto

wspo mi na ły o pre sji zwią za nej ze stu dia mi, je dy nie 4% wy mie ni ło prze cią że nie na uką, ja ko

przy czy nę roz wa żań nad zmia ną kie run ku. Co wska zu je, że poziom kierunku stu diów nie

jest tu taj zna czą cym pro ble mem. Dla więk szo ści ba da nych (78%) kie ru nek stu diów, na któ -

rym obec nie są, by ł kie run kiem ich pierw sze go wy bo ru, co po zwa la przy pusz czać, że ba da -

na gru pa ko biet by ła od po cząt ku za in te re so wa na stu dia mi i te ma ty ką tech no lo gicz ną. In ne

wy ni ki po twier dza ją ten wnio sek. 
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zdecydowanie nie 0,6 %

raczej nie 2,5 %

raczej tak 62,6 %

zdecydowanie tak 31,9 %

trudno powiedzieć 2,5 %

Ogółem 100 %

Tabela 17. Czy studia na wybranym kierunku spełniają Pani oczekiwania?
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Nie for mal ne re la cje na uczel ni nie sta no wi ły dla ba da nych pro ble mu na ty le po waż ne go, aby

zmie niać kie ru nek stu diów: żad na z re spon den tek nie by ła znie chę co na przez fakt stu dio -

wa nia w mę skim gro nie, tyl ko jed na czu ła się „wy klu czo na”, a dwie oba wia ły się przy szłej

dys kry mi na cji na ryn ku pra cy („uwa ża łam, że dla ko bie ty nie bę dzie miej sca w za wo dzie”).

Dwa na ście pro cent ba da nych chcia ło zmie nić kie ru nek stu diów z in nej przy czy ny. Wśród

tych przy czyn by ły wy mie nia ne in ne za in te re so wa nia (na przy kład chęć stu dio wa nia za ocz -

nie kie run ku hu ma ni stycz ne go) oraz roz cza ro wa nie pro gra mem stu diów (na przy kład brak

za jęć prak tycz nych).

WYZWANIE: Jak wspie rać dziew czy ny stu diu ją ce na po li tech ni kach — me ry to rycz nie i men -

tal nie, tak aby zmniej szyć licz bę od cho dzą cych ze stu diów tech nicz nych

przed ich ukoń cze niem?

11. Ma ło ko biet — i co w związku z tym?

W ba da niu in te re so wał nas tak że kon tekst po strze ga nia przez re spon dent ki stu dio wa nia

w oto cze niu zdo mi no wa nym przez męż czyzn. Więk szość uczest ni czek ba da nia (79%)

przed roz po czę ciem stu diów, wie dzia ła, że na kie run ku, na któ rym bę dzie stu dio wać, jest

ma ło ko biet. W więk szo ści (62%) ba da ne de kla ro wa ły, że nie ma to dla nich zna cze nia. Za -

sta na wia ją ce, że aż 30% za de kla ro wa ło, że wręcz nie chcia ło by, aby na ich kie run ku stu dio -

wa ło wię cej ko biet, co wska zu je, że w sy tu acji by cia w mniej szo ści an kie to wa ne mo gły

po strze gać pew ną war tość.

Te nie licz ne ba da ne (8%), któ re chcia ły by, aby na ich kie run ku stu dio wa ło wię cej ko biet, mó -

wi ły, że czu ły by się bar dziej kom for to wo nie wy róż nia jąc się tak bar dzo, wspo mi na ły też, że

le piej im się pra cu je z ko bie ta mi. Jed na oso ba prze ko ny wa ła, że dziew czy ny są rów nie 

do bre w przed mio tach ści słych jak chłop cy i nie po trzeb nie oba wia ją się kie run ków stu diów

z ob sza ru STEM. 

W gru pie ba da nych, któ re nie chcia ły by, aby na ich kie run ku stu dio wa ło wię cej ko biet, prze -

wa ża ją cym wy ja śnie niem by ło, że ko biet już i tak jest du żo. In ne uza sad nia ły swo je sta no -

wi sko tłu ma cząc, że z męż czy zna mi le piej im się współ pra cu je, w tym kon tek ście

wspo mi na ne by ło czę sto ko bie ce na sta wie nie na ry wa li za cję. Trzy dziew czy ny pod da ły

w wąt pli wość zdol no ści ko biet do stu dio wa nia kie run ków tech nicz nych (!).

Nie mniej jed nak, więk szość ba da nych (88%) po le ci ło by swój kie ru nek stu diów in nym ko bie -

tom. Po nad po ło wa (53%) prze ko ny wa ła by in ne dziew czy ny, że stu dia nie są „tak trud ne,

jak się cza sem sły szy”. Ba da ne wska zy wa ły też na prak tycz ne ko rzy ści zwią za ne ze stu dio -

wa niem na po li tech ni ce: 29% uży ło by ar gu men tu, że stu dia do brze przy go to wu ją do wy ko -

ny wa nia za wo du, ty le sa mo — że ko bie ta ma du że szan se na zna le zie nie pra cy w tej bran ży.

Tyl ko osiem pro cent uży ło by ar gu men tu, że ko bie ty po tym kie run ku są wręcz po szu ki wa ne



na ryn ku pra cy. Mniej niż po ło wa (44%) ar gu men to wa ła by, że stu dia da ją wie le sa tys fak cji.

Sto sun ko wo rzad ko wy mie nia ne by ły aspek ty stu dio wa nia zwią za ne z at mos fe rą na uczel -

ni, ta kie jak do war to ścio wa nie ko biet na stu diach (13%), po moc ze stro ny ko le gów (20%) lub

przy ja zne na sta wie nie wy kła dow ców (19%). An kie to wa ne by ły za tem prze ko na ne, że to, co

od stra sza ko bie ty to przede wszyst kim ste reo ty py zwią za ne z po zio mem trud no ści stu diów.

Bar dzo nie wiel ka gru pa re spon den tek od ra dza ła by in nym ko bie tom stu dio wa nie na uczel ni

tech nicz nej. Tyl ko trzy ba da ne od ra dza ło by ta kie stu dia ze wzglę du na zbyt wy so kie wy ma -

ga nia me ry to rycz ne, ty le sa mo po wie dzia ło by, że trze ba mieć spe cy ficz ne za in te re so wa nia.

Trzy re spon dent ki od ra dzała by rów nież stu dio wa nie ze wzglę du na nie przy chyl ność wy kła -

dow ców. Dwie oso by po wie dzia ły by, że stu dia da ją ma ło sa tys fak cji, ty le sa mo — że ko bie ta

nie czu je się na nich do ce nio na. Tyl ko jed na ba da na od ra dza ła by stu dio wa nie na po li tech -

ni ce ze wzglę du na ko niecz ność do sto so wa nia się do mę skie go gro na. 

Nie mniej jed nak, w ogól nym uję ciu, w zde cy do wa nej więk szo ści ba da ne za chę ca ły by ra czej

in ne ko bie ty do stu dio wa nia na po li tech ni ce. 

Stu dent ki po li tech nik — na po zio mie de kla ra cji wprost — nie czu ją się w ni czym gor sze od swo -

ich ko le gów. Ba da ne nie są zda nia, że ko le dzy le piej so bie ra dzą na stu diach (je dy nie dzie -

sięć pro cent mia ło po dob ne od czu cie). Po nad po ło wa an kie to wa nych (56%) uwa ża zaś, że

są na nie któ rych po lach wręcz lep sze od swo ich ko le gów. 

WYZWANIE: Jak obu dzić po ten cjał spo łecz ny stu den tek (i stu den tów) uczel ni tech nicz nych

na rzecz za an ga żo wa nia w dzia ła nia na rzecz zwięk sze nia udzia łu ko biet

w ob sza rze STEM? I pro mo wa nia war to ści wspo mnia nych ja ko te, któ re mo -

gą za chę cić je do stu dio wa nia na uczel niach tech nicz nych? Jak pro mo wać

war tość współ pra cy ko biet i wza jem ne go wspie ra nia się?

12. Dzia ła nia na rzecz za chę ca nia ko biet do stu dio wa nia na po li tech ni -
kach — okiem stu den tek

Dla ce lów przed się wzię cia ba daw cze go waż ne by ło tak że usta le nie, co dziew czy ny stu diu -

ją ce na po li tech ni kach uwa ża ją za naj efek tyw niej sze me to dy zwięk sza ją ce udział ko biet

w ob sza rze STEM. Opi nia ta by ła tym cen niej sza, że sa me mo gły jesz cze do nie daw na być

(by ły) ad re sat ka mi ta kich dzia łań. Za pod sta wę zmia ny sys te mo wej dziew czy ny uzna ły po -

pra wę w za kre sie na ucza nia ma te ma ty ki, fi zy ki, che mii i in for ma ty ki. Przy tła cza ją ca więk -

szość (88%) ba da nych uzna ła za waż ne lub bar dzo waż ne „efek tyw niej sze na ucza nie

przed mio tów ści słych w szko le”, a 78% przy pi sa ło po dob ne zna cze nie wpro wa dze niu pro -

gra mów za chę ca ją cych do przed mio tów ści słych. Jesz cze wię cej, (70%) ba da nych do ce -

ni ło wa gę kam pa nii pro mu ją cych stu dia tech nicz ne wśród ko biet, ta kich jak

„Dziew czy ny na po li tech ni ki!” oraz „Dziew czy ny do ści słych!”. 

Po nad dwie trze cie (68%) do ce ni ło 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 (ro le -mo del); ty le sa mo re spon den tek za waż ne lub 

bar dzo waż ne uzna ło fun do wa nie sty pen diów, gran tów i sta ży spe cjal nie dla ko biet. Po dob -
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ny od se tek ba da nych (65%) oce nił ja ko waż ną lub bar dzo waż ną zmia nę ste reo ty pu stu diów

tech nicz nych, ja ko prze zna czo nych głów nie dla męż czyzn oraz ja ko trud nych i wy ma ga ją -

cych (54%). Pra wie dwie trze cie uzna ło, że istot ne by by ło za pew nia nie dziew czyn, że nie

bę dą go rzej trak to wa ne niż ich ko le dzy. Ba da ne za tem, mi mo iż ogól nie za naj waż niej szą

uzna ły po pra wę na ucza nia przed mio tów ści słych w szko le, ma ją świa do mość wpły wu ste -

reo ty pów płcio wych na wy bo ry edu ka cyj ne mło dych ko biet i do ce nia ją wa gę prze ciw dzia ła -

nia ta kim me cha ni zmom. 

41% ba da nych zwra ca uwa gę, że w ich opi nii wy kła da ją cym na kie run kach tech nicz nych

i ści słych za le ży rów nież, aby wię cej ko biet stu dio wa ło ten kie ru nek. Moż na więc za sta no -

wić się jak w za le ca nych przez re spon dent ki kam pa niach pro mo cyj nych, czy dzia ła niach 

pro gra mo wych wy ko rzy stać ten po ten cjał. 

WYZWANIE: Jak po pra wić ja kość na ucza nia przed mio tów ści słych na wszyst kich po zio -

mach edu ka cji? Jak sku tecz niej kon fron to wać uczen ni ce szkół pod sta wo wych,

gim na zjów i szkół po nad gim na zal nych z wzor ca mi ko biet, któ re zro bi ły ka rie -

rę w bran ży tech no lo gicz nej i w na uce (ro le -mo del)? Jak za chę cać fir my i urzę -

dy pu blicz ne (od sa mo rzą dów lo kal nych aż po po ziom po nad pań stwo wy)

do do dat ko we go wspie ra nia dziew czy n w for mie de dy ko wa nych wy łącz nie dla

tej gru py sta ży, sty pen diów czy gran tów? Jak stwo rzyć w Pol sce przy ja zną

i otwar tą at mos fe rę dla ta kich dzia ła ń? Jak wes przeć i roz bu do wać ist nie ją ce

dzia ła nia na rzecz pro mo cji stu diów tech nicz nych wśród ko biet i ja kie 

no we dzia ła nia po trzeb ne są w tym za kre sie?

BYĆ KO BIE TĄ NA PO LI TECH NI CE 
— DO ŚWIAD CZE NIE NIE JED NO ZNACZ NE

13. Nierówne/specjalne traktowanie dziewczyn na kierunkach technicznych

Dziew czy ny wciąż w du żej mie rze trak to wa ne są na uczel niach tech nicz nych w spo sób spe -

cjal ny (nie rów ny wo bec ko le gów). Są też od bior czy nia mi ne ga tyw ne go i de pre cjo nu ją ce go

prze ka zu do ty czą ce go obec no ści ko biet w ob sza rze STEM w ogó le.

Cza sem to „spe cjal ne trak to wa nie” przy bie ra po stać po zy cji uprzy wi le jo wa nej. Pra wie jed -

na trze cia z ba da nych (30%) przy zna ła, że mo gły li czyć na lep sze trak to wa nie na stu diach

ze wzglę du na płeć (bez do pre cy zo wa nia, co mia ło by to ozna czać w prak ty ce), przy czym

pra wie po ło wie (47%) z tej gru py po do ba ła się ta ka sy tu acja (czę ścio wo gru pa ta po kry wa

się z gru pą, któ ra nie chce, aby na po li tech ni kach stu dio wa ło wię cej dziew czyn). Z dru giej

stro ny, tyl ko 12% uzna ło, że męż czyź ni są su ro wiej oce nia ni na stu diach, co wię cej, 10%

uzna ło, że to ko bie ty są su ro wiej oce nia ne. Zna czą ca więk szość ba da nych (85%) twier dzi,

że wy kła dow cy nie su ge ru ją, iż ko bie ty nie na da ją się do stu diów tech nicz nych (z po dob ny -

mi su ge stia mi spo tka ła się jed nak co dzie sią ta re spon dent ka). Czę ściej ta kie opi nie ba da ne

mo gły usły szeć od ko le gów — ta kie do świad cze nie by ło udzia łem co pią tej ba da nej. Co 
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cie ka we w tym kon tek ście, pra wie wszyst kie ba da ne (95%) de kla ru ją, że nie są trak to wa ne

z gó ry przez ko le gów z ro ku (choć 10% ma wra że nie, że ko le dzy są lep si w czymś od nich

i ogól nie le piej ra dzą so bie na stu diach). Po dob nie, re spon dent ki od rzu ca ją su ge stie, że ko -

le dzy nie chęt nie współ pra cu ją z ni mi przy pro jek tach, a 91% — że są trak to wa ne ja ko słab -

sze. Kon se kwent nie 81% an kie to wa nych twier dzi, że nie ma żad nej ta ry fy ulgo wej ze stro ny

ko le gów w tym za kre sie (tyl ko 15 re spon den tek mia ło od mien ne od czu cia). 

Ogól nie, zna ko mi ta więk szość ba da nych nie czu je, aby je znie chę ca no do stu dio wa nia wy -

bra ne go kie run ku i twier dzi, że nie są trak to wa ne z gó ry przez wy kła da ją cych (po nad 90%

an kie to wa nych). Pa ra dok sal nie jed nak, pra wie jed na trze cia (31%) przy zna je, że spo tka ła

się z sek si stow ski mi lub szo wi ni stycz ny mi żar ta mi ze stro ny ko le gów lub pra cow ni ków uczel -

ni. Więk szość uczest ni czek ba da nia przy zna ła tak że, że wy kła dow cy czę ściej zwra ca ją uwa -

gę na ich obec ność, niż na obec ność ko le gów. 

Wy ni ki ba da nia nie są za tem jed no znacz ne w kwe stii at mos fe ry na uczel ni wo bec „czyn ni ka

ko bie ce go”. Z jed nej stro ny więk szość ba da nych twier dzi, że nie spo tka ła się z otwar tą dys -

kry mi na cją ze wzglę du na płeć, z dru giej strony nie mniej jed nak znacz ny od se tek spo tkał się

z żar ta mi o cha rak te rze sek si stow skim. Ogól nie ba da ne twier dzą, że nie są trak to wa ne w in -

ny spo sób niż ko le dzy (wy róż nia ne lub su ro wiej oce nia ne), z dru giej stro ny jed nak zna czna

część ba da nych przy zna ła, że by ła le piej trak to wa na ze wzglę du na fakt by cia ko bie tą. Te wy -

ni ki nie są jed no znacz ne i w przy szło ści po win ny zo stać po głę bio ne w ba da niu ja ko ścio wym.

Ro bo cza hi po te za tłu ma czą ca te sprzecz no ści na uży tek ni niej sze go stu dium, za kła da, że

to, że pra wie wszyst kie ba da ne twier dzą, że na po zio mie oso bi stym nie do świad czy ły gor -

sze go trak to wa nia ze wzglę du na płeć ze stro ny ko le gów lub wy kła dow ców, jed no cze śnie

sły sząc ko men ta rze i żar ty wy mie rzo ne w ko bie ty, umie jęt no ści i mo ty wa cje, mo że świad -

czyć o tym, że nie traktują per so nal nie ko men ta rzy o ko bie tach ja ko o gru pie. Nie iden ty fi ku -

ją się one tu taj z ka te go rią „ko biet” i ma ją do niej dy stans. Bio rąc pod uwa gę, że

znacz na gru pa ba da nych (jed na trze cia) — nie chcia ła by, aby na po li tech ni ce stu dio wa ło wię -

cej ko biet, moż na za dać py ta nie, czy część stu den tek nie po dzie la ne ga tyw nych opi nii o ko -

bie cych pre dys po zy cjach do stu diów tech nicz nych, sie bie sa me trak tu jąc ja ko wy ją tek

od ogól nej re gu ły?

WYZWANIE: Jak po lep szyć kul tu rę in sty tu cjo nal ną i oby cza jo wość na uczel niach w ta ki spo -

sób, aby ko bie ty nie by ły trak to wa ne w szcze gól ny, nie rów ny wo bec ich ko le gów

spo sób i aby wy ru go wać z nich za cho wa nia otwar cie i w spo sób za po śred ni czo -

ny dys kry mi nu ją ce? Jak wpły nąć na na zna czo ne ste reo ty pem ne ga tyw nym po -

strze ga nie ko biet przez męż czyzn (stu den tów i wy kła dow ców) i in ne ko bie ty

(sa me stu dent ki/wykładowczynie)? Ja kie dzia ła nia na le ży pod jąć, aby stwo rzyć

otwar tą, rów no ścio wą, wol ną od kon tek stu po strze ga nia stu den tów przez 

pry zmat płci, at mos fe rę na pol skich uczel niach tech nicz nych? I skło nić stu dent -

ki, aby chcia ły być jej czę ścią oraz uczu lić je na „szcze gól ne trak to wa nie” — takie,

które w ich od czu ciu są pozytywne?
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DZIEW CZY NY MY ŚLĄ O PRZY SZŁO ŚCI

14. Roz bu dzo ne am bi cje — Sky is the li mit

Stu dent ki po li tech nik bar dzo am bit nie pod cho dzą do pla no wa nia swo jej przy szło ści edu ka -

cyj nej i za wo do wej. W zna ko mi tej więk szo ści wi dzą swo ją przy szłość w bran ży tech no lo -

gicz nej, w wy uczo nym za wo dzie, na sta no wi sku za rząd czym, lub we wła snym biz ne sie,

w wie lu przy pad kach opar tym na wie dzy tech no lo gicz nej (np. start -upy). Więk szość ba da -

nych — tych ze stu diów in ży nier skich — chcia ła by kon ty nu ować na ukę na stu diach ma gi ster -

skich. Nie wiel ka część jest też go to wa pod jąć ka rie rę na uko wą lub karierę na sty ku na uki

z biz ne sem.

Pra wie wszyst kie ba da ne (94%) chcia ły by pra co wać w przy szło ści w swo im za wo dzie (war -

to pod kre ślić, że żad na uczest nicz ka ba da nia nie po wie dzia ła, że zde cy do wa nie nie chcia -

ła by pra co wać w za wo dzie). W dal szej ko lej no ści zde cy do wa na więk szość ba da nych (77%)

wią że swo ją przy szłość z bran żą tech no lo gicz ną (patrz Wykres 10). Po ło wa ba da nych uwa -

ża, że jest do brze przy go to wa na do pra cy (prze ciw ne go zda nia by ła jed na pią ta). Po nad jed -

na czwar ta ba da nych (27%) ma spre cy zo wa ne pla ny na przy szłość i wie, w ja kiej fir mie lub

in sty tu cji chcia ła by pra co wać.

15. Ka rie ra za rząd cza

Jesz cze czę ściej niż chęć do za rzą dza nia wła snym biz ne sem ba da ne wy ra ża ją chęć zaj mo -

wa nia kie row ni czych sta no wisk w du żych kor po ra cjach tech no lo gicz nych: 85% chcia ło by za -

sia dać w za rzą dzie, 65% zaj mo wać sta no wi sko dy rek tor skie, a 67% być pre ze ską fir my (!).

Świad czy to o wie rze we wła sny si ły i roz bu dzo nych am bi cjach. Po rów nu jąc ten wy nik z oma -

wia ną wcze śniej nie pew no ścią, co do moż li wo ści po ra dze nia so bie na stu diach 
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tech nicz nych i ści słych, moż na wy snuć hi po te zę, że okres stu diów słu ży dziew czy nom do bu -

do wa nia nie zbęd nej w pra cy za wo do wej pew no ści sie bie i roz bu dza wia rę we wła sne si ły

ni we lu jąc wcze śniej sze, ewen tu al ne kom plek sy.

PYTANIE: Czy nie war to przy opi sa nym, im po nu ją cym po zio mie go to wo ści stu den tek po li -

tech nik do bu do wa nia ka rie ry za rząd czej w bran ży tech no lo gicz nej sys te mo wo

po my śleć o lep szym wy po sa ża niu ich w tra cie stu diów w kom pe ten cje do te go

nie zbęd ne — jak umie jęt no ści przy wód cze, wie dzę fi nan so wą, wie dzę o spo so -

bach za rzą dza nia ze spo łem/pro jek tem i roz wią zy wa nia kon flik tów, a tak że

znajomość ję zy ków ob cych?

16. Przed się bior czość wła sna i start -upy

Pra wie jed na trze cia re spon den tek wy ra ża chęć po sia da nia wła snej fir my. Fir my miał by po -

wstać naj czę ściej w dzie dzi nach ta kich jak bu dow nic two, opro gra mo wa nie, usłu gi te le in for -

ma tycz ne (wy stę pu je tu oczy wi ście ko re la cja z kie run ka mi stu dio wa ny mi przez re spon dent ki).

W dwóch przy pad kach ba da ne roz wa ża ły za ło że nie fir my nie zwią za nej z kie run kiem stu -

diów (mo da, or ga ni za cja even tów).

Pra wie jed na czwar ta ba da nych wy ra zi ła tak że chęć za ło że nia wła sne go start -upu tech no -

lo gicz ne go w przy szło ści (25% nie umia ło się jed no znacz nie okre ślić, po nad po ło -

wa — 52% — wy klu cza ła ta ką moż li wość). Po twier dza to otwacie się re spon den tek na róż ne

for my przed się bior czo ści, tak że tej na sty ku na uki, tech no lo gii i biz ne su. Re spon dent ki za in -

te re so wa ne start -upa mi de kla ro wa ły ta kie po ten cjal ne ob sza ry ich dzia ła nia: no we tech no -

lo gie (zwłasz cza opro gra mo wa nie), za sto so wa nia gra fe nu, mi kro urzą dze nia, usłu gi

te le in for ma tycz ne, in no wa cje spo łecz ne. Pod kre ślić na le ży, iż jed no cze śnie co pią ta z gro -

na stu den tek nie wie dzia ła, czym w ogó le są start -upy — co wska zu je na po trze bę in ten syw -

nych dzia łań in for ma cyj nych na uczel ni  w tym za kre sie, przy wspar ciu in sty tu cji pu blicz nych

i part ne rów spo łecz nych. 

WYZWANIE: Jak do brze przy go to wy wać dziew czy ny już w trak cie stu diów do wła snej dzia -

łal no ści biz ne so wej i wy ko rzy sty wać przy tym np. struk tu ry men to rin go we (jak

w pro gra mie „Le an in STEM”)? Jak za chę cać dziew czy ny do an ga żo wa nia się

w two rze nie i współ two rze nie in no wa cyj nych start -upów tech no lo gicz nych 

i po pu la ry zo wać wie dzę na te mat te go seg men tu ak tyw no ści?
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17. Ścież ka na uko wa — tylko dla wy bra nych?

Stu dent kom po li tech nik ra czej ma ło atrak cyj na wy da je się ka rie ra stric te na uko wa. Po nad po -

ło wa ba da nych nie prze wi du je pod ję cia stu diów dok to ranc kich w przy szło ści (57%). Ist nieje

jed nak wą ska gru pa my ślą ca o tym po waż nie. Studia doktoranckie roz wa ża 14% re spon -

den tek (w tym 4% „zde cy do wa nie tak”). Wśród naj czę ściej wy mie nia nych przy czyn za in te -

re so wa nia ka rie rą na uko wą zna la zły się: chęć zro bie nia ka rie ry na uko wej, chęć po sia da nia

stop nia dok to ra, szan sa wysokich za rob ków, chęć po zo sta nia na uczel ni oraz prze ko na nie,

że w bran ży po trzeb ni są wy so ko wy kwa li fi ko wa ni spe cja li ści. Naj rza dziej wy mie nia ną mo -

ty wa cją do pod ję cia stu diów dok to ranc kich w przy szło ści by ła chęć wy je cha nia na sty pen -

dium za gra nicz ne. Ka rie ra na uko wa nie ko ja rzy się więc z zaist nie niem w śro do wi sku

mię dzy na ro do wym — na róż nych po zio mach. Stu dent ki wy ra zi ły też zda nie, że nie czu ją się

wy star cza ją co po in for mo wa ne, na czym dokładnie po le ga ka rie ra na uko wa i ja kie są jej ko -

lej ne szcze ble. 

WYZWANIE: Jak uatrak cyj nić wi ze ru nek ka rie ry na uko wej wśród stu den tek uczel ni tech -

nicz nych? Jak sku tecz nie prze ka zy wać know -how na te mat spe cy fi ki ta kiej

ścież ki ka rie ry? 

18. Dziew czy ny a bran ża tech no lo gicz na

Jak stu dent ki po li tech nik wi dzą bran żę tech no lo gicz ną? Ba da ne ko ja rzą ją głów nie z no wy -

mi tech no lo gia mi, in no wa cyj nym my śle niem, za sto so wa niem wie dzy tech no lo gicz nej i roz -

wią zań in ży nier skich do roz wią zy wa nia pro ble mów, do sko na le niem tych roz wią zań,

no wo cze snym prze my słem, kre owa niem po stę pu, roz wo jem, ba da nia mi na uko wy mi, zmie -

nia ją cy mi ży cie wy na laz ka mi. Sil nie ko ja rzo na jest ona zwłasz cza z obszarem ICT — na co

mo że mieć wpływ moc na re pre zen ta cja stu den tek in for ma ty ki wśród re spon den tek. W opi -

sach bran ży tech no lo gicz nej na cisk jest czę sto po ło żo ny na moż li wość wpły wu na roz wój

cy wi li za cyj ny świa ta oraz czy nie nie ży cia lep szym i prost szym. Z tych wy po wie dzi moż -

na ostroż nie wnio sko wać, że wi ze ru nek bran ży tech no lo gicz nej w ba da nej gru pie jest bar -

dzo po zy tyw ny oraz, że bran ża ta ma dla stu den tek po li tech nik wiel ką moc przy cią ga nia.

Na pew no stu dent ki uczel ni tech nicz nych wy ka zu ją się o wie le bar dziej za awan so wa ną wie -

dzą na te mat bran ży tech no lo gicz nej niż ba da nej wcze śniej Ma tu rzyst ki 2015 (po rów naj: Ro -

zdział: MATURZYSTKI).
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19. Wkład ko bie t w bran żę tech no lo gicz ną

Spy ta li śmy re spon det ki, czym ich zda niem jest po ten cjał ko biet dla bran ży tech no lo gicz -

nej — czy li co ko bie ty mo gą do niej wnieść. Zna ko mi ta więk szość ba da nych by ła zda nia, że

ko bie ty mo gły by wnieść no we spoj rze nie i no wy punkt wi dze nia, przy czym jed na trze cia

ogra ni czyła się do ogól ni ko wej wzmian ki o no wej per spek ty wie/punk cie wi dze nia, a po ło wa

wy mie nia ła ce chy mniej lub bar dziej ste reo ty po wo przy pi sy wa ne ko bie tom, ta kie jak:

q Umie jęt ność two rze nia do brej at mos fe ry pra cy w ze spo le. Mi mo, iż w po przed nich py -

ta niach część ba da nych ne ga tyw nie wy po wia da ła się o pra cy z ko bie ta mi, ar gu men -

tu jąc, że te ostat nie są na sta wio ne na ry wa li za cję, a z męż czy zna mi ła twiej jest im się

porozumieć, to jed nak ko bie ca zdol ność do ła go dze nia kon flik tów by ła po strze ga na,

ja ko war tość do dat ko wa, któ rą in ży nier ki i na ukow czy nie mo gły by wnieść do bran ży

tech no lo gicz nej.

q Z pra cą w ze spo le czę ścio wo by ła zwią za na ko lej na przy pi sy wa na ko bie tom ce -

cha — sys te ma tycz ność i lep sza or ga ni za cja pra cy. Ko bie ty nie tyl ko mia ły by wnieść

do bran ży tech no lo gicz nej umie jęt no ści ko mu ni ka cyj ne, ale tak że zdol no ści or ga ni -

za cyj ne, nie kie dy w tym kon tek ście by ła wspo mi na na ko bie ca wie lo za da nio wość. 

q Ko bie ty mia ły by rów nież po sia dać zdol ność do spoj rze nia na da ny pro blem z wie lu

per spek tyw oraz wi dzieć wię cej moż li wych roz wią zań pro ble mu.

q Czę sto po ja wia ły się rów nież od nie sie nia do ko bie ce go zmy słu es te tycz ne go, któ ry

mia ł by być szcze gól nie po moc ny w pro jek to wa niu no wych pro duk tów. Cza sa mi 

rów nież wspo mi na no, że ko bie ty ja ko głów ne użyt kow nicz ki sprzę tu go spo dar stwa

do mo we go mia ły by zaproponować in ne, bar dziej prak tycz ne spoj rze nie. 

Część ba da nych wy ra ża ła rów nież po gląd, że ko bie ty są bar dziej kre atyw ne i w związ ku

z tym mo gły by do bran ży tech no lo gicz nej wnieść wie le no wych po my słów. Tyl ko sie dem

uczest ni czek ba da nia nie umia ło po wie dzieć, co ko bie ty mo gły by wnieść do bran ży tech no -

lo gicz nej, a dwa na ście twier dzi ło, że płeć nie ma zna cze nia, po nie waż li czą się umie jęt no -

ści. Wnio sko wać moż na z tych wy ni ków, że stu dent ki po li tech nik są prze ko na ne, że ist nie je

pe wien kon glo me rat war to ści, ja kie ko bie ty wno szą do bran ży tech no lo gicz nej (i na uki). I że

w przy szło ści chcą współ two rzyć i roz wi jać ten po ten cjał.

Nie po koi jed nak sto pień, do któ re go to po strze ga nie war to ści na zna czo ne jest ste reo ty pa mi

(aż do stwier dzeń moc no ab sur dal nych, jak te o spe cy ficz nej eks per ty zie ko biet w ob słu dze

urzą dzeń AGD) oraz ni ski na cisk ja ki kła dzio ny jest na aspek ty in te lek tu al ne. Z po wyż sze go

opi su wy ni ka, że ko bie ty z po li tech nik po strze ga ją sie bie i swo ją war tość przede wszyst kim

w kon tek ście ste reo ty pów płcio wych, a do pie ro po tem kom pe ten cji zdo by tych na uczel ni. 

WYZWANIE: Jak pro mo wać wkład ko biet w roz wój bran ży tech no lo gicz nej i wy ko rzy sty wać

to dla zwięk sze nia udzia łu ko biet w tym ob sza rze? Jak we ry fi ko wać po zy tyw -

ne i pseu do po zy tyw ne ste reo ty py w tym za kre sie? 
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20. Ocze ki wa nia wo bec przy szłej pra cy — wynagrodzenie i sa tys fak cja

Uczest nicz ki ba da nia wy ka zu ją bar dzo prag ma tycz ne po dej ście w my śle niu o swo jej przy -

szło ści i uzna ją, że ma te rial ne ko rzy ści są tak sa mo waż ne, jak oso bi sta sa tys fak cja z pra -

cy. „Pra ca po win na mi da wać po czu cie, że wy ko ny wa ne za da nia są waż ne i ma ją

sens” — twier dzi 67% uczest ni czek ba da nia. Pra wie dwie trze cie (64%) — że istot ne jest, aby

pra ca da wa ła za rob ki po zwa la ją ce na nie za leż ność fi nan so wą. Nie co mniej waż ne są „mo -

ty wa cja do cią głe go do sko na le nia się” oraz „po czu cie sta bi li za cji” — po ło wa uczest ni czek ba -

da nia uzna ła je za waż ne czyn ni ki w przy szłej pra cy za wo do wej. Mniej niż jed na trze cia

(31%) an kie to wa nych uzna ła za prio ry tet, iż pra ca po win na po zwa lać na wy ko rzy sta nie wy -

kształ ce nia.

Je że li cho dzi o ocze ki wa nia pła co we, to więk szość ba da nych chcia ła by za ra biać od 1000-

2000 zło tych na rę kę w pierw szej pra cy. Ocze ki wa nia pła co we po nad po ło wy an kie to wa -

nych są za dzi wia ją co skrom ne, zwa żyw szy, że nie od bie ga ją od kwo ty 1750 zło tych brut to,

czy li obo wią zu ją ce go w 2015 r. wy na gro dze nia mi ni mal ne go. Dla po rów na nia, war to spraw -

dzić w dal szych ba da niach, ja kie są ocze ki wa nia stu den tów płci mę skiej w tym za kre sie. 

21. Wej ście do bran ży 

Przy zbie ra niu i po rząd ko wa niu wie dzy na te mat prze pły wu ko biet na po szcze gól nych eta -

pach przy go to wy wa nia się i wdra ża nia do bu do wa nia ka rie ry w bran ży tech no lo gicz nej (tzw.

„pi pe li ne”) waż ne jest za na li zo wa nie, ja ka ścież ka wie dzie stu dent ki z po li tech nik do sek to -

ra prze my sło we go. Zna czą ca część ba da nych pla nu je za cząć przy szłe po szu ki wa nie pra -

cy od roz glą da nia się za sta żem lub prak ty ka mi. Mniej po pu lar ny jest tzw. ne twor king,

do któ re go za li czo no uczest nic two w tar gach pra cy, po szu ki wa nie za po śred nic twem te ma -

tycz nych por ta li spo łecz no ścio wych, udział w kon fe ren cjach, lub wy ko rzy sty wa nie „zna jo -

mo ści” w bran ży na by tych pod czas dzia łal no ści w ko le na uko wym. Nie zwy kle rzad ko w tym

kon tek ście był wy mie nia ne urzę dy pra cy. Ba da ne przy wo ły wa ły rów nież stan dar do we 

me to dy po szu ki wa nia pra cy, ta kie jak wy sy ła nie CV. Trzy czwar te an kie to wa nych chce 

szu kać pra cy już w trak cie stu diów (co czwar ta wo la ła roz po cząć szu ka nie pra cy już po stu -

diach). 

22. Sta że i prak ty ki 

Waż ną ro lę przy wcho dze niu do bran ży tech no lo gicz nej od gry wa ją prak ty ki i sta że za wo do -

we w fir mach i in nych in sty tu cjach. Uczest nicz ki ba da nia by ły za in te re so wa ne na by wa niem

prak tycz nej wie dzy i do sko na le niem swo ich umie jęt no ści za wo do wych w tej for mie. W związ -

ku z tym mia ły okre ślo ne ocze ki wa nia zwią za ne z prak ty ka mi, ta kie jak przy dział kon kret -

nych, a cza sem bar dziej od po wie dzial nych za dań. Ich za an ga żo wa nie w prak ty ki wy kra cza ło

za tem po za zwy kłe uzy ska nie za li cze nia z przed mio tu obo wiąz ko we go na stu diach. 
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Pra wie po ło wa re spon den tek (41%) bra ła udział w sta żu lub prak ty kach. Tyl ko 14% otrzy -

my wa ło z te go ty tu łu wy na gro dze nie. Czter dzie ści pro cent ba da nych od by ło bez płat ne prak -

ty ki, a 3% mia ło po kry te kosz ty po śred nie (np. do jaz dy). Jed na uczest nicz ka ba da nia

przy zna ła, że by ła zmu szo na za pła cić fir mie za udział w prak ty kach. Ba da ne za tem mu sia -

ły w więk szo ści przy pad ków dys po no wać środ ka mi na utrzy ma nie się w cza sie prak tyk

na rzecz fir my. War to za zna czyć, że 5% ba da nych od by ło sta że za gra nicz ne.

Ba da ne naj czę ściej po szu ki wa ły prak tyk sa mo dziel nie, rza dziej do sta wa ły się na nie za po -

śred nic twem uczel ni, z pro gra mu UE oraz „po zna jo mo ści”. Naj rza dziej wy ko rzy sty wa ną me -

to dą by ła re kru ta cja on -li ne po przez stro nę www fir my. Po mi mo, że prak ty ki za wo do we co raz

czę ściej są obo wiąz ko wą czę ścią stu diów, ba da ne na ogół nie otrzy my wa ły wspar cia w tym

za kre sie ze stro ny uczel ni. Wska zu je to na istot ny man ka ment sys te mo wy i od da le nie świa -

ta aka de mic kie go od re aliów ryn ku pra cy i sek to ra tech no lo gicz ne go.  

Po nad po ło wa ba da nych by ła dość za do wo lo na z prak tyk, tyl ko co dzie sią ta wy ra ża ła prze -

ciw ne od czu cia. Co czwar ta by ła do te go stop nia usa tys fak cjo no wa nych prak ty ką czy sta -

żem za wo do wym, że chęt nie pod ję ła by pra cę w fir mie, w któ rej je od by ła. Po nad to, czte ry

oso by zo sta ły fak tycz nie za trud nio ne przez ta ką fir mę. 

Py ta ne o to, co naj bar dziej do ce ni ły w swo ich prak ty kach, an kie to wa ne naj czę ściej wy mie -

nia ją moż li wość za apli ko wa nia wie dzy w prak ty ce i lep sze po zna nie przy szłe go za wo du.

Część osób wspo mnia ła też o przy ja znej at mos fe rze i przy dzia le kon kret nych za dań. Wresz -

cie, nie któ re stu dent ki za do wo lo ne by ły z możliwości ze tknię cia się z no wo cze sny mi urzą -

dze nia mi, nie do stęp nymi na ma cie rzy stej uczel ni. O sa tys fak cji z prak tyk świad czy rów nież

fakt, że po ło wa osób nic by nie zmie ni ła w swo ich prak ty kach, a nie któ rzy wręcz wy dłu ży li -

by ich okres, mó wiąc, że mie siąc lub dwa nie wy star czy, aby na być prak tycz ną wie dzę. Co

ósma ba da na wy ra ża ła nie za do wo le nie z cha rak te ru przy dzie lo nych obo wiąz ków, bądź z ich

bra ku. W ko men ta rzach po ja wia ły się spo ra dycz nie wzmian ki o sek si stow skich za cho wa -

niach sze fa i o fa wo ry zo wa niu prak ty kan tów-męż czyzn. 

WYZWANIE: Jak włą czyć uczel nię w pro ces two rze nia ofert prak tyk za wo do wych dla stu -

den tów i re kru ta cji na ta kie sta że? Jak uła twić stu den tom płyn ne wcho dze nie

na ry nek pra cy?

23. Świa do mość dys kry mi na cji ko biet na ryn ku pra cy

Re spon dent ki są w więk szo ści prze ko na ne o ist nie niu dys kry mi na cji ze wzglę du na płeć

na ryn ku pra cy. Wię cej niż po ło wa an kie to wa nych (53%) przy zna je, że obec nie w Pol sce ko -

bie ta w bran ży tech no lo gicz nej za ra bia tro chę mniej niż męż czy zna (za tę sa mą pra cę, na tym

sa mym sta no wi sku, z tym do świad cze niem i z tym sa mym wy kształ ce niem), 11% uwa ża, że

ist nie je du ża róż ni ca w za rob kach na nie ko rzyść ko biet. Tyl ko 27% uwa ża, że przed sta wi -

cie le oby dwu płci za ra bia ją ty le sa mo, nie licz ne ba da ne są zda nia, iż ko bie ty w bran ży tech -

no lo gicz nej za ra bia ją tro chę wię cej niż męż czyź ni na tych sa mych sta no wi skach. 
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24. Wię cej ko biet w bran ży tech no lo gicz nej

Wię cej niż po ło wa ba da nych (59%, w tym 21% „zde cy do wa nie tak”) chcia ła by, aby zwięk -

szy ła się licz ba ko biet w bran ży tech no lo gicz nej. Ana lo gicz nie, 62% ba da nych chcia ło by,

aby ko bie ty zaj mo wa ły wię cej wy so kich sta no wisk w tej bran ży. Pa ra dok sal nie od bie ga to

od re ak cji ba da nych na po trze bę zwięk sze nia licz by ko biet na uczel niach tech nicz nych (gdzie

pra wie co trze cia ba da na by ła te mu prze ciw na). Czy li re spon dent kom zde cy do wa nie bar -

dziej za le ży na zwięk sze niu udzia łu ko biet w bran ży tech no lo gicz nej niż w stu diach na uczel -

niach tech nicz nych. Mo że wią zać się to z fak tem, że sa me do pie ro wcho dzą/ bę dą wcho dzić

do tej bran ży i za le ży im na pod nie sie niu sta tu su ko biet w tej bran ży w ogó le. 

WYZWANIE: Jak sku tecz nie wal czyć z lu ką pła co wą po mię dzy ko bie ta mi i męż czy zna mi

w bran ży tech no lo gicz nej? Jak wy ko rzy stać prze ko na nie dziew czyn wcho dzą -

cych do bran ży tech no lo gicz nej, że po win no się tam zna leźć wię cej ko biet,

do uru cho mie nia ich po ten cja łu spo łecz ne go do ak tyw nych dzia łań i za an ga -

żo wa nia na rzecz re ali za cji te go po stu la tu? Ja kie dzia ła nia na le ży pod jąć w tym

za kre sie?

JAK ZWIĘK SZYĆ UDZIAŁ KO BIET 
W BRAN ŻY TECH NO LO GICZ NEJ?

25. Moc ko bie ce go sie cio wa nia

Ba da ne do strze ga ją w swo im oto cze niu po waż ny pro blem nie do in for mo wa nia w kwe stii moż -

li wo ści zbu do wa nia ka rie ry w bran ży tech no lo gicz nej. Wska zu je to po raz ko lej ny w tym ba -

da niu na sys te mo wy nie do bór lin ków po mię dzy świa tem aka de mic kim i na uko wym a ryn kiem

pra cy i bran żą tech no lo gicz ną. Wśród czyn ni ków uzna nych za istot ne dla zwięk sze nia licz -

by ko biet w bran ży tech no lo gicz nej, naj waż niej szy dla re spon den tek oka zał się być do stęp

do in for ma cji o pra cy, któ rą moż na wy ko ny wać po stu diach (60%). 

Bar dzo waż ne oka za ło się też „sie cio wa nie się ko biet” — czy li roz bu do wa re la cji po mię dzy

ko bie ta mi w fir mie i na sty ku fir my z uczel nią. Po nad po ło wa ba da nych (55%) wy mie ni ła ja -

ko me to dę wzmoc nie nia po zy cji ko biet w bran ży tech no lo gicz nej wza jem ne wspie ra nie się

ko biet (na przy kład men to ring lub ne twor king), po dob nie by ło z po ka zy wa niem młod szym

ko le żan kom wzo rów ko biet, któ re zro bi ły ka rie rę w bran ży tech no lo gicz nej — ro le-mo dels.

Jed na trze cia ba da nych (34%) za istot ne uzna ła wspie ra nie ka rier ko biet przez męż czyzn.

Ist nie je pe wien dy so nans po mię dzy wcze śniej wy ra żo nym bra kiem za in te re so wa nia

do zwięk sza nia licz by dziew czyn na po li tech ni kach a ty mi wy ni ka mi. 

Za sku tecz ną dro gę do zwięk sze nia udzia łu ko biet w bran ży tech no lo gicz nej, ba da ne uzna -

ły rów nież pro gra my za chę ca ją ce uczen ni ce do stu dio wa nia przed mio tów ści słych w szko le
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(43%). Istot ne oka za ły się tak że świa do mość pra co daw ców do ty czą ca urlo pów dla ro dzi ców

(40%) i rów ny po dział obo wiąz ków do mo wych mię dzy obie płci (38%). Co cie ka we, czę sto

wska zy wa no szko le nia dla ka dry po li tech nik zmie nia ją ce ste reo ty py płcio we (39%). Za znacz -

my, że wcze śniej, gdy mo wa by ła o ich oso bi stych do świad cze niach, an kie to wa ne zda wa ły

się tych ste reo ty pów nie do strze gać aż w ta kim stop niu.

Odpowiedni przepływ informacji o rynku pracy oraz bu do wa nie re la cji z in ny mi ko bie ta mi

i wza jem ne wspar cie oka za ły się mieć naj więk sze zna cze nie dla po zy tyw nej zmia ny w po -

zy cji ko biet w bran ży tech no lo gicz nej. 

WYZWANIE: Ja kie dzia ła nia na le ży przed się wziąć, aby zbli żyć świat aka de mic ki do ryn ku

pra cy, udroż nić ka na ły ko mu ni ka cyj ne i roz po wszech nić prze kaz peł nej i rze -

tel nej in for ma cji na te mat ofer ty roz wo ju ka rie ry za wo do wej dla stu den tek (i stu -

den tów) w bran ży tech no lo gicz nej? Jak sku tecz nie bu do wać i roz wi jać kul tu rę

men to rin gu i ne twor kin gu w fir mach tech no lo gicz nych — z na ci skiem na ak tyw -

no ści ko bie ce w tym za kre sie? Jak bu do wać no we plat for my wspar cia ko bie -

ce go i bu do wa nia re la cji na sty ku świa ta aka de mic kie go i bran ży

tech no lo gicz nej? Czy moż li we (i ko niecz ne) jest po wszech ne/sys te mo we wpro -

wa dze nie tre nin gów an ty dy skry mi na cyj nych dla ka dry uczel ni tech nicz nych?

26. Pro blem za ufa nia do ko biet za rzą dza ją cych

Ko bie ty -me na dżer ki w fir mach tech no lo gicz nych bar dzo czę sto sta ją przed wy zwa niem za -

rzą dza nia ze spo ła mi stric te mę ski mi lub z du żą prze wa gą męż czyzn, jak rów nież dzia ła nia

w gre miach zdo mi no wa nych przez męż czyzn — np. za rzą dach firm. Je że li cho dzi o oce nę

pre dys po zy cji wła snych do za rzą dza nia w tym kon tek ście, to ba da ne wy ra zi ły dość mie sza -

ne od czu cia. Pra wie po ło wa (46%) po trak to wa ła by ta ką sy tu ację ja ko wy zwa nie, 32 % — ja -

ko szan sę na udo wod nie nie, że ko bie ta jest do sko na łym za rzą dza ją cym. Nie co mniej (28%)

przy pusz cza ło, że mia ło by z ta kie go sta no wi ska szcze gól ną sa tys fak cję. Ba da ne sto sun ko -

wo rzad ko uzna wa ły kie ro wa nie mę skim ze spo łem za wiel kie osią gnię cie w tej bran ży (23%),

jesz cze mniej (18%) czu ło by się w tej sy tu acji wy róż nio nych, nie mniej jed nak rów nież na ogół

nie uzna wa ły ta kiej sy tu acji za nor mal ną (tyl ko 21% „uważa, że to jest nor mal na dla nich sy -

tu acja”). Sto sun ko wo rzad ko an kie to wa ne wy ra ża ły wprost oba wy zwią za ne z ta ką sy tu -

acją: 13% oba wia ło by się, że so bie nie po ra dzi, a 6% nie czu ło by się kom for to wo kie ru jąc

ze spo łem zma sku li ni zo wa nym w stu pro cen tach. Od po wie dzi su ge ru ją, że u du żej czę ści

re spon den tek wciąż po ku tu je po czu cie, iż za rzą dza nie przez ko bie ty mo że być trak to wa ne

ja ko akt wy mie rzo ny w sta tus quo, a także że za rzą dza nie mę skie jest sy tu acją naj bar dziej

na tu ral ną.
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Uczest nicz ki ba da nia zgod nie twier dzi ły, że ze spo ły mie sza ne ma ją więk sze szan se na osią -

gnię cie suk ce su niż ze spo ły zło żo ne z sa mych ko biet lub sa mych męż czyzn. Na le ży jed nak

pod kre ślić, że ba da ne czę ściej wy ra ża ły za ufa nie do efek tyw no ści pra cy ze spo łów zło żo -

nych z sa mych męż czyzn niż do ko bie cych ekip: 9% ba da nych uwa ża ło, że ze spo ły mie -

sza ne bę dą pra co wa ły go rzej niż mę skie, tyl ko 5% ba da nych wy ra zi ło po dob ne prze ko na nie

o sfe mi ni zo wa nych ze spo łach.

Dla więk szo ści ba da nych nie mia ło by więk sze go zna cze nia, gdy by mu sia ły pra co wać wy -

łącz nie z męż czy zna mi. Sie dem na ście pro cent po strze ga ło by ta ką sy tu ację ja ko wy róż nie -

nie. Trzy pro cent ba da nych czu ło by się nie kom for to wo w ta kiej sy tu acji („prze szka dza ło by

mi to”). Po dob nie, więk szość ba da nych (59%) twier dzi, że płeć przy szłe go prze ło żo ne go nie

mia ła by dla nich więk sze go zna cze nia. Z dru giej stro ny, zna czą cy od se tek (29%) chęt niej

pra co wał by pod kie row nic twem męż czy zny. Ko bie tę ja ko wy ma rzo ną sze fo wą wy bra ło tyl -

ko 4% (!). Wy nik ten po twier dza ist nie nie ne ga tyw ne go ste reo ty pu zwią za ne go z oce ną umie -

jęt no ści za rzą dza nia przez ko bie ty. Oraz nie uf ność wo bec tzw. „ko bie ce go mo de lu

za rzą dza nia”. A tak że two rzy dość ude rza ją cy dy so nans z de kla ra cja mi stu den tek do go to -

wo ści za rzą dza nia w fir mach z bran ży tech no lo gicz nej.

Pod su mo wu jąc, mi mo iż ba da ne ogól nie chcia ły by, że by licz ba ko biet w bran ży tech no lo -

gicz nej zwięk szy ła się i że by ko bie ty bu do wa ły w niej ka rie ry za rząd cze, to jed nak du ża część

z nich wy ra ża nie uf ność w sto sun ku do prze ło żo nych ko biet, a w kwe stii wła snych pre dys -

po zy cji do kie ro wa nia mę ski mi ze spo ła mi mia ła dość mie sza ne od czu cia. Ba da ne nie uzna -

ją ta kiej sy tu acji za nor mal ną lub na tu ral ną, ani też za wy róż nie nie. Naj czę ściej wi dzia ły by

w niej oka zję do prze te sto wa nia wła snych moż li wo ści — czy li ro dzaj wy zwa nia.

WYZWANIE: Jak zmieniać z ne ga tyw nyae ste reo ty py zwią za nym z oce ną umie jęt no ści za -

rzą dza nia ko biet — wśród ko biet i męż czyzn? Jak efek tyw nie prze ka zy wać stu -

dent kom know -how w tym za kre sie w ra mach pro ce su roz wi ja nia kom pe ten cji? 

27. Po strze ga nie firm tech no lo gicz nych w kon tek ście po li ty ki di ver si ty

Co zda niem stu den tek uczel ni tech nicz nych czy ni fir mę „przy ja zną ko bie tom”? Są to przede

wszyst kim po li ty ki zwią za ne z go dze niem obo wiąz ków ro dzin nych i za wo do wych, ta kie jak:

rze czy wi ście bez pro ble mo wy po wrót do pra cy po urlo pie ma cie rzyń skim (79%), urlo py ro -

dzi ciel skie (51%), ela stycz ne for my i czas pra cy ro dzi ców (50% wska zań). Nie co mniej istot -

na jest in fra struk tu ra in sty tu cjo nal na ofe ro wa na przez fir mę (tyl ko 30% ba da nych uzna ło, że

fir ma przy ja zna ko bie tom po win na mieć żło bek). Rów nie waż ne oka za ły się być brak kon ku -

ren cji po mię dzy ko bie ta mi a męż czy zna mi (55%) oraz do ce nie nie pra cy ko biet po przez,

na przy kład du że moż li wo ści awan su dla ko biet (57%) a także wy ko rzy sta nie zdol no ści i kwa -

li fi ka cji ko biet (52%). Naj rza dziej wy mie nia ną cechą fir my przy ja znej dla ko biet by ło
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organizowanie spe cjal nych pro gra mów, spo tkań, ini cja ty w skie ro wa nych do ko biet (21%

wska zań). Po mi mo za tem, że pro gra my uła twia ją ce wej ście ro dzi com na ry nek pra cy by ły

ogól nie uzna ne za mniej waż ne niż two rze nie sie ci ko bie cych i wza jem ne wspar cie,

przy wska za niach w za kre sie ście żek re ali za cji po stu la tu zwięk sze nia udzia łu ko biet w bran ży

tech no lo gicz nej, to jed nak w wi ze run ku fir my przy ja znej ko bie tom te ele men ty od gry wa ją klu -

czo wą ro lę. 

WYZWANIE: Jak za chę cać fir my do pro wa dze nia pro-ko bie cej (tu dzież na sta wio nej w ogó -

le na wspie ra nie róż no rod no ści) po li ty ki i wpro wa dza nia roz wią zań z za kre su

work -li fe ba lan ce? Jak bu do wać w fir mie at mos fe rę otwar tą na po trze by i am -

bi cje ko biet? 

28. Stu dent ki po li tech nik lu bią no we tech no lo gie

Dziew czy ny z po li tech ni ki przy kła da ją du żą wa gę do roz wo ju kom pe ten cji z za kre su no wych

tech no lo gii. Zna ko mi ta więk szość ba da nych wy ka zy wa ła za in te re so wa nie w tym ob sza rze

wy kra cza ją ce po za pro gram stu diów — 85% de kla ro wa ło, że czy ta ar ty ku ły do ty czą ce no -

wych tech no lo gii, ty le sa mo po głę bia wie dzę zwią za ną z kie run kiem stu diów na wła sny uży -

tek — po przez plat for my on -li ne (np. ty pu MOOC), do dat ko we kur sy i szko le nia. Po nad po ło wa

(52%) uczest ni czek ba da nia by ła za wo do wo zwią za na z fir ma mi zaj mu ją cy mi się no wy mi

tech no lo gia mi. Jed na trze cia zaj mo wa ła się pro gra mo wa niem, a 28% na pra wą sprzę tów.

Jed na pią ta ba da nych ad mi ni stro wa ła stro ną www, ty le sa mo przy zna ło, iż pro wa dzi wła sne -

go blo ga lub fan pa ge w ser wi sie spo łecz no ścio wym. Naj wię cej za in te re so wa nia bu dzi ły jed -

nak apli ka cje mo bil ne — 89% uczest ni czek ba da nia przy zna ło, że po bie ra „no we cie ka we

apli ka cje”. Część tak że chce je two rzyć lub już to ro bi. 
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q Pro blem ne ga tyw nych ste reo ty pów zwią za nych z ko bie ta mi w ob sza rze STEM i bran -

ży tech no lo gicz nej się ga o wie le głę biej niż moż na byłoby przy pusz czać. Na wet my -

śle nie stu den tek po li tech nik w tym kon tek ście obar czo ne jest licz ny mi ne ga tyw ny mi

ste reo ty pa mi — aż do po zio mu au to ste re oty pu (np. o źle za rzą dza ją cej ko bie cie -sze fo wej,

przy jed no cze snym pla no wa niu ka rie ry za rząd czej). Opie ra ją się na nich rów nież pew ne

opi nie, któ re mo gą być pod sta wą do te zy o nie do bo rze so li dar no ści ko biet w świe cie

na uk tech nicz nych i ści słych na po zio mie stu diów. Na wyż szym po zio mie — po zio -

mie my śle nia o bran ży tech no lo gicz nej tych ste reo ty pów jest mniej i wię cej jest zna -

mion roz po zna nia po trze by wza jem ne go wspie ra nia się ko biet: ne twor kin gu,

men to rin gu etc. I w ogó le po trze by wspar cia ko biet w tym ob sza rze — na róż nych po zio -

mach ak tyw no ści pań stwa, sek to ra prze my sło we go i dzia łań spo łecz nych.

q Stu dent ki po li tech nik wy da ją się nie być świa do me me cha ni zmów dys kry mi na cji

ukry tej, czy też nie -wprost (im pli cit bias). Ich po strze ga nie zja wi ska dys kry mi na cji jest bar -

dzo wą skie i sche ma tycz ne. Nie prze szka dza im ani szcze gól ne trak to wa nie przez wy kła -

dow ców, ani też fakt, że w ich oto cze niu sto sun ko wo czę sto pa da ją szo wi ni stycz ne uwa gi

i opo wia da ne są sek si stow skie żar ty. Moż na po dej rze wać, że nie chcą iden ty fi ko wać się

z obiek tem dys kry mi na cji, co jest dość na tu ral ną re ak cją na wcze snym eta pie kształ to wa -

nia świa do mo ści w tym za kre sie, a także — prag ma tycz nie — chcą wy ko rzy stać swo ją wy -

jąt ko wa po zy cję, ja ko nie licz ne ko bie ty na swo ich wy dzia łach.

Ist nie je po trze ba bu do wa nia tej świa do mo ści i uwraż li wie nia w pierw szej ko lej no ści sa -

mych dziew czyn na to, w ja ki spo sób kształ tu je się śro do wi sko rów no ścio we, otwar te, wol -

ne od dys kry mi nu ją cych prze ka zów. I ja ka mo że być ich oso bi sta ro la w dą że niu do ta kie go

sta nu.  Oczy wi ście zmia ny mu szą przede wszyst kim na stą pić w oto cze niu.

q Obec nie na uczel nie tech nicz ne aplikują głów nie po nad prze cięt nie uta len to wa ne ma -

tu rzyst ki. Edu ka cja tech nicz na w seg men cie ko biet ma wciąż zna mio na eli tar no ści. Pa -

mię tać na le ży, że ce lem po li tyk rów no ścio wych nie jest, aby wy bit nie uzdol nio ne ko bie ty

ro bi ły ka rie ry w dzie dzi nach tra dy cyj nie zdo mi no wa nych przez męż czyzn, ale wy rów na -

nie szans dla ko biet i męż czyzn o tych sa mych zdol no ściach. 
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q Na róż nych po zio mach od czu wal ny jest nie do bór lin ków i ka na łów in for ma cyj nych po -

mię dzy świa tem aka de mic kim i bran żą tech no lo gicz ną (sze rzej: ryn kiem pra cy). 

Wi docz ne to jest zwłasz cza w przy pad ku sta ży za wo do wych, w któ rych zna le zie niu

i zrealizowaniu, jak na ra zie, uczel nie stu dent kom nie po ma ga ją (i stu den tom). Stu dent ki

czu ją się tak że nie do in for mo wa ne w ta kich te ma tach jak: ofer ty ryn ku pra cy i moż li wo ści

bu do wa nia ka rie ry w bran ży za awan so wa nych tech no lo gii. Nie do koń ca czu ją się rów -

nież przy go to wa ne do pod ję cia pra cy za wo do wej i wy po sa żo ne w od po wied nie kom pe -

ten cje do roz wi ja nia ka rie ry.

q W kształ to wa niu po zy tyw nej zmia ny w za kre sie ro li ko biet w bran ży tech no lo gicz nej po trzeb -

ne jest za an ga żo wa nie sa mych stu den tek po li tech nik (zwłasz cza, że rów ie śni cze ro le-mo -

del wy wie ra ją bar dzo sil ny wpływ na wy bo ry edu ka cyj ne li ce ali stek) i za an ga żo wa nie

oto cze nia (na uczy cie le, wy kła dow cy, stu den ci płci mę skiej). Nad oto cze niem moż na pra -

co wać po przez wska za ne ja ko jed no z za le ceń przez sa me re spon dent ki — szko le nia an ty -

dyk sry mi na cyj ne na uczel niach. Ko niecz ne jest też bu do wa nie szer szej świa do mo ści

spo łecz nej w tym za kre sie — tak że po przez prze ka zy pu blicz ne i me dial ne.

q Bran ża tech no lo gicz na cie szy się bar dzo do brą mar ką wśród stu den tek uczel ni tech -

nicz nych. Mar ka ta opar ta jest na ta kich war to ściach jak po stęp, no wo cze sność, po stu lat

po lep sza nia ży cia, roz wią zy wa nie pro ble mów cy wi li za cyj nych. Ma w so bie „moc przy cią -

ga nia” ja ko ob szar ak tyw no ści da ją cy po czu cie spraw czo ści i moż li wo ści wpły wu na lo sy

świa ta. Bran ża tech no lo gicz na jest też ko ja rzo na bar dzo moc no z ICT i no wy mi tech no lo -

gia mi.

q Pro ko bie cy wi ze ru nek firm tech no lo gicz nych wią że się w oczach stu den tek po li tech nik

przede wszyst kim z po li ty ką z za kre su work-li fe ba lan ce (czy też „pro ro dzin ną”) — czy li roz -

wią za nia mi ta ki mi, jak ela stycz ny czas pra cy, bez pro ble mo wy po wrót do pra cy po urlo pie

ma cie rzyń skim, wspar cie ro dzi ciel stwa. Mu si też stwa rzać szan se re al ne go awan su i roz -

wo ju dla ko biet. Fir my, któ re chcia ła by za trud niać wię cej ko biet po win ny roz wią za nia ta kie

za cząć jak naj szyb ciej wdra żać, bo wie le wska zu je na to, że pro- ko bie cość bę dzie 

co raz sil niej szym tren dem na ryn ku pra cy w bran ży tech no lo gicz nej. Oczekiwania 

w tym obszarze będą rosnąć. 
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q Stu dent kom po li tech nik nie jest ob cy duch przed się bior czo ści. Skłon ne są za rów no za kła -

dać tra dy cyj ne przed się bior stwa jak i tech no lo gicz ne start -upy — choć w tym ostat -

nim ob sza rze ist nie je po trze ba do in for mo wa nia.

q Po ten cjał ko biet jest po strze ga ny przez stu dent ki po li tech ni ki jako su ma war to ści, ja kie ko -

bie ty mo gą wnieść do bran ży tech no lo gicz nej. Pa nu je dość po wszech ne prze ko na nie,

o tym, że ko bie ty re pre zen tu ją bli żej nie do okre ślo ną „in ną per spek ty wę/punkt wi dze nia”,

któ re mo gą kon try bu ować do po wsta wa nia tzw. „no wej ja ko ści” w roz wią za niach. Uwa gę

zwra ca się tak że na ich umie jęt no ści in ter per so nal ne, wie lo za da nio wość czy też sys te ma -

tycz no ść i do brą or ga ni za cje pra cy. Pod kre śla się rów nież ich na sta wie nie na es te ty kę

oraz kom pe ten cje wy ni ka ją ce z wie dzy o tym, jak funk cjo nu je go spo dar stwo do mo we. Wie -

le z wy mie nio nych cech mie ści się wciąż w ste reo ty pach do ty czą cych ko biet w spo łe czeń -

stwie, czy spe cy ficz nie na ryn ku pra cy. Re spon dent ki zda ją się nie do strze gać tak pro stych

spraw, jak to, że ko bie ty róż niąc się od męż czyzn po trze bu ją tak że, aby te róż ni ce uwzględ -

nio ne by ły przy kre owa niu roz wią zań tech no lo gicz nych — i że szer sza ich obec ność w bran -

ży tech no lo gicz nej mo że się do te go przy czy nić. Świa do mość w tym za kre sie jest bar dzo

niska.

q Na pew no war to wpro wa dzić wię cej róż no rod no ści w ścież ki wcho dze nia przez dziew -

czy ny do bran ży tech no lo gicz nej — or ga ni zo wać dla nich spo tka nia w fir mach, pro gra -

my men to rin go we, obo zy te ma tycz ne, spe cjal ne ak cje i dni otwar te. Trze ba zwięk szyć

ro lę sta ży za wo do wych i zwięk szyć atrak cyj ność i róż no rod ność tej ofer ty. 

q Stu dent ki po li tech nik moc no pod kre śla ją klu czo wą ro lę lep sze go na ucza nia przed mio -

tów z za kre su STEM w szko łach i sys te mo we go za chę ca nia mło dych lu dzi do za in te re -

so wa nia się tą te ma ty ką, w zwięk sza niu udzia łu ko biet w stu diach tech nicz nych i ści słych.
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q Aby zwięk szyć udział ko biet w bran ży tech no lo gicz nej, na le ży tak że m.in. sys te mo wo za -

pew nić jak naj szer szej gru pie dziew czyn inspirację do za in te re so wa nia się ob sza rem

STEM i stu dia mi tech nicz ny mi, ja ką w du żej mie rze ba da ne stu dent ki otrzy my wa ły ze swo -

je go bli skie go oto cze nia. Trze ba im ple men to wać i wspie rać ini cja ty wy bu du ją ce lin ki po mię -

dzy stu den ta mi i stu dent ka mi po li tech nik, a ich młod szy mi ko le żan ka mi (me cha nizm

ró wie śni czych ro le -mo dels). Trze ba eks po no wać je tak że na wpływ kla sycz nych ro le -

-mo dels i uży wać w tym ce lu ko biet, któ re już zbu do wa ły spek ta ku lar ne ka rie ry za rząd cze

i me ry to rycz ne w bran ży tech no lo gicz nej.

q Du żą si łę przy cią ga nia ma ty tuł za wo do wy in ży nie ra i pre stiż z nim zwią za ny. Dzia ła -

nia za chę ca ją ce dziew czy ny do za in te re so wa nia się stu dia mi po li tech nicz ny mi na le ży

na tym opie rać.

q Nie ma wy star cza ją cych da nych do ana li zy, ale wy ni ki ba da nia su ge ru ją, że pi pe li ne (pol.

ru ro ciąg) ko biet bu du ją cych kom pe ten cje w ob sza rze STEM, na eta pie stu diów nie jest

bar dzo „ciek ną cy”. Du żo dziew czyn „tra ci się” na to miast na eta pie przej ścia ze szko -

ły śred niej (gdzie uzy sku ją rów nie do bre oce ny z przed mio tów ści słych co chłop cy, po -

dob nie dzie je się na ma tu rze) na stu dia (na uczelnie techniczne decyduje się 13% kobiet

idących na studia). W ogó le ma ło mło dych lu dzi wy bie ra kształ ce nie po li tech nicz ne, 

a ko bie ty sta no wią tyl ko 37% tej gru py.

Po tem, w trak cie stu diów, dziew czy ny są do brze zmo ty wo wa ne i do sko na le so bie 

ra dzą — czę sto le piej niż ich ko le dzy. Ko lej nym etapem jest wej ście do bran ży tech no lo -

gicz nej. Wiele studentek uczelni technicznych nie podejmuje pracy w tej branży, jest ich

zna czą co mniej pro cen to wo niż na stu diach. Jest to zagadnienie, które powinno być

podjęte w dalszych badaniach.

q Mi mo, że więk szość stu den tek zda je so bie spra wę z fak tu, że w bran ży tech no lo gicz nej

są róż ni ce w trak to wa niu płci (zwłaszcza pod względem fi nan so wym), pra wie 80%

chce do tej bran ży wejść i bu do wać tam ka rie rę. Chcą tak że, aby ko bie ty mia ły w niej wię -

cej do po wie dze nia. Da je to na dzie ję na to, że w naj bliż szej przy szło ści bę dą chcia ły tę

bran żę zmie nić.
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Peł za ją ca re wo lu cja?
Fir my z bran ży tech no lo gicz nej (zwłasz cza te naj no wo cze śniej sze, dzia ła ją ce na sty ku na -

uki, in no wa cji i tech no lo gii) de fi niu ją w du żej mie rze kie ru nek, w ja kim cy wi li za cyj nie roz wi ja

się świat. Je że li chce my, aby w przy szło ści wpływ ko biet był tu taj bar dziej zna czą cy, mu si -

my nie tyl ko zba dać prze bieg ich ścież ki edu ka cyj nej, mo ty wa cje i wi zję przy szłej ka rie ry za -

wo do wej, ale także jak sa ma bran ża tech no lo gicz na jest przy go to wa na na ich przy ję cie. Co

o nich „my śli”? Czy je wspie ra? Czy zmie nia się pod ich po trze by? I czy zmia ny te idą w do -

brym kie run ku — i tem pie?

KOGO BADALIŚMY? 

Ba da nie zo sta ło zre ali zo wa ne wśród 15 du żych i śred nich firm z bran ży tech no lo gicz nej.

ICT 7

Energetyka, 
elektrotechnika  
i telekomunikacja 1

1 Eneretyczna

1 FMCG

1 Elektryczna

1 Deweloperska, 
energetyczna, chemiczna

1 Motoryzacyja 
i przemysłowa

2 Budowlana

Wykres 11. Badane firmy - według branży 
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Fir my któ re wzię ły udział w ba da niu:
q ABC Da ta q Bosch
q Ci sco q Dell
q EDF Pol ska q El bud 
q Gtech Po land q In tel
q Mi cro soft q SAP
q Schne ider Elec tric q Sie mens
q SKANSKA q Sy gni ty 

Jed na fir ma nie zgo dzi ła się na ujaw nie nie jej na zwy.

RESPONDENCI

Wy wia dy pro wa dzo ne by ły z oso ba mi z za rzą dów, zaj mu ją cy mi się kwe stia mi za trud nie nia,

di ver si ty, pra cu ją cy mi w dzia le HR, a w szcze gól no ści1:
q Pre ze sa mi za rzą du
q Człon ka mi za rzą du 
q Di ver si ty of fi ce rem 
q Kie row ni kiem dzia łu HR
q HR-Bu si ness Part ne rem
q Dy rek to rem ds. per so nal nych oraz spe cja li stą ds. per so nal nych
q Spe cja li stą ds. re kru ta cji oraz ma na ge rem ds. roz wo ju ta len tów i or ga ni za cji
q Spe cja list ką do spraw za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi
q Spe cja list ką do spraw szko leń
q Dy rek to rem ds. roz wo ju
q Dy rek to rem fi nan so wym
q Dy rek to rem ds. tech no lo gii
q Spe cja list ką w dzia le per so nal nym
q Głów nym spe cja li stą d/s re kru ta cji i wi ze run ku pra co daw cy, ma na ge rem ds. roz wo ju 

ta len tów i or ga ni za cji
q Ma na ge rem do spraw mar ki pra co daw cy
q HR le ade rem

METODA

Ba da nie mia ło cha rak ter ja ko ścio wy, a w je go ra mach za sto so wa no me to dę: In dy wi du al -

nych wy wia dów po głę bio nych (IDI). Po le ga ona na roz mo wie mo de ra to ra z re spon den -

tem. Dys ku sja prze bie ga we dług usta lo ne go wcze śniej sce na riu sza, jed nak ma ona

pro wa dzić do głęb szych, bar dziej spon ta nicz nych od po wie dzi niż w przy pad ku wy wia du kwe -

stio na riu szo we go. Me to da po zwa la na uzy ska nie po głę bio nych in for ma cji. Wy so ka ja kość

zbie ra nych da nych wy ni ka z moż li wo ści do głęb nej ana li zy wy po wie dzi re spon den tów i wspar -

cia wnio sków cy ta ta mi z wy po wie dzi ba da nych.

WYKONAWCA BADANIA
WYKONAWCA

Cen trum Ba dań Mar ke tin go wych INDICATOR we współ pra cy z Fun da cją Edu ka cyj ną 

Per spek ty wy

DATA REALIZACJI BADANIA

Ba da nie by ło re ali zo wa ne było od grud nia 2014 do kwiet nia 2015 r.

1 W sesjach badawczych brało w niektórych przypadkach kilka osób z danej firmy.



FIR MY TECH NO LO GICZ NE

CELE BA DA NIA

Ce lem te go seg men tu pro jek tu Po ten cjał ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej był zba da nie po -

li ty ki firm tech no lo gicz nych w za kre sie za trud nia nia ko biet i wspie ra nia ich szer szej par ty cy -

pa cji w bran ży tech no lo gicz nej, a także we ry fi ka cja te zy o zwięk sze niu za trud nia nia ko biet

przez sek tor in no wa cyj ne go prze my słu w ostat nich pię ciu la tach oraz o szer szej obec no ści

ko biet w za rzą dach.

PYTANIA BADAWCZE

1. Czy fir my tech no lo gicz ne dzia ła ją ce w Pol sce za trud nia ją obec nie wię cej ko biet niż pięć

lat te mu? 2

2. Czy w za rzą dach tych firm dzia ła obec nie wię cej ko biet niż pięć lat te mu? 3

3. Ja kie zmia ny moż na prze wi dzieć w ob sza rze za trud nia nia ko biet w bran ży tech no lo gicz -

nej w ko lej nych la tach?

4. Ja ką stra te gię ma ją fir my w za kre sie za trud nia nia ko biet?

5. Jak fir my po strze ga ją „po ten cjał ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej” i jak de fi niu ją war to -

ści, dla któ rych war to wspie rać ko bie ty w bran ży tech no lo gicz nej?

6. Ja kie war to ści w róż no rod no ści wi dzą fir my?

7. Jak fir my po strze ga ją po li ty kę pro -ko bie cą, czy ją wdra ża ją i ja kie dzia ła nia są re ali zo wa -

ne w jej ra mach?

8. Jak fir my ro zu mie ją po ję cie „za rzą dza nia róż no rod no ścią” i ja kie ro le peł nią tu ko bie ty?

Przed sta wi cie li firm za py ta no tak że o ich pro po zy cje uspraw nień w za kre sie wspie ra nia

szer szej obec no ści ko biet w bran ży tech no lo gicz nej — na trzech po zio mach: edu ka cji, dzia -

łań spo łecz nych i dzia łań na po zio mie sa mych przed się biorstw

UWAGA: Od po wie dzi na po wyż sze py ta nia szu ka no dro gą po głę bio nych wy wia dów in dy wi du -

al nych z przed sta wi cie la mi firm. Wy bra no fir my zna ne, in no wa cyj ne, o moc nych mar kach — li -

de rów w swo ich seg men tach bran ży tech no lo gicz nej. War to do dać, że do tej czę ści ba da nia,

sto sun ko wo trud no by ło po zy skać re spon den tów. Te mat po li ty ki wo bec ko biet/di ver si ty nie jest

jesz cze do koń ca „oswo jo ny” i więk szość firm nie chęt nie go po ru sza. Mo że się to wią zać z bra -

kiem spój nej po li ty ki, czy re flek sji w tym ob sza rze. Dla te go do wy ni ków tej czę ści ba da nia na le -
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2 Badanie przeprowadzone na niewielkiej liczbie firm może jedynie sygnalizować pewien kierunek rozwoju. I nie jest dowodem
statystycznym. Liczby tutaj podawane muszą być, więc traktowane ostrożnością. Sednem tej części badania są opinie.

3 j.w.



ży pod cho dzić z ostroż no ścią, ma jąc świa do mość, że nie re pre zen tu ją one uśred nio nej sy tu -

acji w bran ży tech no lo gicz nej w Pol sce, a ra czej po ziom świa do mo ści firm naj bar dziej uświa -

do mio nych i za awan so wa nych w tym za kre sie — pio nie rów. Fir my, któ re osta tecz nie zgo dzi ły

się na udział w ba da niu, by ły otwar te na py ta nia o ich po li ty kę róż no rod no ści i sto su nek do ko -

biet. I część z nich prze ja wia na tym od cin ku po nad prze cięt ną ak tyw ność.

JAK WY GLĄ DA PEŁ ZA JĄ CA RE WO LU CJA? 
— ODPOWIEDZI NA PY TA NIA BA DAW CZE

1. Zatrudnienie kobiet w badanych firmach z branży technologicznej

Ak tu al ne za trud nie nie ko biet w ba da nych fir mach wa ha się od 11% do 34%. Śred ni po ziom za -

trud nie nia to 27%. Moż na za ob ser wo wać wzrost za trud nie nia ko biet — o 6 punk tów pro cen to -

wych — w cią gu ostat nich pię ciu lat. 4 Nie od no to wa no istot nych róż nic w tym prze kro ju po mię dzy

fir ma mi o ka pi ta le i za się gu dzia ła nia pol skim, a pol skich od dzia łach mię dzy na ro do wych kor po -

ra cji. Po ziom za trud nie nia ko biet w ta kich od dzia łach nie od bie ga też zna czą co od po zio mu za -

trud nie nia ko biet w in nych, roz rzu co nych glo bal nie od dzia łach ta kich firm. 5 Naj więk sze róż ni ce

opar te są na ty pie bran ży tech no lo gicz nej re pre zen to wa nej przez re spon den ta. Naj mniej ko biet

jest wciąż w ob sza rze IT i ICT. Wy jąt kiem jest tu fir ma GTECH za trud nia ją ca 34% ko biet. 

27%
pra cow n i  ków

ba da nych 
f i rm tech no lo  -

g icz  nych 
to ko b ie  ty

6%
wzrost

za t rudn ien ia
kob iet  

w osta tn ich 
5 la tach
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WYPOWIEDŹ: „War to ści te wpi su ją się w śred nią glo bal ną. Śred nia ryn ko wa licz ba ko biet

w IT w Pol sce to jest ok. 20%, a przed tem by ło 8,4%. Na szą ro lą jest zwięk -

sze nie licz by ko biet w or ga ni za cji, czy li bu do wa nie zba lan so wa nych ze spo -

łów.” (bran ża IT)

4 Warto zauważyć, że część firm nie posiada statystyk podziału na płeć sprzed pięciu lat, co może oznaczać, że takie dane nie
były gromadzone.

5 Choć należy zaznaczyć, ze dane są tutaj niekompletne.

+6 p.p.

73 mężczyźni

27 kobiety

78 mężczyźni

22 kobiety

OBECNIE 5 LAT TEMU

Wykres 12. Zatrudnienie w firmach technologicznych według płci
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6 Używamy tutaj żeńskich nazw stanowisk - mało jeszcze rozpowszechnionych, niemniej uznanych za prawidłowe przez Radę
Języka Polskiego.

2. Kobiety w zarządach

Obec nie w pra wie wszyst kich (13) za rzą dach ba da nych firm z bran ży tech no lo gicz nej za sia -

da ją ko bie ty. Ich śred ni udział w za rzą dach nie jest jesz cze wy so ki i wy no si 26% (naj czę -

ściej jest to jed na ko bie ta). W cią gu ostat nich pię ciu lat moż na jed nak za ob ser wo wać wzrost

udzia łu ko biet w za rzą dach firm z bran ży tech no lo gicz nej — aż o 11 punk tów pro cen to wych.

Wśród ba da nych przed się biorstw ko bie ty pia stu ją na stę pu ją ce, 

eks po no wa ne sta no wi ska:

W 3 fir mach ko bie ty pra cu ją na sta no wi sku: q Pre ze ska Za rzą du

A po za tym:
q Wi ce Pre ze ska q Pre ze ska Za rzą du ds. Fi nan so wych q Człon ki ni Za rzą du ds. Za so bów

Ludz kich; q VP Part ner Bu si ness; Lo gi stic & Qu ali ty Di rec tor q Dy rek tor ka ds. Za rzą dza nia

Za so ba mi Ludz ki mi q Sze fo wa sek to ra pu blicz ne go; sze fo wa dzia łu praw ne go6

+11 p.p.

74 mężczyźni

26 kobiety

85 mężczyźni

15 kobiety

OBECNIE 5 LAT TEMU

Jak wi dać z po wyż szych da nych, w bran ży tech no lo gicz nej za trud nia się obec nie wię cej ko -

biet niż to mia ło miej sce jesz cze 5 lat te mu. To sa mo do ty czy za rzą dów firm z te go ob sza ru.

Ska la tych zmian nie jest jed nak du ża, a ich tem po — sa tys fak cjo nu ją ce. Sześć punk tów pro -

cen to wych wzro stu w cią gu pię ciu lat to bar dzo nie wie le (1,2% rocz nie). Wciąż da le cy je ste -

śmy od praw dzi we go prze ło mu — bra ku je bench mar ków — przy kła dów firm z choć by

w przy bli żo nym stop niu zba lan so wa ny mi ze spo ła mi. Al bo z za rzą dem w po ło wie ko bie cym.

Na po trze by ni niej sze go stu dium zmia ny te — bio rąc po uwa gę ich nie spiesz ne tem po — na -

zwa li śmy „peł za ją ca re wo lu cją”. Jed nym z naj waż niej szych py tań tej czę ści Ra por tu jest, jak

dodać „peł za ją cej re wo lu cji” po żą da nej dy na mi ki?

Wykres 13. Udział płci w zarządach firm technologicznych
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3. No we ten den cje w do bo rze pra cow ni ków: sta że w bran ży tech no lo gicz nej

Symp to ma tycz na dla zdia gno zo wa ne go w ni niej szym ba da niu zja wi ska ko bie cej „peł za ją cej re -

wo lu cji” w bran ży tech no lo gicz nej, wy da je się być do syć wy so ka licz ba ko biet zgła sza ją cych się

do firm na sta że. Na tym eta pie dys pro por cja po mię dzy kan dy da ta mi płci mę skiej i żeń skiej jest

wy raź nie mniej wi docz na niż przy sa mym za trud nie niu. Zwłasz cza wśród osób po kie run kach

ta kich jak: che mia czy bu dow nic two, tra dy cyj nie bar dziej sfe mi ni zo wa nych. Na sta żach, udział

ko biet, w za leż no ści od spe cy fi ki jest o 15%-20% niż w ka drze pra cow ni czej w fir mach. 7 Przed -

się bior cy do strze ga ją rów nież, że z ro ku na rok wzra sta licz ba ko biet apli ku ją cych na sta że. Za -

po wia da to zmia nę po zy cji ko biet w fir mach z bran ży tech no lo gicz nej już w naj bliż sze go

przy szło ści, któ rej po cząt kiem (i wa run kiem ko niecz nym) bę dzie znacz ny wzrost ich licz by.

W ce lu zwięk sze nia licz by za trud nia nych ko biet, nie któ re fir my, zwłasz cza z bran ży in for ma -

tycz nej de cy du ją się na sta że, któ re są de dy ko wa ne wy łącz nie stu dent kom. Mi mo tych pre -

fe ren cyj nych wa run ków, od czu wal ne są pro ble my i ze zna le zie niem od po wied nich

kan dy da tek i z za chę ce niem ich do udzia łu w kon kur sie na ta ki staż. Mi mo po zy tyw nej ten -

den cji, na dal wi dać rów nież względ ny nie do bór sta ży stek -stu den tek kie run ków zwią za nych

me cha ni ką, au to ma ty ką, in for ma ty ką, elek try ką czy ener ge ty ką.

4. Strategia firmy dotycząca zatrudnienia kobiet 
— Fir my tech no lo gicz ne chcą za trud niać wię cej ko biet!

Pod czas roz mów z przed sta wi cie la mi firm z bran ży tech no lo gicz nej na te mat po li ty ki za trud -

nia nia wo bec ko biet za ob ser wo wać moż na dwa głów ne tren dy:
 Ba da ni są świa do mi nie do bo ru ko biet w ka drze pra cow ni czej. Ja ko przy czy nę ta kie -

go sta nu rze czy po da ją mniej szą licz bę ko biet na ryn ku pra cy i pro blem ze zna le zie niem wy -

kwa li fi ko wa nych pra cow ni czek na da ne sta no wi sko. Do ty czy to głów nie sta no wisk

spe cja li stycz nych, tech nicz nych. Od se tek ko biet za trud nio nych w fir mie na ta kich sta no wi -

skach sta no wi nie wiel ką część wszyst kich za trud nio nych. Ba da ni tłu ma czą to nie chę cią ko -

biet do wy bie ra nia te go ty pu kie run ków roz wo ju. 

 Więk szość ba da nych firm de kla ru je, że sta ra się zwięk szyć za trud nie nie ko biet. Część

z nich chce na aspek cie otwar cia na ko bie ty i ich po trze by bu do wać swój wi ze ru nek ja ko pra co -

daw cy: ak tyw nie sta ra jąc się zwięk szyć licz bę za trud nia nych ko biet, an ga żu jąc się w ini cja ty wy

pro ko bie ce i uczest ni cząc w pro ce sie za chę ca nia mło dych dziew czyn do pra cy w bran ży tech -

no lo gicz nej. Po li ty ka otwar cia na ko bie ty sta je się ele men tem ich mi sji lub też stra te gii CSR.

WYPOWIEDŹ: „Stwier dzi li śmy, że je że li ma my więk szą licz bę ko biet w sto sun ku do in nych

firm IT, to bu duj my na tym na szą prze wa gę, ko rzy staj my z te go i da lej za -

trud niaj my ko bie ty. Ma to sens na każ dym po zio mie — biz ne so wym, spo łecz -

nym i wi ze run ko wym. Od tam te go mo men tu za czę li śmy bar dzo się

an ga żo wać w róż ne go ro dza ju ini cja ty wy wspie ra ją ce ko bie ty.” (bran ża IT)

WYPOWIEDŹ:
„Nie  mam 
n ic  przec iwko
kob ietom-
inżyn ie rom 
na budowie ,  
a le  jeszcze 
w mo je j
kar ie rze  n ie
zdarzy ło  s ię ,
żeby
jakako lw iek
kob ieta  by ła
za interesowana
tak im
stanowisk iem.”

(branża
budowlana)

7 Estymacja na podstawie niepełnych danych szacunkowych firm z badanej grupy.



82

FIRMY
TECHNOLOGICZNE

WYPOWIEDŹ: „Do mi nu ją cą fi lo zo fią jest u nas my śle nie, jak usu wać ba rie ry, któ re nie po -

zwa la ją ko bie tom al bo do łą czać do fir my, al bo po tem w tej fir mie się roz wi -

jać.” (bran ża FMCG)

WYPOWIEDŹ: „Na sza fir ma ma wię cej ko biet, dzię ki te mu, że po ka zu je my, że fir my z za -

kre su no wych tech no lo gii są świet ny mi, przy ja zny mi miej sca mi pra cy dla

nich. Trze ba po ka zy wać, że w fir mach w tej bran ży w róż nych dzia łach

(sprze daż, HR, mar ke ting, IT, za rzą dza nie pro jek ta mi itp.) są miej sca pra cy

dla ko biet. Do zro bie nia jest jed nak jesz cze bar dzo du żo” (bran ża IT)

5. Jak fir my po strze ga ją potencjał kobiet dla branży technologicznej?
War tość klu czo wa: kobiecy punkt widzenia

Za py ta ni o to, jak ro zu mie ją po ję cie „po ten cja łu ko biet dla bran ży tech no lo gicz nej” przed sta -

wi cie le ba da nych firm twier dzą, że ko bie ty mo gą wnieść przede wszyst kim in ny spo sób wi -

dze nia niż męż czyź ni. Co ma to ozna czać w prak ty ce? Ba da ni pod kre śla ją war tość ta kich

ko bie cych cech jak: do kład ność, wie lo za da nio wość, na sta wie nie na współ pra cę, prag ma -

tyzm. Pod kre śla ją licz ne za le ty ko biet, któ re wy ni ka ją m.in. z ich czę sto in nych, niż mę skie

do świad czeń ży cio wych. Za uwa ża ją to pra cow nicz ki firm do tej po ry zdo mi no wa nych przez

męż czyzn — np. z bran ży bu dow la nej. 

WYPOWIEDŹ: „My śli my tro chę ina czej i ma my też in ne do świad cze nia: je ste śmy ko bie ta -

mi, mat ka mi. To się ja koś kształ tu je w cią gu ży cia i spra wia, że nasz punkt

wi dze nia jest też zu peł nie in ny. Ma my też in ne na sta wie nie, mo że mniej ry -

wa li za cyj ne, bar dziej na sta wio ne na współ pra cę, ko ope ra cję. Ko rzy ści jest

bar dzo du żo.” (bran ża bu dow la na)

Ba da ni wska zu ją tak że na za le ty tzw. ko bie ce go sty lu za rzą dza nia:

WYPOWIEDŹ: „Ob ser wu ję ko bie ty me ne dżer ki i uwa żam, że są le piej zor ga ni zo wa ne, spraw -

ne w dzia ła niu, szyb kie, efek tyw ne, du żo bar dziej ukie run ko wa ne na mo ty -

wo wa nie lu dzi. Te wła śnie ce chy w dzia ła niu są bar dzo po trzeb ne

w or ga ni za cji i stąd wy ni ka chęć pro mo wa nia ko biet na sta no wi ska kie row ni -

cze w fir mie.” (bran ża ener ge tycz na, elek tro tech nicz na, te le ko mu ni ka cyj na)

WYPOWIEDŹ:
„Są to  osoby,  
o  duże j  w iedzy,
fa jnym
spo j rzen iu  
na b iznes ,
pos iada ją
pewne
kompetenc je
„miękk ie”  
jak  np.  p raca
zespo łowa 
i  pewne rzeczy
w idzą z  inne j
perspektywy.
Bardzo to  
fa jn ie  uzupe łn ia
zespó ł  
i  dz ia ła . ”  

(branża IT)



Zda niem du żej czę ści re spon den tów ko bie cy styl za rzą dza nia i ko bie ce tak ty ki wpły wu mo -

gą przy czy niać się do umac nia nia po zy cji firm na ryn ku — ich sta bil no ści, za ufa nia i za an ga -

żo wa nia. 

WYPOWIEDŹ: „Jest to wzbo ga ca nie biz ne su. Mię dzy in ny mi ko bie ty bu du ją nasz suk ces.”

(bran ża mo to ry za cyj na i prze my sło wa)

Okre śla nie prze wag ko biet na ce cho wa ne jest jed nak rów nież moc no po pu lar ny mi ste reo ty -

pa mi o ko bie cych pre dys po zy cjach lub sztam po wym my śle niem o ich ro li w ze spo le:

WYPOWIEDŹ: „Ko bie ty, ja ko pro jekt me ne dżer ki ce chu ją się więk szą do kład no ścią, pre cy -

zy ją, więk szym pa trze niem na szcze gó ły.” (bran ża in for ma tycz na)

WYPOWIEDŹ: „Me ne dże ro wie co raz czę ściej mó wią nam, kie dy zgła sza ją wa ka ty na sta -

no wi ska zwią za ne z nad zo rem bu do wy — że chcie li by, że by to by ła ko bie ta.

(…) męż czyź ni wte dy bar dziej uwa ża ją na ję zyk, któ re go uży wa ją i pa nu je

ta ki ogól ny ład i po rzą dek. Ko bie ty są do kład niej sze, bar dziej skru pu lat ne,

wpro wa dza ją in ną kul tu rę by cia.” (bran ża bu dow la na)

Zda rza ły się tak że wy po wie dzi su ge ru ją ce, że otwar cie się na ko bie ty przez fir my tech no lo -

gicz ne to jed nie trend przej ścio wy, po wierz chow ny, nie spój ny z kul tu rą dzia ła ją cych 

w Pol sce przed się biorstw — „mo da z Za cho du”. Al bo ta kie, otwar cie sek si stow skie: 

WYPOWIEDŹ: „Że by pra co wać w sprze da ży, w IT trze ba po pro stu, mó wiąc ko lo kwial nie,

„mieć ja ja”. Na sta no wi skach pro gra mi stycz nych nie ma my pań, ale sze fo -

wą na sze go Help de sku ow szem, jest ko bie ta.” (bran ża IT)

DLA CZE GO, ZDA NIEM RE SPON DEN TÓW, 
WAR TO ZA TRUD NIAĆ KO BIE TY W BRAN ŻY 

TECH NO LO GICZ NEJ?

q Da je to szan sę na lep sze zro zu mie nie po trzeb kon su men tek — ko biet. Wbu do wa nie

per spek ty wy ko bie cej w pro jek to wa nie od bio ru pro duk tu jest klu czo we dla je go po wo dze -

nia na ryn ku. Fir ma mu si być zo rien to wa na na po trze by róż no rod nych grup i z wy prze dze -

niem na nie re ago wać. Po mi ja nie per spek ty wy ko bie cej by ło w hi sto rii przy czy ną

nie po wo dze nia wie lu pro duk tów/wy na laz ków/uspraw nień.
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WYPOWIEDŹ:
„Myś lę ,  
że  kob iety
wnoszą bardzo
dużo,  bo  to  jes t
kwest ia  inne j
perspektywy,  
a  to  zawsze
jes t  cenne.
Kob iety  łagodzą
obycza je . ”  

(branża
internetowa)



WYPOWIEDŹ: „Sko ro 50% klien tów, to są ko bie ty, to one sa me, za trud nio ne przez fir mę,

du żo le piej bę dą wie dzia ły, ja kie są po trze by ko biet w róż nym za kre sie.”

(bran ża ener ge tycz na)

q Róż no rod ność kom pe ten cji ko biet i męż czyzn, wy ni ka ją ca z od mien nych do świad czeń

ży cio wych, wy kształ ce nia, spo so bów by cia w świe cie, za cho wań spo łecz nych, pod no si

ja kość i efek tyw ność funk cjo no wa nia ze spo łów.
q W róż no rod nych ze spo łach, z ade kwat nym udzia łem ko biet, jest wię cej wraż li wo ści spo -

łecz nej i oso bi ste go za an ga żo wa nia w roz wią zy wa nie pro ble mów;
q Fir my tech no lo gicz ne z wy so kim po zio mem za trud nie nia ko biet, zwłasz cza na sta -

no wi skach spe cja li stycz nych i za rząd czych, są le piej po strze ga ne „na ze wnątrz”

i „we wnątrz”. Atrakcyjny wizerunek przedsiębiorstwa ja ko pra co daw cy i fir my świa do mej

spo łecz nie mo że być bu do wa ny na otwartości na potrzeby kobiet. Jest to wpi sa nie się w sil -

ny, glo bal ny trend na peł ne i rze czy wi ste zrów na nie po zy cji ko biet i męż czyzn.
q Fir my sku pio ne w swo jej po li ty ce za trud nia nia na przy cią ga niu ta len tów, nie 

mo gą ogra ni czać się je dy nie do po ło wy po pu la cji. 
q Ist nie ją prze słan ki na pod sta wie któ rych moż na po dej rze wać, że wyż sze za an ga żo wa nie

ko biet w za rzą dza nie fir ma mi przy no si lep sze efek ty biz ne so we. Naj wy żej 

wy ce nia ne mar ki świa ta ma ją w swo ich za rzą dach ko bie ty.8

6. Siła różnorodności

Re spon den ci zwra ca ją uwa gę na ko rzy ści, ja kie pły ną z pra cy w róż no rod nych ze spo łach.

Zwłasz cza wśród firm z ka pi ta łem mię dzy na ro do wym wi dać wy raź ną ten den cję do pod kre -

śla nia po stu la tów z ob sza ru di ver si ty. Za trud nia nie ko biet jest za zwy czaj po strze ga ne przez

ta kie przed się bior stwa tyl ko ja ko je den z prio ry te tów pro wa dzą cych do ce lu głów ne go — stwo -

rze nia wa run ków do pra cy w zróż ni co wa nych i kom ple men tar nych ze spo łach.

WYPOWIEDŹ: „Za wsze jest do brze, je że li ze spół jest zróż ni co wa ny rów nież ze wzglę du

na płeć. (...) Cza sa mi jest tak, że po trzeb ne kom pe ten cje mo że wnieść ko -

bie ta, cza sa mi męż czy zna. Uwa żam, że każ da róż no rod ność bu dzi in ne my -

śle nie, in ne spoj rze nie, jest wy zwa niem i wno si no wą dy na mi kę do ze spo łu.”

(bran ża IT)

WYPOWIEDŹ: „Ko bie ty bar dzo po zy tyw nie wpły wa ją na róż no rod ność ze spo łów, na ich wie -

lo wy mia ro wość, na obec ność róż nych punk tów wi dze nia i ich twór cze ście -

ra nie się.” (bran ża IT)
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8 Jest to teza wciąż kontrowersyjna, wymagająca osobnego studium analitycznego, obudowana potężnym zestawem badań z
zakresu ekonomii i socjologii - np. Catalysta
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DLA CZE GO MNIEJ KO BIET?
— HIPOTEZY BADANYCH

Hi po te zy ba da nych do ty czą ce po wo dów, dla któ rych w bran ży tech no lo gicz nej wy stę pu je

nie do bór ko biet:

1. Licz ba ko biet apli ku ją cych na sta no wi ska w bran ży tech no lo gicz nej jest mniej sza niż męż -

czyzn. Jest to zwią za ne z po wol nym wzro stem licz by ko biet, któ re za czy na ją stu dio wać

na kie run kach zwią za nych z tech no lo gia mi (np. in for ma ty kę) i ogól ną nie chę cią ko biet

do kie run ków tech nicz nych.

2. W wy ni ku te go bran ża tech no lo gicz na jest zdo mi no wa na przez męż czyzn, w związ ku

z czym ko bie tom trud no jest się w niej prze bić — co dzia ła rów nież znie chę ca ją co.

WYPOWIEDŹ: „Bo ją się, że na kie run kach tech nicz nych bę dą zdo mi no wa ne przez męż -

czyzn i nie po dej mu ją tych wy zwań. Te ko bie ty, któ re je po dej mu ją, a wi dać

to po mo jej pa ni pre zes, mo gą zajść bar dzo wy so ko. I to po win no być in spi -

ra cją dla młod szych dziew czyn” (bran ża bu dow la na)

3. Ko bie ty kwe stio nu ją swo je kwa li fi ka cje/nie wie rzą we wła sne umie jęt no ści.

WYPOWIEDŹ: „Ko bie ty są bar dzo za sad ni cze. Je że li jest li sta wy ma gań, ja kie fir ma sta wia,

to męż czyź ni na wet nie speł nia jąc wszyst kich wa run ków, apli ku ją. Na to miast

ko bie ty mu szą „od ha czyć” każ dy z 10 punk tów i je że li nie speł nia ją w stu pro -

cen tach ja kie goś jed ne go wy mo gu, to sa me już się skre śla ją i nie apli ku ją. Pa -

nom wy star czy, że speł nia ją po ło wę aby apli ko wać.” (bran ża in for ma tycz na)

4. Ko bie ty mie rzą się ze ste reo ty po wym wzor cem wła snej płci (au to ste re oty pem). Wciąż 

ży wot ny jest ste reo typ, że ko bie ty nie ma ją ści słych umy słów i nie na da ją się do bran ży

tech no lo gicz nej. 

WYPOWIEDŹ: „Je że li cho dzi o bran żę tech nicz ną, tech no lo gicz ną to są to jed nak za wo dy

i sta no wi ska ko ja rzo ne za wsze z umy słem ści słym. To jed nak więk szość

męż czyzn uczęsz cza ła na po li tech ni kę, koń czy ła stu dia i po tem szła w kie -

run ku tych za wo dów.” (bran ża IT)

WYPOWIEDŹ:
„Kob iety  n ie  
są  dość  pewne
s ieb ie .  
N ie  pot ra f ią
sprzedać swo ich
umie ję tnośc i .
N ie  pot ra f ią
negoc jować
warunków
zatrudn ien ia .
Same,  na
starc ie  zan iża ją
swo ją  wartość
rynkową”  

(branża
energetyczna)



5. W naj bliż szym oto cze niu i w sfe rze pu blicz nej brak po zy tyw nych wzor ców, wska zu ją cych,

że ko bie ta mo że się świet nie speł niać w bran ży tech no lo gicz nej.

WYPOWIEDŹ: „Trze ba wyjść po za ste reo ty py, że ko bie ta to mo że ro bić tyl ko coś hu ma ni -

stycz ne go, al bo bar dziej ogól ne go i tłu ma czyć, że ka rie ra w fir mach IT, ICT

mo że też być bar dzo cie ka wa i do brze wy na gra dza na. (…) my ślę, że nie któ -

rym dziew czy nom mo że ta ka ścież ka w ogó le nie przy cho dzić do gło wy, bo

nie mia ły od po wied nich wzor ców — nikt im nie po ka zał, że ta ki za wód mo że

być nie sa mo wi cie cie ka wy i roz wi ja ją cy.” (bran ża in ter ne to wa)

6. Część ak tyw no ści w bran ży tech no lo gicz nej (np. bu dow la nej, gór nic twie, etc.) ma cha rak -

ter wciąż w du żej mie rze fi zycz ny. Ko bie ty, ja ko prze cięt nie słab sze fi zycz nie, mo gą

z obiek tyw nych wzglę dów nie ra dzić so bie z te go ty pu pra cą. Mo gą też so bie nie ra dzić

z za rzą dza niem ze spo ła mi wy ko naw czy mi np. na bu do wach. 9

6. Polityka pro-kobieca

Po li ty ka pro ko bie ca ro zu mia na jest przez fir my z bran ży tech no lo gicz nej bar dzo pod sta wo -

wo i ozna cza przede wszyst kim li kwi da cję ba rier, rów ne trak to wa nie ko biet i męż czyzn za -

rów no w pro ce sie re kru ta cji, jak rów nież w za kre sie do stę pu awan sów i roz wo ju

oso bi ste go — czy li przede wszyst kim dzia ła nia z za kre su pro mo wa nia rów no ści. W poj mo -

wa niu roz wią zań pro ko bie cych przez fir my prze bi ja się tak że tzw. tra dy cyj ne ro zu mie nie ro -

dzi ny i go spo dar stwa do mo we go — na któ rych to po lach ro la ko biet ma być pierw szo pla no wa,

czy li udo god nie nia np. zwią za ne z wy cho wy wa niem dziec ka ro zu mia ne są czę sto ja ko wła -

śnie wy cho dzą ce na prze ciw ko bie tom.

Dzia ła nia firm w za kre sie po li ty ki pro ko bie cej pro wa dzo ne przez ba da ne fir my to:
q Two rze nie we wnętrz nej kul tu ry fir my, któ ra wspie ra ko bie ty m.in. po przez pro po no wa nie

roz wią zań uła twia ją cych go dze nie obo wiąz ków za wo do wych i pry wat nych:

— Ela stycz ny czas i for mę pra cy (pra ca z do mu, pra ca na mniej szą część eta tu, pra ca ro -

ta cyj na)

— Miej sca par kin go we prze zna czo ne dla ko biet w cią ży

— Ogra ni cze nie wy jaz dów na de le ga cje w ra zie ko niecz no ści opie ki nad dziec kiem

— Rze czy wi ste za gwa ran to wa nie miej sca pra cy dla ko biet, któ re wra ca ją do pra cy po urlo -

pie ma cie rzyń skim

— Po kój dla ro dzi ca z dziec kiem
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9 Warto dodać, że argumenty tego typu pojawiają sie już coraz rzadziej, bo ewoluuje również sama branża technologiczna.

WYPOWIEDŹ:
„Kob ieta  w ie le
może zrob ić  
na budowie .  
A le  n ie
wszystko . ”  

(branża
budowlana)



q Pod kre śla nie ro dzin nej at mos fe ry w fir mie np. po przez or ga ni zo wa nie im prez ro dzin nych
q Nie któ re fir my za sta na wia ją się nad uru cho mie niem żłob ka/przed szko la dzia ła ją ce go

przy za kła dzie pra cy.
q Ra czej nie sto su je się ta kich form jak wspie ra nie fi nan so we w związ ku z uro dzi na mi dziec -

ka (wy praw ka), do pła ty do żłob ka, świad cze nia fi nan so we w trak cie urlo pu ro dzi ciel skie go

lub wy cho waw cze go (do stęp do służ bo wych kom pu te rów, te le fo nu i in ter ne tu etc.)

WYPOWIEDŹ: „Nasz pro gram „Pra cu ją cy ro dzic” gwa ran tu je pra cow ni ko wi po po wro cie

z urlo pu moż li wość pra cy w do mu przez 3 dni w ty go dniu. Ma my po kój dla

ro dzi ca z dziec kiem, w któ rym moż na na kar mić i prze wi nąć dziec ko. Or ga -

ni zu je my dla ro dzin „Mi ko łaj ki”, pik nik ro dzin ny. Ten duch i kli mat pra cy w ro -

dzi nie jest moc no przez nas wspie ra ny.” (bran ża IT)10

q Warsz ta ty i szko le nia wspie ra ją ce ko bie ty, któ re ma ją na ce lu przy czy nie nie się do ich za -

wo do we go i oso bi ste go roz wo ju (do ty czą ce: umie jęt no ści przy wód czych, pew no ści sie bie,

za rzą dza nia cza sem, au to pre zen ta cji, za rzą dza nia róż no rod no ścią etc.);

War to zwró cić uwa gę, że fir my co raz czę ściej an ga żu ją się w róż ne go ty pu ini cja ty wy

zwią za ne ze wspie ra niem ko biet oraz za chę ce nia ich do ak tyw no ści w bran ży tech no -

lo gicz nej. Dzia ła nia te mo że my po dzie lić na dwa ty py:

q WEWNĘTRZNE: Ini cja ty wy pro ko bie ce two rzo ne w fir mie: „Gdzie dia beł nie mo że....” 

(Sie mens), WISE (DELL), Się gaj wy żej z Dell (DELL), Sieć Ko biet In terp’el les Pol ska (EDF),

pro gram szko le nio wy Się gaj po wię cej (EDF), DigiGirlz (Mi cro soft), kon kurs dla stu den tów

Go -Gre en -in the Ci ty (Schne ider -Elec tric); 

q ZEWNĘTRZNE: Za an ga żo wa nie w ze wnętrz ne ini cja ty wy m.in. Dziew czy ny na po li tech -

ni ki!, Le an in STEM, Ge ek Girls Car rots, Tech no lo gia w spód ni cy, Vi tal Vo ices, Biz ne swo -

man ro ku — kon kurs dla przed się bior czyń.
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10 To jest przykład szerszego i bardziej współczesnego rozmienia rodzicielstwa i większego wyczulenia na postulat partnerstwa.

WYPOWIEDŹ:
„Organ izu jemy
różnego rodza ju
warsztaty
szko len iowo -
rozwo jowe.  (…)
Zaprasza l i śmy
osoby  z
zewnątrz ,  k tó re
mówi ł y  o  ro l i
kob ie t  w
spo łeczeństw ie ,
o  kob ietach
będących na
stanowiskach
wyższego 
i  ś redn iego
szczeb la  o raz  
w zarządach 
i  i ch
doświadczeniach.
Wywoła l i śmy
dyskus ję  wśród
kob iet  pyta jąc ,
czy  czu ją  tzw.
„szk lany  su f i t ” . ”

(branża IT)
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7. Polityka pro-kobieca vs. zarządzanie różnorodnością

Część firm pod kre śla (mniej wię cej co trze cia), że wo li nie mó wić o po li ty ce pro ko bie cej,

a o dzia ła niach wspie ra ją cych róż no rod ność. Nie sku pia ją się na wpro wa dza niu udo god nień

skie ro wa nych wy łącz nie do ko biet i na roz róż nia niu pra cow ni ków ze wzglę du na płeć. Sta -

ra ją się roz wi jać i in we sto wać w „na tu ral ne ta len ty i róż no rod ność ze spo łów” nie tyl ko

pod wzglę dem płci, ale też wie ku i do świad cze nia. Fir my nie chcą rów nież być po są dzo ne

o po li ty kę an ty mę ską — pre fe ru ją roz mo wę o rów nych szan sach bez wzglę du na płeć.

WYPOWIEDŹ: „Wo la ła bym pa trzeć na róż no rod ność pod wzglę dem ludz kim, że każ dy czło -

wiek mo że wnieść coś no we go i in ne go ja ko czło wiek, a nie płeć. Ja ja ko ko -

bie ta nie chcę, że by mo ja płeć de ter mi no wa ła to, że ktoś za trud ni mnie

do pra cy. (…) Nie prze pa dam więc za ha słem „po li ty ka pro ko bie ca”. (bran -

ża elek trycz na)

WYPOWIEDŹ: „Nie mo gę po wie dzieć, że pro wa dzi my po li ty kę pro ko bie cą, bo by ła by to po -

li ty ka an ty -mę ska. Ma my na to miast zbiór za sad i przy wi le jów, z któ rych ko -

bie ty mo gą ko rzy stać (…) W na szej fir mie pa nie, je że li cho dzi o ścież kę

ka rie ry, moż li wo ści, od po wie dzial no ści itd. są trak to wa ne ab so lut nie tak sa -

mo jak męż czyź ni. Nie trak tu je my pań w ja kiś spe cjal ny spo sób, bo nie roz -

róż nia my te go.” (bran ża IT)

Ozna cza to, że my śle nie o ko niecz no ści po dej mo wa nia spe cjal nych ini cja tyw wspie ra ją cych

ko bie ty w bran ży tech no lo gicz nej jest ob ce czę ści firm, a na wet trak to wa ne ja ko po ten cja le

za gro że nie dla po zy cji (tu dzież sa mo po czu cia) pra cow ni ków -męż czyzn. Zda rza się jed nak

tak że, że fir my z bran ży tech no lo gicz nej świa do mie bu du ją swój wi ze ru nek na „aspek cie ko -

bie co ści”. Chcą być po strze ga ne, ja ko przed się bior stwa przy ja zne ko bie tom. I wy róż niać się

w bran ży po zy tyw nie na tym po lu.

WYPOWIEDŹ: „Nasz udział w ak cji „Dziew czy ny na po li tech ni ki!” po zwa la pre zen to wać się,

ja ko fir ma przy ja zna ko bie tom. Jest to w tzw. po zio mie sze ro kim — w pla nie

od dzia ły wa nia spo łecz ne go. Na po zio mie węż szym, przy re kru ta cji, za chę -

ca my ko bie ty, że war to jest pra co wać w na szej fir mie, bo wa run ki pa nu ją ce

w niej są przy ja zne dla ko biet.” (bran ża IT)
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WYPOWIEDŹ:
„Nasze
dośw iadczen ia
wskazu ją  na to ,
że  warto
zachować
pewną
ost rożność  
w tych
dz ia łan iach,  
bo  z  jedne j
s t rony  chodz i  
o  to ,  żeby
wyrównywać
szanse kob iet ,
a  z  drug ie j
s t rony,  żeby
ca ły  czas
docen iać
mężczyzn 
i  i ch  n ie
dyskryminować.”

(branża IT)



WYPOWIEDŹ: „Stwier dzi li śmy, że je że li ma my więk szą licz bę ko biet w sto sun ku do in nych

firm IT, to bu duj my na tym na szą prze wa gę, ko rzy staj my z te go i da lej za -

trud niaj my ko bie ty. Od tam te go mo men tu za czę li śmy bar dzo się an ga żo wać

w róż ne go ro dza ju ini cja ty wy wspie ra ją ce ko bie ty, po cząw szy od ak cji

„Dziew czy ny na po li tech ni ki!”. (bran ża IT)

ELA STYCZ NE FOR MY ZA TRUD NIE NIA 
I CZA SU PRA CY

Jed nym z naj czę ściej wy mie nia nych na rzę dzi uła twia ją cych go dze nie ży cia za wo do we go

z ro dzin nym/pry wat nym jest wpro wa dze nie i prak tycz ne sto so wa nie ela stycz nych form za -

trud nie nia i cza su pra cy. Na le żą do nich: pra ca zdal na, ela stycz ny czas pra cy, za da nio wy

czas pra cy, pra ca na część eta tu, job sha ring, in dy wi du al ne go dzi ny pra cy, skró co ny ty dzień

pra cy. Wy bór ww. form cza su pra cy za le ży w głów nej mie rze od in dy wi du al nych pre fe ren cji

pra cow ni ków, usta wo daw stwa kra jo we go oraz po li ty ki sto so wa nej bez po śred nio przez pra -

co daw cę. Rze czy wi ste wpro wa dze nie ta kich form wy ma ga jed nak wy pra co wa nia od po wied -

nich za sad i re gu la mi nów, a także de cy zji co do te go, któ rym ze sta no wisk fak tycz nie mo gą

być pro po no wa ne te go ty pu udo god nie nia. Również ka dra za rzą dza ją ca oraz sa me oso by

za in te re so wa ne pra cą w ta kim try bie mu szą być od po wied nio przy go to wa ne na im ple men -

ta cję tych roz wią zań.

W za kre sie ela stycz nych form za trud nie nia fir my sto su ją się do re gu la cji z pol skie go Ko dek -

su Pra cy, cza sem pro po nu jąc pra cę zdal ną oraz pra cę w nie peł nym wy mia rze eta tu (w prak -

ty ce wy ko rzy sty wa ne zwłasz cza przez ko bie ty wra ca ją ce po urlo pie ma cie rzyń skim). Są to

roz wią za nia sto so wa ne sto sun ko wo rzad ko. 

Nie mal zu peł nie nie są sto so wa ne roz wią za nia ta kie jak: skró co ny ty dzień pra cy, week en -

do wy sys tem pra cy i job -sha ring. 

Część ba da nych firm za sta na wia się nad sfor ma li zo wa niem pew nych prak tyk zwią za nych

z ela stycz nym cza sem pra cy tak, aby by ły za pi sa ne w re gu la mi nie przed się bior stwa. W tej

chwi li w więk szym stop niu de cy zje w tym za kre sie za le żą od kie row ni ków czy me na dże rów

po szcze gól nych dzia łów.

Ba da ni ma ją świa do mość, że ela stycz ne for my za trud nie nia mo gą przy czy niać się do wzro -

stu licz by ko biet w fir mach w bran ży tech no lo gicz nej ze wzglę du na fakt, iż słu żą bu do wa niu

rów no wa gi po mię dzy ży ciem oso bi stym i za wo do wym ko biet (choć oczy wi ście nie tyl ko 

ko bie ty mo ga z nich ko rzy stać).
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WYPOWIEDŹ:
„Rozważamy
moż l iwość
s fo rmal izowan ia
pewnych
praktyk
wyn ika jących 
z  ku l tu ry
organ izacy jne j
(…) Chcemy 
w sposób
bardz ie j
o twarty  nazwać
pracę w domu,
żeby
pracown icy
czu l i  w iększe
przyzwo len ie  
na tak ie
dz ia łan ie . ”  

(branża
dewe loperska ,
energetyczna,
chemiczna)



PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

Ele men tem po li ty ki fir my sprzy ja ją cej bu do wa niu róż no rod no ści jest im ple men ta cja sys te mu

umoż li wia ją ce go zgła sza nie ewen tu al nych nie pra wi dło wo ści w fir mie w tym ob sza rze — za -

zwy czaj zwią za nych z prak ty ka mi dys kry mi na cyj ny mi. Zwy kle ta kie zgło sze nie do cie ra

do nie za leż ne go ze spo łu dzia ła ją ce go w cen tra li fir my po za Pol ską lub do spe cjal nej ko mór -

ki/oso by. Cza sem jest to li nia te le fo nicz na (np. Re dli ne) lub skrzyn ka elek tro nicz na, gdzie

pra cow ni cy mo gą zgła szać swo je za strze że nia, uwa gi, czy też skar gi. Roz wią za nia an ty dy -

skry mi na cyj ne po le ga ją rów nież na szko le niach dla me na dże rów, mó wią cych o prze ciw dzia -

ła niu dys kry mi na cji, uwraż li wie niu na kwe stie ko bie ce, kul tu ro we, czy też szko le niach

an ty mob bin go wych. Więk szość ba da nych firm za de kla ro wa ło, że po sia da:

q Sta no wi sko com plian ce ofi ce ra, czy li tzw. mę ża za ufa nia (oso bę z dzia łu praw ne go od po -

wie dzial ną za za pew nie nie zgod no ści dzia łal no ści z re gu la cja mi praw ny mi); część ma rów -

nież au dy to ra we wnętrz ne go zwią za ne go z tym ob sza rem;

q De dy ko wa ny spe cjal ny dział w fir me, gdzie moż na zgła szać prze ja wy dys kry mi na cji;

q Peł no moc ni ka do spraw mo ni to ro wa nia za rzą dza nia róż no rod no ścią (zaj mu je się zgod no -

ścią dzia ła nia fir my z pra wem w tym ob sza rze).

Do dat ko wo kil ka spo śród ba da nych firm pod pi sa ło Kar tę róż no rod no ści11, czy li do ku ment,

któ ry zo bo wią zu je je do wdro że nia roz wią zań na rzecz rów ne go trak to wa nia i róż no rod no ści

w miej scu pra cy.

Fir my z bran ży tech no lo gicz nej two rzą też wła sne do ku men ty zwią za ne z prze strze ga niem

za sad etycz nych i nie dy skry mi no wa na w miej scu pra cy (jak Ethic Li ne, Prin ci ples of Re spon -

si bi li ty, Ko deks Ety ki, do ku men ty do ty czą ce po li ty ki an ty mob bin go wej włą cza ją ce w ten 

ob szar rów nież dyk sry mi na cję).
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11 Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską - zobowiązanie, podpisywane przez
organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji
różnorodności. Więcej: http://kartaroznorodnosci.pl



8. Zarządzanie różnorodnością

W ba da nych przed się bior stwach z bran ży tech no lo gicz nej za ob ser wo wa no bar dzo moc ny

trend zwią za ny z wpro wa dze niem za rzą dza nia róż no rod no ścią w or ga ni za cyj ny sys tem 

in sty tu cji. Naj czę ściej wy od ręb nia ne są trzy wy mia ry róż no rod no ści: wiek, płeć i wie lo kul tu -

ro wość. O wie le rza dziej wspo mi na się o nie peł no spraw no ści, czy o orien ta cji psy cho sek su -

al nej. Czy li po stu lat róż no rod no ści jest ro zu mia ny w dość uprosz czo ny, ogra ni czo ny spo sób.

Za rzą dza nie róż no rod no ścią w fir mie re ali zo wa ne jest po przez ta kie dzia ła nia jak or ga ni zo -

wa nie szko leń (np. z ko mu ni ka cji mię dzy kul tu ro wej czy wie dzy o od mien nych kul tu rach),

pod pi sa nie i prze strze ga nie po stu la tów Kar ty Róż no rod no ści, uczest nic two w spo łecz no -

ściach ty pu Di ver si ty & In c lu sion, czy wpro wa dze nie spe cjal nych re gu la cji wspie ra ją cych

two rze nie otwar tej, wol nej od dys kry mi na cji at mos fe ry w fir mie (patrz RAMKA „Prze ciw dzia -

ła nie dys kry mi na cji”).

Zde cy do wa na więk szość re spon den tów do strze ga za le ty bu do wa nia ze spo łów róż no rod -

nych pod wzglę dem płci i wie ku. Obo wiąz ki osób pra cu ją cych na sta no wi skach zwią za nych

z HR po wo li za czy na ją być roz sze rza ne o po li ty kę zwią za ną z di ve rsi ty. W tej chwi li jed nak

nie licz ne i tyl ko naj więk sze kor po ra cje mię dzy na ro do we po sia da ją sta no wi sko Di ver si ty

of fi ce ra lub o po dob nym za kre sie od po wie dzial no ści.

Róż no rod ność ze wzglę du na płeć wśród firm w bran ży tech no lo gicz nej jest dość po wszech -

nie po strze ga na ja ko kre ator wyż szej ren tow no ści oraz kon ku ren cyj no ści, a także ele ment

do bre go wi ze run ku. 

Nie któ rzy re spon den ci sy gna li zo wa li jed nak że ist nie nie pew ne go dy so nan su zwią za ne go

z fak tem, że po stu la ty w ob sza rze za rzą dza na róż no rod no ścią by wa ją w spo sób nie co

sztucz ny na rzu ca ne z cen tral świa to wych kor po ra cji na nie ko niecz nie przy go to wa ny grunt

w Pol sce, któ ra jest jed nym z naj bar dziej ho mo ge nicz nych i tra dy cjo na li stycz nych spo łe -

czeństw w Eu ro pie. Mo że się to przy czy niać do wra że nia fa sa do wo ści pew nych dzia łań i bra -

ku prze ko na nia we wnątrz fir my, co do ich sen su i słusz no ści. 
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WYPOWIEDŹ:
„Mamy 
program
korporacy jny,  
w k tórym
Divers i t y  jes t
jednym z
k luczowych
e lementów.
Program ten
ruszy ł  w tym
roku i  będz ie
t rwa ł  p rzez
na jb l i ższe  
5 la t .  
Od tego  roku
szczegó ln ie
rapor tu jemy
l i czbę kob iet  
i  zmiany  w tym
wskaźn iku .”  

(branża
e lekt ryczna)



WNIOSKI
 W bran ży tech no lo gicz nej (oce nia nej na pod sta wie wy bo ru re spon den tów) w dal szym cią -

gu wy stę pu je po waż ny nie do bór ko biet, ale sy tu acja po wo li się zmie nia. Tem po tych zmian

(6-pro cen to wy wzrost udzia łu ko biet w ka drze pra cow ni czej w cią gu pię ciu lat i 11-pro cen -

to wy wzrost udzia łu ko biet w za rzą dach firm) spro wo ko wa ło nas do uku cia po ję cia „peł za -

ją ca re wo lu cja”. Oksy mo ron ten (re wo lu cja z de fi ni cji jest gwał tow na i sko ko wa) okre śla

zja wi sko, w któ rym zmia ny co praw da za cho dzą, ale ich za sięg i cha rak ter są wy so ce nie -

sa tys fak cjo nu ją ce wo bec dy na micz nych prze mian cy wi li za cyj nych i po trzeb kształ tu ją cych

rze czy wi stość spo łecz ną i go spo dar czą dru gie go dzie się cio le cia XXI wie ku. 

 Fir my z bran ży tech no lo gicz nej zgod nie de kla ru ją, że chcą ak tyw nie włą czać się w zmia -

nę sy tu acji i zwięk szyć za trud nie nie ko biet — zwłasz cza na sta no wi skach spe cja li stycz nych

i za rząd czych. Sta je się to co raz czę ściej ele men tem ich mi sji i stra te gii roz wo jo wej.

Na wspar cie ob sza ru di ver si ty wy go spo da ro wy wa ne są spe cja le środ ki, choć sta no wi ska

de dy ko wa ne stric te tej te ma ty ce na le żą do rzad ko ści i czę sto obo wiąz ki zwią za ne z ta kim

sta no wi skiem łą czo ne są rów nież z ob sza rem HR (hu man re so ur ces), CSR (cor po ra te so -

cial re spon si bi li ty) lub EB (em ploy er bran ding).

 Po zy tyw ne zmia ny wi dać w młod szym po ko le niu, któ re wcho dzi wła śnie na ry nek pra cy.

Pod czas re kru ta cji na pro gra my sta żo we nie wi dać już tra dy cyj nie du żej dys pro por cji po -

mię dzy licz bą zgła sza ją cych się na nie ko biet i męż czyzn. Na ten stan rze czy wpły wa ją

rów nież pro gra my sta żo we de dy ko wa ne ko bie tom oraz pro gra my men to rin go we pro wa -

dzo ne na sty ku firm i świa ta aka de mic kie go.

 Przed sta wi cie le przed się biorstw z bran ży tech no lo gicz nej wi dzą wie le ko rzy ści, ja kie przy -

no si fir mie więk sza re pre zen ta cja ko biet, są to m. in.: lep sze zro zu mie nie po trzeb klien tek,

pod no sze nie ja ko ści pra cy ze spo łów, więk sza kre atyw ność dzia łań, więk sze za an ga żo -

wa nie w kom plek so we, świa do me spo łecz nie roz wią zy wa nie pro ble mów, moż li wość po -

zy ska nia więk szej licz by ta len tów — bu do wa nia lep sze go ka pi ta łu ludz kie go, mniej sze

nie bez pie czeń stwo, że w śro do wi sku pra cy wy stą pią dys kry mi na cyj ne prak ty ki i bu do wa -

nie po stę po we go wi ze run ku fir my.
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 Co raz czę ściej pod kre śla się zna cze nie war to ści róż no rod no ści w or ga ni za cji pra cy fir -

my. Du że fir my, zwłasz cza te z za się giem glo bal nym dzia łal no ści, za czy na ją za uwa żać

pro-ko bie cy trend i wy ko rzy sty wać go do bu do wa nia prze wa gi ryn ko wej. Część firm do -

strze ga jąc war tość w róż no rod no ści, dy stan su je się jed nak wo bec po stu la tu dzia łań stric -

te proko bie cych, oba wia jąc się za rzu tów o dzia ła nia dys kry mi nu ją ce męż czyzn. Sta wia ją

one w swo ich prze ka zach na ka te go rie rze czy wi stej rów no ści i zbi lan so wa nia wpły wów.

 Fir my sta ra ją się nie tyl ko ak tyw nie za chę cać ko bie ty do wy bo ru pra cy w bran ży tech no lo -

gicz nej, ale rów nież dbać o pra cow nicz ki. W wie lu przed się bior stwach dzia ła ją spe cjal ne ini -

cja ty wy de dy ko wa ne ko bie tom — obej mu ją ce szko le nia, warsz ta ty, spo tka nia in spi ra cyj ne,

pro gra my men to rin go we etc.. Pro gra my te ma ją dłu go fa lo we ce le, aby roz wi jać spe cy ficz ne

kom pe ten cje ko biet, wzmac niać ich po zy tyw ną au to świa do mość, pro mo wać ko bie ty -li der ki

i za chę cać do wza jem ne go wspie ra nia się ko biet i ne twor kin gu, co ma tak że za chę cić przy -

szłe kan dy dat ki do bu do wa nia ka rie ry za wo do wej w tej wła śnie fir mie.

 Dia gno zu jąc sy tu ację zwią za ną z ni skim za trud nie niem ko biet w bran ży tech no lo gicz nej

ba da ni zwra ca ją uwa gę na si łę ste reo ty pów, któ re spra wia ją, że jest to wciąż ob szar zdo -

mi no wa ny przez męż czyzn. Wią że się to we dług nich ze słab szym prze świad cze niem sa -

mych ko biet, że po ra dzą so bie w fir mie z bran ży tech no lo gicz nej, a wcze śniej na stu diach

tech nicz nych. I z pro ce sem ich wcze snej so cja li za cji, re pli ku ją cej i wdru ko wu ją cej ste reo -

ty po we wi dze nie ro li ko biet w spo łe czeń stwie.

 Po glą dy na te mat obec no ści ko biet w bran ży tech no lo gicz nej są na dal na ce cho wa ne ste -

reo ty po wym my śle niem. Po wią za ne są z opi nia mi na te mat róż nic w po zio mie kwa li fi ka cji,

kom pe ten cji oraz od mien nych pre dys po zy cji in te lek tu al nych i spo łecz nych ko biet oraz męż -

czyzn. Funk cjo nu je okre śla nie tzw. ko bie ce go i mę skie go sty lu za rzą dza nia. Ko bie ty są

wy so ko oce nia ne w ob sza rze do brej or ga ni za cji pra cy, roz wią zy wa nia kon flik tów, po zio -

mu ety ki oraz go to wo ści do roz wo ju i przy swa ja nia no wych kom pe ten cji. Ten ze staw umie -

jęt no ści i kom pe ten cji okre śla ny jest, ja ko „ko bie cy styl za rzą dza nia”. Ma on rów nież

ne ga tyw ne, ste reo ty po we ko no ta cje — z nad mier ną emo cjo nal no ścią, ir ra cjo nal no ścią i bra -

kiem umie jęt no ści współ pra cy ko biet z in ny mi ko bie ta mi. Ba da ni od wo łu ją się za rów no

do po zy tyw nych jak i ne ga tyw nych ste reo ty pów nt. ko biet.
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12 Na całym świecie sektor biznesowy cierpi na pay gap pomiędzy przedstawicielami różnych płci.

9.
 W czę ści ba da nych firm za in te re so wa nie te ma ty ką ko bie cą oraz di ver si ty ma na ra zie cha -

rak ter de kla ra tyw ny i nie prze kła da się na wpro wa dza nie rze czy wi stych roz wią zań ad re -

su ją cych pro ble my i ogra ni cze nia wy stę pu ją ce w obu tych ob sza rach. Choć więk szość

z ba da nych firm pro wa dzi re gu lar ny mo ni to ring struk tu ry za trud nie nia pod ką tem płci,12 nic

nie wia do mo o pła cach pra cow ni ków — czy za cho wa na jest tam za sa da rów no ści za rob -

ków za tę sa mą pra cę nie za leż nie od płci. Nie ma do ku men tów stric te w te ma cie wspie ra -

nia róż no rod no ści (po za pod pi sa niem przez kil ka firm tzw. Kar ty Róż no rod no ści), nie ma

sta no wisk te ma ty ce tej po świę co nych (tyl ko w jed nej z ba da nych firm roz wią za nie ta kie

by ło wpro wa dzo ne). Nie zwy kle rzad ko wpro wa dza się sys te mo wo ela stycz ne for my za -

trud nie nia i cza su pra cy — i to w bar dzo ubo gim wy bo rze. O żłob kach/przed szko lach

przy fir mach do użyt ku pra cow ni ków -ro dzi ców za czy na się do pie ro my śleć. Bra ku je bench -

mar ków — przy kła dów firm z choć by w przy bli żo nym stop niu zba lan so wa ny mi ze spo ła mi.

Al bo z za rzą dem w po ło wie ko bie cym.

 Nie za wsze dzia ła nia pro ko bie ce spo ty ka ją się z cie płym od bio rem w sa mej fir mie i na ze -

wnątrz. Du ża część firm nie chce de kla ro wać spe cjal ne go wspar cia dla ko biet, bo jąc się

po są dzeń o po li ty kę „an ty mę ską”. Część ze wnętrz ne go świa ta biz ne so we go dzia ła nia

wspie ra ją ce ko bie ty trak tu je ja ko swe go ro dza ju nad mia ro wą „fa na be rię”. Przed sta wi cie le

firm cza sem sy gna li zu ją tak że, że po stu la ty w ob sza rze za rzą dza na róż no rod no ścią by -

wa ją w spo sób nie co sztucz ny na rzu ca ne z cen tral świa to wych kor po ra cji — na nie przy go -

to wa ny grunt pol ski. Two rzy to sy tu ację, w któ rej od czu wal ny jest brak prze ko na nia

we wnątrz fir my, co do sen su i słusz no ści dzia łań w tym ob sza rze. A tak że mo że przy czy -

niać się do wra że nia fa sa do wo ści tych dzia łań. Wska zu je to na dość wcze sny etap bu do -

wa nia świa do mo ści w tym za kre sie oraz nie wiel kie za awan so wa nie de ba ty pu blicz nej

wo kół tej te ma ty ki.
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Interesariusze konieczni do realizacji poszczególnych postulatów:

Kon iecznym
warunk iem
rea l izac j i
Rekomendac j i
j e s t  wspó łpraca
pomiędzy
intersar iuszami
i  sektorami .  

Jak zwięk szyć udział ko biet 
w bran ży tech no lo gicz nej?
Ra da ds. Re ko men da cji na pod sta wie wy ni ków Ra por tu Po ten cjał ko biet w bran ży tech no lo gicz nej

za pro po no wa ła li stę zmian kie ro wa nych do sze ro ko ro zu mia nych in te re sa riu szy. Ich ce lem jest lep -

sze wy ko rzy sta nie po ten cja łu ko biet w bran ży tech no lo gicz nej. Re ko men da cje po dzie lo ne są na pięć

ob sza rów, bo ba rie ry dla roz wo ju te go po ten cja łu zi den ty fi ko wa ne zo sta ły na wie lu po zio mach ak -

tyw no ści. Po stu la ty zwią za ne z obec no ścią ko biet w STEM są or ga nicz nie po wią za ne z po stu la ta mi

do ty czą cy mi prio ry te ty za cji te ma ty ki STEM w ogó le, co znaj du je wy raź ne od bi cie w Re ko men da -

cjach. W związ ku ze stop niem zło żo no ści za dań, re ali za cja nie któ rych po stu la tów wy ma ga de cy zji

stra te gicz nych na po zio mie władz cen tral nych. In ne moż na urze czy wist nić względ nie ła two i w per -

spek ty wie krót ko ter mi no wej mo bi li zu jąc po ten cjał spo łecz ny i biz ne so wy. Du ża część z nich opar ta

jest na mię dzy na ro do wych do brych prak ty kach, za in spi ro wa na spraw dzo ny mi roz wią za nia mi z USA,

Wiel kiej Bry ta nii, Nie miec i Skan dy na wii, spój na z za le ce nia mi UE i ONZ w tym ob sza rze. 

Po każ dej re ko men da cji za pro po no wa no (w na wia sie) sek to ry/in sty tu cje, niezbędne do re ali za cji

kon kret ne go po stu la tu. 

Ko niecz nym wa run kiem re ali za cji Re ko men da cji jest współ pra ca po mię dzy in tere sa riu sza -

mi i sek to ra mi. W związ ku z tym po sta no wio no po wo łać Ko ali cję na rzecz wspar cia obec no -

ści ko biet w bran ży tech no lo gicz nej (i sze rzej, w ob sza rze STEM). W Ko ali cji jest miej sce

na uak tyw nie nie się przed sta wi cie li biz ne su, NGO'sów, edu ka cji, na uki i aka de mii, me diów

oraz ad mi ni stra cji re ali zu ją cej po li ty kę pu blicz ną. Ko ali cja ta ka bę dzie in spi ra to rem „ku li śnież -

nej” zmian. W tym ce lu stwo rzo na zo sta nie plat for ma współ pra cy in te re sa riu szy — Gru pa ro -

bo cza ds. wdra ża nia re ko men da cji oraz ze bra na zostanie nie zbęd na ba za wie dzy

ope ra cyj nej. Efek tem prac Gru py bę dzie po nad sek to ro wa ini cja ty wa pro jek tu ją ca

i wdrażająca konkretne, wy mier ne dzia ła nia: Pakt dla ko biet w bran ży tech no lo gicz nej. 

O ob ję cie tej ini cja ty wy Ho no ro wym Pa tro na tem zwró ci my się do Pre zy den ta, Pre mie ra oraz

Pierw szej Da my.

Podmioty wiodące przy realizacji danej rekomendacji zostały zaznaczone grubszą czcionką.

P państwo — władze centralne/samorządowe,
sektor publiczny

B biznes technologiczny i przemysł

NGO sektor pozarządowych działań społecznych

E edukacja (do szkół podstawowych
do ponadgimnazjalnych włącznie)

N nauka i szkolnictwo wyższe
M/P media/popkultura

S otoczenie społeczne
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EDUKACJA
Szko ła mą dra, in spi ru ją ca, wol na od ste reo ty pów

q Prio ry tet: STEM.
W szko łach na cisk po wi nien być po ło żo ny na atrak cyj ne na ucza nie przed mio tów ści słych, bu -

dze nie fa scy na cji dla na uki i tech no lo gii oraz my śle nie — kre atyw ne i lo gicz ne — bez wzglę du

na płeć dziec ka. Oczywiście nie zaniedbując postulatów związanych z holistyczną wizją

człowieka (P, N, NGO, B)

q Wsparcie dla na uczy cie li.
Klu czo wą gru pą wpły wu są na uczy cie le, zwłąszcza przed mio tów ści słych. Ich wła ści we

przy go to wa nie do wy ko ny wa nia za wo du i stwo rze nie im moż li wo ści cią głe go me ry to rycz -

ne go roz wo ju, po zna wa nia in no wa cyj nych form prze ka zy wa nia wie dzy, międzynarodowych

do brych prak tyk w tym za kre sie, in spi ro wa nie ich do by cia otwar ty mi i kre atyw ny mi po win -

no być prio ry te tem w po li ty ce pu blicz nej w za kre sie oświa ty w Pol sce. Waż nym aspek tem

jest bu do wa nie pre sti żu za wo du na uczy cie la w opar ciu, przede wszyst kim, o lep sze fi nan -

so wa nie — w tro sce o to, aby wy bie ra li go lu dzie z pa sją i ta len tem, któ rzy bę dą mo gli god -

nie żyć i re ali zo wać swo ją pa sję dla do bra spo łe czeń stwa. Pre stiż ten powinny wzmac niać

de dy ko wa ne kam pa nie spo łecz ne. (P, E, NGO, B) 

q Na cisk na kom pe ten cje ICT.
Mło dzi lu dzie po win ni być ucze ni ję zy ków pro gra mo wa nia i in nych spo so bów kre owa nia no -

wych tech no lo gii. Waż nym po stu la tem jest wy ro bie nie w nich pro ak tyw ne go po dej ścia — prze -

ko na nia, że mo gą mieć wpływ na po wsta wa nie roz wią zań tech no lo gicz nych, a nie tyl ko z nich

ko rzy stać. Na le ży szcze gól nie i kom plek so wo za dbać o ja kość na ucza nia in for ma ty ki w szko -

łach. (P, E, B, NGO) 

q Szko ła wol na od ste reo ty pów.
Ko niecz ne jest sys te mo we za dba nie o wol ny od ste reo ty pów płcio wych prze kaz w szko -

łach — od po zio mu pod sta wo we go (a także przedszkola), aż do stu diów. Na uczy cie le po win -

ni mieć do stęp do wie dzy w za kre sie kwe stii klisz kul tu ro wych i spo łecz nych zwią za nych

z po strze ga niem miej sca ko biet i męż czyzn w spo łe czeń stwie i wpły wu ste reo ty pów na pro -

ces edu ka cyj ny. Na le ży wal czyć z uprze dze nia mi, któ re mo gą znie chę cać dziew czyn ki

do przed mio tów ści słych, a po tem do stu diów tech nicz nych i ka rie ry w bran ży tech no lo gicz -

nej, tak że w sa mych prze ka zach edu ka cyj nych (jak np. roz po wszech nia ją ce ste reo ty py pod -

ręcz ni ki). Na le ży je ak tyw nie za chę cać do po głę bia nia wie dzy z przed mio tów ści słych.

W edu ka cji na po zio mie szko ły pod sta wo wej, gim na zjum i po nad gim na zjal nej po win no

uwzględ niać się te mat róż no rod no ści. Ad mi ni stra cja oświa to wa tak że po win na zo stać przy -

go to wa na w tym za kre sie. (P, E, NGO)

q Sku tecz ne do radz two edukacyjno-za wo do we. 
Na le ży sys te mo wo roz wią zać pro blem bra ku me cha ni zmów po zwa la ją cych mło dym lu dziom

sku tecz nie orien to wać się w ofer cie edu ka cyj nej i za wo do wej oraz pla no wać świa do mie swój

roz wój w tym za kre sie. Na le ży przy bli żać uczniom, czym jest bran ża tech no lo gicz na, na czym

po le ga pra ca w niej oraz ja kie moż li we są ścież ki ka rie ry w tym obszarze i ja kie kom pe ten cje

ko niecz ne do ich roz wo ju. (P, E, NGO, B)

Kluczową grupą
wpływu są
nauczyc ie le
przedmiotów
śc i s ł ych .

Młodz i  ludz ie
powinn i  być
uczen i  języków
programowan ia
i  innych
sposobów
kreowan ia
nowych
techno log i i .

Na leży
sys temowo
rozwiązać
prob lem braku
mechan izmów
pozwa la jących
młodym ludz iom
skuteczn ie
or ientować s ię
w o fe rc ie
edukacy jne j .  



q Do stęp ność ro le -mo dels. 
Nie zwy kle istot ne jest kon fron to wa nie uczen nic na róż nych eta pach edu ka cji z ko bie cy mi ro le -

-mo dels (tzw. wzorcami) w ob sza rze STEM, umoż li wie nie im czer pa nia in spi ra cji z ob co wa nia

z wzor ca mi ak tyw nych, wy bit nych po sta ci ko bie cych re ali zu ją cych spek ta ku lar ne ka rie ry za rząd -

cze i me ry to rycz ne w bran ży tech no lo gicz nej. Moż na to ro bić po przez m. in.: ko bie ce dni otwar -

te na uczel niach, spe ed -mentoring z pra cow ni ca mi firm w szko łach lub fir mach, pro gra my

men to rin go we, spo tka nia in spi ra cyj ne, we bi na ry, two rze nie i uczest nic two w tech no lo gicz nych/na -

uko wych sieciach ko bie cych. (E, NGO, B, M/P)

SZKOLNICTWO WYŻSZE 
— kie run ki tech nicz ne i ści słe
Uczel nia ja ko prze strzeń wspie ra ją ca ko bie ty w STEM

q Efek tyw ne plat for my współ pra cy uczel ni z biz ne sem 
i prze my słem.

Ko niecz ne jest sys te mo we za dba nie o roz wi nię cie rze czy wi stej współ pra cy szkół wyż szych

z biz ne sem i stwo rze nie efek tyw nych form oraz plat form dla dzia łań w tym ob sza rze. Uczel -

nie po win ny uwzględ niać (obok fun da men tal nych po stu la tów zwią za nych z kształ ce niem

lu dzi my ślą cych), tak że po trze by ryn ku pra cy, a sek tor prze my sło wy ak tyw nie wspie rać roz -

wój pol skiej na uki oraz po ma gać stu den tom w efek tyw nym przy go to wy wa niu się do wej ścia

do bran ży tech no lo gicz nej (np. sty pen dia, płat ne prak ty ki dla stu den tów, wspól ne ba da nia,

etc.). (N, B, P, NGO)

q Wspar cie stu den tek w wej ściu na ry nek pra cy. 
Na le ży przy bli żać stu dent kom kie run ków tech nicz nych i ści słych re alia ka rie ry w bran ży tech -

no lo gicz nej oraz szan se z nią zwią za ne. W kon tek ście wy ni ków Ra por tu waż ne zwłasz cza są

powiązania po mię dzy uczelniami a biz ne sem de dy ko wa ne stric te ko bie tom — jak np. ko bie ce

pro gra my men to rin go we, czy ini cja ty wy ne twor kin go we i in spi ra cyj ne na sty ku tych dwóch ob -

sza rów. Waż nym ele men tem po win ny być wy so ko ja ko ścio we, rze tel ne i li cen cjo no wa ne sta -

że za wo do we skie ro wa ne do stu den tek. Na le ży stwa rzać plat for my umoż li wia ją ce stu dent kom

po zna wa nie po ten cjal nych pra co daw ców i spe cy fi ki pra cy w da nym ob sza rze już w trak cie stu -

diów, nie tyl ko w po sta ci sfor ma li zo wa nych sta ży, ale też w bar dziej luź nej for mu le — np se sji

sha do win gu, Dni Otwar tych dla Dziew czyn, Ko bie cych Pod wie czor ków Tech no lo gicz nych w fir -

mach, etc. (B, N, NGO)
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Należy
przyb l iżać
studentkom
k ierunków
techn icznych 
i  śc i s ł ych  rea l ia
kar ie ry  
w branży
techno log iczne j
o raz  szanse  
z  n ią  zw iązane.



q Roz wój kluczowych kom pe ten cji.
Waż ne jest stwo rze nie me cha ni zmów po zwa la ją cych stu dent kom sys te mo wo roz wi jać kom pe -

ten cje mięk kie i me ry to rycz ne nie zbęd ne dla sku tecz ne go bu do wa nia ka rie ry w bran ży tech no -

lo gicz nej i awan so wa nia w struk tu rach me na dżer skich, ta kich jak: przed się bior czość,

przy wódz two, pra ca w ze spo le (in ter dy scy pli nar nym i róż no rod nym), za rzą dze nie pro jek to we,

wie dza o fi nan sach, de sign thin king, kom pe ten cje mię dzy kul tu ro we, ję zy ki ob ce, wie dza o tym

jak funk cjo nu je za kład prze my sło wy, per so nal bran ding, orien ta cja na ryn ku pra cy etc. (N, P, B)

q Za an ga żo wa nie ko biet na uczel ni.
W re ali za cji po stu la tu po lep sze nia at mos fe ry na uczel niach istot na jest ak ty wi za cja stu den tek,

dok to ran tek i wy kła dow czyń uczel ni tech nicz nych i ich po ten cja łu spo łecz ne go po przez ini cja ty -

wy ne twor kin go we oraz kre owa nie z nich ro le -mo dels na po trze by innych grup (uczen nic szkół

pod sta wo wych, gim na zjów i szkół po nad gim na zjal nych). Dodatkową war to ścią jest chęć współ -

pra cy i wspie ra nia ko biet przez ko bie ty — men to ring: uczen ni ce -stu dent ki, stu dent ki -dok to ran ki,

dok to rant ki -pro fe sor ki, pro fe sor ki -pro fe sor ki lub w prze kro ju ka rie ry ad mi ni stra cyj nej: pro dzie kan -

ki, dzie kan ki, pro rek tor ki, rek tor ki, sze fo we in sty tu cji ba daw czych, ko mi sji, in nych ciał, etc. (N,

NGO)

q Wspie ra nie ko bie cych ka rier w na uce.
Obok trans fe ru know -how i in spi ra cji zwią za nych z pla no wa niem przy szło ści w bran ży tech -

no lo gicz nej waż ne jest pro mo wa nie na uko wej ścież ki roz wo ju stu den tek kie run ków tech -

nicz nych i ści słych (np. ak cja Dziew czy ny do na uki!). A tak że im ple men ta cja roz wią zań

wspie ra ją cych ka rie ry na uko we ko biet w ob sza rze STEM (sys tem men to rin gu na uczel -

niach, co aching ka rie ry, trans pa rent ne pro ce du ry awan su, mo ni to ring płac, za chę ca nie ko -

biet do apli ko wa nia na eks po no wa ne sta no wi ska, po wo ły wa nie ich na kie row nicz ki ze spo łów

ba daw czych, zwięk sze nie wi dzial no ści ko biet -na ukow ców w po li ty ce ko mu ni ka cyj nej uczel -

ni etc.). Mo gą one w przy szło ści two rzyć na ukę w ob sza rze in no wa cyj nych roz wią zań dla

prze my słu. (N, P, NGO, M/P)

q Kul tu ra rów no ści na uczel ni i w ba da niach.
Na le ży uru cho mić pro gram szko leń rów no ścio wych dla ka dry i ad mi ni stra cji uczel ni tech nicz -

nych (i innych). Wska za ne jest tak że, wzo rem Nie miec, po wo ły wa nie na uczel niach sta no wisk

ds. równego traktowania kobiet i mężczyzn (niem. Frau en beu frag te), a tak że cen trów re flek sji

ba daw czej nad kwe stią aspek tu płci w STEM. W sa mych po szu ki wa niach na uko wych pro wa -

dzo nych w dys cy pli nach tech nicz nych i ści słych nie zwy kle istot ne jest wbu do wa nie per spek ty -

wy płci — np. gen der ma in stre aming, gen de red in no va tion. Szko ły wyż sze po win ny uwzględ niać

te ma ty kę za rzą dza nia róż no rod no ścią w swo ich „efek tach na ucza nia” np. na kie run kach stu -

diów z za kre su biz ne su, eko no mii, służ by pu blicz nej czy też za rzą dza nia. Uczel nia po win na mo -

ni to ro wać wa run ki dla roz wo ju ka rier ko bie cych w cy klu ba dań wśród kan dy da tek, stu den tek,

ab sol wen tek, wy kła dow czyń i pra cow nic ad mi ni stra cyj nych (tak że na po zio mie po szcze gól -

nych wy dzia łów/in sty tu tów). (N, P, NGO)
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q Pi pe li ne1 ta len tów.
Uczel nie tech nicz ne i wy dzia ły ści słe in nych ty pów uczel ni po win ny pod trzy my wać i roz sze -

rzać dzia ła nia na rzecz za chę ca nia do stu diów zdol nych uczen nic szkół po nad gim na zjal nych,

a tak że an ga żo wać się w no we for my bu do wa nia lin ków z oświa tą (ak cje spo łecz ne Dziew -

czy ny na po li tech ni ki!, Dziew czy ny do ści słych!, outre ach pro gra my: szko le nia dla na uczy cie li

przed mio tów ści słych, men to ring dla uczen nic — na przykład mi ni Le an in STEM, wspól ne,

STEM-owe kon kur sy, obo zy na uko wo -tech no lo gicz ne (tak że stric te dla dziew czyn), Uni wer sy -

te ty Dzie cię ce i in ne ini cja ty wy po pu la ry za tor skie. (N, NGO)

q Wi ze ru nek uczel ni.
W swo ich prze ka zach pu blicz nych uczel nie tech nicz ne po win ny dbać o to, aby po słu gi wać

się od po wied nim ję zy kiem ob ra zo wa nia i wer bal nym — nie wy klu cza ją cym ko biet. W bu do -

wa niu ich wi ze run ku na le ży uni kać tra dy cyj nych, na zna czo nych ste reo ty pa mi roz wią zań

i uwzględ niać oraz trak to wać ja ko cen ny za sób „ko bie cą”, stro nę uczel ni: stu dent ki, wy kła -

dow czy nie, wy bit ne ab sol went ki i ich osią gnię cia oraz cha ry zmę, a tak że przy kła dy in nych,

in spi ru ją cych ko biet in ży nie rów, czy na ukow czyń, etc. (N, M/P)

POZIOM ODDZIAŁYWANIA 
SPOŁECZNEGO
Otwarte społeczeństwo, pełna widzialność kobiet

q Nie ob cią żo na ste reo ty pa mi so cja li za cja.
Ko niecz na jest pra ca „u pod staw” w za kre sie prze ła my wa nia ste reo ty pów w wy cho wa niu

oraz me cha ni zmów prze ka zy wa nia mło dym oso bom wzo rów mę sko ści i ko bie co ści. Punk tem

doj ścia po win na być otwar ta, no wo cze sna i nie ogra ni cza ją ca ho ry zon tów my śle nia so cja li za -

cja. W tym kon tek ście klu czo wa jest pra ca z ro dzi ca mi, wychowawcami i na uczy cie la mi oraz

naj bliż szym oto cze niem dziew cząt. Jed nym z waż nych, ma ło roz po zna nych w pol skim dys -

kur sie aspek tów jest ko niecz ność na ci sku na roz wój ko gni tyw nych umie jęt no ści prze strzen -

nych2 u dziew czy nek, w du żej mie rze de ter mi nu ją cych w przy szło ści ich kom pe ten cje np.

in ży nier skie, czy in ne z ob sza ru STEM. Waż nym te go ele men tem jest uwol nie nie się od ste -

reo ty pów za ba wek w po dzia le „dla dziew czy nek” (zwią za ne z dba niem o dom, wy gląd i sze ro -

ko po ję tą opie kuń czo ścią) i „dla chłop ców” (edu ka cyj ne, me cha nicz ne, lo gicz ne, kon struk cyj ne).

(S, M/P)

104

REKOMENDACJE

Ucze ln ie
techn iczne 
i  wydz ia ły  śc i s łe
innych typów
ucze ln i  pow inny
podt rzymywać 
i  rozszerzać
dz ia łan ia  na
rzecz zachęcan ia
do s tud iów
zdo lnych
uczenn ic .

1 Ame ry ka nie tak na zwa li ciąg na czyń po łą czo nych — od szko ły pod sta wo wej aż po stu diach — zwią za ny z in spi ro wa niem
i kształ ce niem ta len tów w ob sza rze STEM.

2 Według amerykańskiego raportu AAUW "Why so few?", to właśnie rozwój kognitywnych umiejętności przestrzennych jest polem
największych różnic pomiędzy chłopcami a dziewczynkami. I w tym obszarze chłopcy, dzięki obcowaniu od małego z operacjami
ruchowymi na wielowymiarowych przedmiotach - piłce, klockach, rzeczywistości 3D w grach, mechanicznych zabawkach etc.,
są wyraźnie lepsi od dziewczynek.  Umiejętności te, na późniejszym etapie rozwoju okazują się bardzo istotne dla budowania
kompetencji technicznych i innych z obszaru STEM. 



q Męż czyź ni i pro mo cja part ner stwa.
Waż nym ele men tem zmia ny spo łecz nej mu si być edu ko wa nie i zwięk sza nie świa do mo ści męż czyzn

oraz sze ro kie włą cza nie ich w dzia ła nia na rzecz zwięk sze nia ak tyw no ści ko biet w ob sza rze STEM.

A tak że pro mo wa nie part ner skich re la cji w związ ku (ma ją one po zy tyw ny wpływ na kształt ka rie ry za -

wo do wej i są naj waż niej szym czyn ni kiem osią gnię cia praw dzi wej rów no wa gi z za kre su work -li fe). Pro -

mo wa nie part ner skich re la cji, w tym dzie le nia się obo wiąz ka mi, po win no od by wać się

za po śred nic twem edu ka cji w szko le, kam pa nii spo łecz nych, świa do me go kształ to wa nia prze ka zu

pu blicz ne go (me dia, po pkul tu ra), de bat, roz wią zań praw nych etc. War to tak że za chę cać oj ców do fak -

tycz ne go ko rzy sta nia z urlo pu ro dzi ciel skie go (w 2014 roku tę moż li wość wy ko rzy sta ło mniej niż 2%

upraw nio nych męż czyzn) oraz do wy cho wy wa nia swych có rek w świa do mo ści, że mo gą wszyst ko,

a sy nów w po sza no wa niu ko biet, ich am bi cji i pra wa do re ali za cji sie bie. (S, M/P)

q Ko biety — wyj ście ze stre fy kom for tu.
Od po wie dzial ność jest rów nież po stro nie ko biet, a nie tyl ko oto cze nia, w któ rym dzia ła ją.

Sa me ko bie ty mu szą stać się „ar chi tekt ka mi zmian”, wy ka zy wać się pro ak tyw no ścią, „się -

gać wy so ko”, szu kać dla sie bie szans roz wo jo wych, być go to we opu ścić swo ją stre fę kom -

for tu, roz wi jać przy wód cze kom pe ten cje, ne go cjo wać kom pe tent nie wa run ki za trud nie nia,

nie bać się wy ko rzy sty wać szans po ja wia ją cych się na ich dro dze, być twór cze i mieć swój

wkład w ży cie co dzien ne, po przez swój wła sny przy kład, szer sze za an ga żo wa nie, wspar -

cie in nych ko biet, w zmia nę an ty ko bie cych ste reo ty pów. Wy cho wy wać swo je cór ki w świa -

do mo ści, że mo gą wszyst ko, a sy nów w po sza no wa niu ko biet, ich am bi cji i pra wa

do re ali za cji sie bie. (S)

q Włą cze nie śro do wi ska me diów.
Na le ży wy sto so wać apel do me diów i twór ców, by śro do wi ska te w swo jej co dzien nej pra cy

prze ciw sta wia ły się ste reo ty pom. War to do pro wa dzić do za ist nie nia wąt ku ko bie ty suk ce su ak -

tyw nej w bran ży tech no lo gicz nej w wy so ko ja ko ścio wym, po pu lar nym se ria lu emi to wa nym przez

głów ne me dia, co mo że mieć si łę prze ło mo we go od dzia ły wa nia spo łecz ne go. Em bed ding te -

ma ty ki ak tyw no ści ko biet w ob sza rze STEM po wi nien przy jąć po stać dzia łań skon ce tro wa nych,

tak, aby sta ła się ona sta łym ele men tem prze ka zu me dial ne go. (M/P)

q Do stęp ność ro le -mo dels w sfe rze pu blicz nej.
Ko bie ce ro le -mo dels mu szą być bar dziej wi docz ne/do stęp ne ja ko źró dło in spi ra cji dla mło dych ko -

biet, w sfe rze pu blicz nej. Ko niecz na jest szer sza obec ność ko biet -eks per tek w ob sza rze tech no lo -

gicz nym w głów nych me diach3 oraz zwró ce nie uwa gi na ich wła ści we, nie mul ti pli ku ją ce ste reo ty pów

trak to wa nie w tych me diach. Na le ży sze ro ko ko mu ni ko wać osią gnię cia ko biet w ob sza rze STEM.

Jed nym z ele men tów pro wa dzą cych do zwięk sze nia wi dzial no ści wkła du ko biet w roz wój bran ży

tech no lo gicz nej i ge ne ral nie STEM jest pro pa go wa nie uży wa nia form żeń skich nazw za wo dów

i stanowisk zwią za nych z tym ob sza rem dzia łal no ści. (M/P, NGO, B)
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3 Widzialność kobiet w roli podmiotowej w mediach eksperckich jest znikoma i wynosi 13% (wyniki monitoringu mediów
"Gazety Wyborczej" i "Feminoteki" za okres kwiecień 2014-marzec 2015 -
http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/prezentacja_na_konferencje_2015.05.26.pdf, <dostęp: sierpień 2015)



q Agre ga cja wie dzy.
Ko niecz ne jest bu do wa nie ba zy wie dzy do wy mia ny my śli na te mat wkła du ko biet w STEM

i bran żę tech no lo gicz ną oraz uwa run ko wań ich obec no ści w tych ob sza rach. Waż nym ele -

men tem jest two rze nie nie zi de olo gi zo wa ne go, opar te go na wie dzy na uko wej, prze ka zu na te -

mat źró deł i funk cjo no wa nia ste reo ty pów płcio wych i nie świa do mych klisz (unconcious bias)

oraz ich wpły wu na po strze ga nie ro li ko biet w spo łe czeń stwie, a tak że me tod wal ki z tym

wpły wem. For ma mi agre ga cji wie dzy mo gą być m.in. ra por ty ba daw cze, mo ni to ring in sty tu -

cji, grup, po li tyk, ini cjo wa nie de bat pu blicz nych, in spi ro wa nie i two rze nie pu bli ka cji po pu la ry -

za tor skich i na uko wych, po wo ły wa nie ob ser wa to riów ba daw czych oraz ge ne ro wa nie wkła du

w de ba tę mię dzy na ro do wą w tym ob sza rze — zo rien to wa ną prak tycz nie i stric te na uko wo.

Wie dza ta po win na być otwar ta i do stęp na, opra co wa na w przy stęp nej for mie. (N, P, NGO,

M/P)

q Ro la hu ma ni sty ki. 
Roz wój czło wie ka po wi nien być trak to wa ny ho li stycz nie, bez nadmiernej koncentracji

na aspek tach wy łącz nie tech no lo gicz nych. Ce lem jest spo łe czeń stwo rów nych szans i wiel -

kich aspi ra cji, kom pe tent ne, świa do me i umie ją ce mą drze ko rzy stać z szans ofe ro wa nch im

przez no we tech no lo gie, nie da ją ce się jed no cze śnie przez nie przy tło czyć. Że by za cho wać

rów no wa gę trze ba pa mię tać o ro li sztuk wy zwo lo nych, w tym zwłasz cza hu ma ni sty ki. Tak

w roz wo ju jed nost ki ludz kiej, jak i sa mej bran ży tech no lo gicz nej, któ rej mi sją jest do star cza -

nie roz wią zań wy cho dzą cych na prze ciw po trze bom czło wie ka, roz wią zu ją cej pro ble my je -

go dnia co dzien ne go, ro la re flek sji hu ma ni stycz nej jest nie do prze ce nie nia. Dla te go, aby

spro stać po trze bom XXI wie ku, ob szar STEM mu si się co raz bar dziej sta wać zhu ma ni zo wa -

ną i świa do mą prze strze nią STE (Art) M. Re flek sja nad ro lą ko biet w kształ to wa niu tej prze -

strze ni mu si zo stać roz wi nię ta. (S, N, P, NGO)

BRANŻA TECHNOLOGICZNA
Zmia na kul tu ry or ga ni za cyj nej firm

q Stan dar dy róż no rod no ści. 
Na po zio mie or ga ni za cji/in sty tu cji klu czo we jest wpro wa dze nie ze sta wu stan dar dów, któ re są wa -

run kiem ukon sty tu owa nia fir my ja ko prze strze ni przy ja znej ko bie tom: re gu lar ne go mo ni to rin gu za -

trud nie nia z uwzględ nie niem aspek tu płci, mo ni to rin gu awan su pra cow ni ków, wła ści wych pro ce dur

w pro ce sie re kru ta cji, prze ciw dzia ła nie dys kry mi na cji i mob bin go wi w miej scu pra cy, wpi sa nie do stra -

te gii za sa dy za rzą dza nia róż no rod no ścią i po li ty ki rów nych szans. Na rzę dziem do pro wa dze nia do po -

żą da ne go sta nu mo gą być „au dy ty róż no rod no ści”. Nie zwy kle waż nym i wraż li wym aspek tem zmia ny

kul tu ry or ga ni za cyj nej jest re ali za cja po stu la tu rze czy wi stej rów no ści płac za tę sa mą pra cę nie za -

leż nie od płci (i in nych zmien nych, ta kich jak wiek, nie peł no spraw ność, wy zna nie, orien ta cja psy -

cho sek su al na, na ro do wość, ko lor skó ry etc.) oraz trans pa rent no ści pro ce dur zwią za nych
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z wy na gra dza niem. Wska za ne jest przy po rząd ko wa nie te ma ty ki różnorodności de dy ko wa ne mu sta -

no wi sku (np. Di ver si ty Of fi cer). Tre ning rów no ścio wy po wi nien być ob li ga to ryj ny dla za rzą dów, me -

ne dże rów, dy rek to rów, człon ków ko mi te tów, dzia łów ko mu ni ka cji/pro mo cji i HR. Szcze gól ną uwa gę

na le ży zwró cić na to, w ja ki spo sób te ma ty kę róż no rod no ści ko mu ni ku ją oso by re pre zen tu ją ce fir mę

na ze wnątrz, zwłasz cza pre ze si i pre ze ski. O rów no ścio we stan dar dy na le ży za dbać tak że w sek to -

rze MŚP. (B, NGO)

q Roz wój współpracy z uczelniami. 
Fir my po win ny in ten syw nie dzia łać na sty ku ze świa tem uczel nia nym — or ga ni zo wać pro gra -

my sta żo we, men to rin go we i kam pa nie przy bli ża ją ce przed się bior stwa stu dent kom (rów nież

stu den tom) uczel ni tech nicz nych (i in nym). Za dba nie o droż ność pi pe li ne ko biet kom pe tent -

nych w ob sza rze STEM, ich umiejętności, przy go to wa nie do ak tyw no ści na ryn ku pra cy, wspar -

cie w roz wo ju ich per spek tyw za wo do wych na le ży do po la od po wie dzial no ści mą drych,

świa do mych spo łecz nie, dzia ła ją cych w dłu gim ho ry zon cie cza so wym firm. (B, N)

q Wi ze ru nek bran ży otwar ty na ko bie ty.
W prze ka zach in for ma cyj no -pro mo cyj nych na le ży pod kre ślać atrak cyj no ść bran ży tech no -

lo gicz nej ja ko prze strze ni wol nej od dys kry mi na cji, otwar tej na bu do wa nie ka rie ry za wo do -

wej przez ko bie ty. Waż ne jest rów nież upo wszech nia nie „na ze wnątrz” in for ma cji, że fir ma

pro wa dzi dzia ła nia pro ko bie ce (na rzecz di ver si ty) oraz ko mu ni ko wa nie i roz po wszech nia -

nie do brych prak tyk w tym za kre sie. Waż ne i po zy cjo nu ją ce w tym kon tek ście są etycz -

ne/stra te gicz ne „ge sty wo li”: pak ty, zo bo wią za nia, kar ty, stra te gie na rzecz wspie ra nia

szer szej par ty cy pa cji ko biet w bran ży tech no lo gicz nej (oczy wi ście zo bo wią za nia te mu szą

być re ali zo wa ne i przy no sić kon kret ne zmia ny). (B, M/P, NGO)

q Świa do mość ste reo ty pów. 
Waż ne jest uświa da mia nie przed się bior ców w kwe stii ste reo ty pów zwią za nych z obec no -

ścią ko biet w bran ży tech no lo gicz nej, tak aby sa mi nie sta wa li się mul ti pli ka to ra mi ta kich

są dów. Na rzę dziem pra cy świa do mo ścio wej mo gą być szko le nia w fir mach lub te ma tycz ne

pu bli ka cje/kam pa nie spo łecz ne on -li ne i off -li ne, de ba ty, kon fe ren cje me ry to rycz ne etc. (B,

NGO)

q Wspar cie dla dzia łań spo łecz nych na rzecz ko biet w STEM.
Na le ży pod kre ślać zna cze nie ak cji i ini cja tyw wspie ra ją cych ko bie ty w tech no lo gii. Waż -

ne jest po ka zy wa nie po zy tyw nych zmian, ja kie dzię ki nim za cho dzą na ryn ku pra cy, w go -

spo dar ce i spo łe czeń stwie. Fir my po win ny an ga żo wać się w ak cje spo łecz ne

za chę ca ją ce dziew czy ny do zdo by wa nia wy kształ ce nia przy go to wu ją ce go do pra cy

w bran ży tech no lo gicz nej i wej ścia na ry nek pra cy. Mo gą też roz wa żać kon try bu cję

na rzecz pro gra mów sty pen dial nych dla zdol nych uczen nic i stu den tek (wzo rem pro gra -

mu Intel-Perspektywy No we tech no lo gie dla dziew czyn). Na le ży rów nież sze ro ko pro -

mo wać ko bie ty -przy wód czy nie i ko bie ty -eks pert ki w bran ży tech no lo gicz nej. 
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q Ko rzy ści z obec no ści ko biet.
Na le ży pod kre ślać ko rzy ści, ja kie przy no si przed się bior com z bran ży tech no lo gicz nej za -

trud nia nie ko biet oraz za an ga żo wa nie w ak cje zwią za ne z za rzą dza niem róż no rod no -

ścią — zwłasz cza tych biz ne so wych/eko no micz nych. Róż no rod ność na le ży jednocześnie

pro pa go wać ja ko war tość au to no micz ną i uza sad nio ną po dej ściem za rów no w za kre sie

spra wie dli wo ści spo łecz nej jak i właśnie ryn ko wym (wpływ na po pra wę kon ku ren cyj no ści,

wspie ra nie kre atyw no ści). War to też zwra cać uwa gę na plan szer szy — na fakt, że otwar -

cie się na róż no rod ność po pra wia ja kość ka pi ta łu ludz kie go i roz bu do wu je ry nek pra -

cy — kra jo wy i mię dzy na ro do wy. Istot ne wy da je się dal sze pod kre śla nie ko rzy ści, ja kie pły ną

z po sia da nia róż no rod ne go ze spo łu pra cow ni ków. (B, NGO, M/P)

q Par ty cy pa cja pra cow nic.
W two rze niu otwar tej na po trze by ko biet at mos fe ry w fir mie po win ny — zgod nie z po stu la tem

par ty cy pa cji — uczest ni czyć sa me kobiety biznesu. Waż ne jest, aby an ga żo wać je w szu ka -

nie roz wią zań w tym za kre sie, w sam pro ces de cy zyj ny, umoż li wiać wy cho dze nie z wła sny -

mi ini cja ty wa mi. Bar dzo waż ne jest po wsta ją ce dzię ki prak ty kom par ty cy pa cyj nym po czu cie

wpły wu na to, co dzie je się w fir mie i ak ty wi za cja po ten cja łu spo łecz ne go pra cow nic. Jest to

ele ment praw dzi wej zmia ny kul tu ry or ga ni za cyj nej. Waż ne są rów nież w tym kon tek ście struk -

tu ry ne twor kin go we wspie ra ją ce bu do wa nie ka rier ko bie cych w fir mach — jak np. sie ci, klu by

(np. Siemens: Gdzie diabeł nie może...) oraz inicjatywy pomagające kobietom rozwinąć

najwyższy poziom ekspertyzy w obszarze STEM (jak np. The IBM Women Inventors

Community). (B)

q Roz wią za nia dla ro dzi ców
(tak zaprojektowane, aby mo gli z nich ko rzy stać obo je ro dzi ce). 

Szer szy udział ko biet w bran ży tech no lo gicz nej wią że się też z przy go to wa niem firm na ich od -

po wied nie przy ję cie. Na le ży wpro wa dzać ja ko stan dard uła twie nia dla ko biet w cią ży (miej sca

par kin go we etc.), po ko je dla ro dzi ca z dziec kiem, moż li wie przy za kła do we żłob ki/przed szko la.

Jesz cze waż niej sze jest wpro wa dze nie na więk szą ska lę roz wią zań z za kre su ela stycz nych

form pra cy i cza su pra cy, a tak że od po wied nie przy go to wa nie pra cow nic i pra cow ni ków do ko -

rzy sta nia z nich. Tak że na po zio mie firm na le ży pro mo wać part ner stwo w za kre sie dzie le nia

obo wiąz ków opie kuń czych w związ ku. Ja ko ele ment do dat ko we go wspar cia w po wro cie do ak -

tyw no ści za wo do wej, po urlo pie ma cie rzyń skim/ro dzi ciel skim, war to roz wa żyć umoż li wie nie

pra cow ni cy/pra cow ni ko wi do radz twa przez oso bę, któ ra tak że czas ja kiś te mu by ła w po dob -

nej sy tu acji4. War to też otwie rać dro gę oj com do ko rzy sta nia z urlo pu ro dzi ciel skie go. Niektóre

firmy technologiczne, choć nie w Polsce, oferują także pomoc w opiece nad starszymi (np.

rodzicami) (B)
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4 Przykładami prorodzicielskich inicjatyw w firmach technologicznych mogą być googlowskie: Mommy Mentors, New Parents
Support Group, New Parents Guru Program. Google wprowadziło też dłuższy urlop rodzicielski dla swoich pracowników, przy
czym warto zauważyć, że w USA jest on i tak kilkukrotnie krótszy niż w Polsce, czy też w Europie.
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q Rów no ścio wa re kru ta cja.
W re kru ta cji pra cow ni ków, w ogło sze niach z ofer tą pra cy, nie na ru sza jąc ist nie ją cych prze pi -

sów praw nych moż na eks po no wać in for ma cję o otwar ciu na ko bie ty (np. „je ste śmy fir mą za -

trud nia ją ca re kor do wą licz bę ko biet je że li cho dzi o bran żę ICT”). Waż ne jest wpro wa dza nie

in klu zyw ne go ję zy ka w ta kich ofer tach. Moż na też pro wa dzić dzia ła nia za chę ca ją ce ko bie ty

przed re kru ta cją („szko le nia przed za trud nie niem”, kur sy roz wo ju za wo do we go dla ko biet spo -

za fir my etc.), czy też ak tyw ne po szu ki wa nia kan dy da tek -ko biet i za chę ca nie ich do apli ko wa -

nia na da ne sta no wi sko. Wszyst ko to mie ści się w ka te go rii „ak cji po zy tyw nych”, czy też „dzia łań

wy rów naw czych”. Stan dar dem po win no by wy ma ga nie od he ad -hun te rów do star cza nia tak że

kan dy da tur ko biet na kon kret ne sta no wi ska. (B)

q Ste reo typ „złej sze fo wej”.
Na le ży wal czyć z ne ga tyw ny mi ste reo ty pa mi ob cią ża ją cy mi wi ze ru nek ko biet ja ko osób źle

za rzą dza ją cych. Moż na to ro bić po przez pro mo wa nie ko biet -li de rek — w ko mu ni ka cji ze -

wnętrz nej i we wnętrz nej. Fir my po win ny tak że po ło żyć na cisk na roz wój kom pe ten cji przy -

wód czych wśród pra cow nic i ofe ro wać im szko le nia/tre nin gi/gru py te ma tycz ne w tym

za kre sie. Ko bie ty w bran ży tech no lo gicz nej na le ży przy go to wy wać do za rzą dza nia gru pa -

mi zdo mi no wa ny mi przez męż czyzn (do brą prak ty ką mo że być tu tre ning dla pra cow nic

wpro wa dzo ny przez In tel w USA w 2009 ro ku — In tel's Com mand Pre sen ce Work -

shop), do ak tyw no ści w za rzą dach firm. Kom pe ten cje te po win ny być roz wi ja ne już w trak -

cie stu diów. (B, M/P, NGO)

q Wię cej da nych.
Sek tor biz ne so wy po wi nien le piej dbać o ko lek cje da nych do ty czą cych obec no ści ko biet

w bran ży tech no lo gicz nej. Zwłasz cza o da ne zwią za ne z ich za trud nie niem — w róż nych prze -

kro jach (sta no wi ska me ry tor czy ne/tech nicz ne, za rząd cze, in ne) i z po li ty ką z ob sza ru di ver -

si ty (Ko deks Do brych Prak tyk Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych za le ca ra por to wa nie ta kich

da nych, po dob nie jak Unia Eu ro pej ska5). Nie roz po zna nym w wa run kach pol skich te ma tem

jest pro blem opusz cza nia bran ży tech no lo gicz nej przez ko bie ty i prze ry wa nia przez nie ka -

rier. Pierw szym kro kiem w je go roz po zna niu by ło by ze bra nie i za na li zo wa nie da nych w tym

ob sza rze (moż na się tu kie ro wać do świad cze nia mi zdo by ty mi w ra mach ame ry kań skiej ini -

cja ty wy Top Com pa nies for Wo men Tech no lo gi sts In sty tu tu Ani ty Borg). Następnie stwo rze -

nie ka ta lo gu „ini cja tyw pro re ten cyj nych”. (B)

q Inwestowanie w STEM.
Klu czo we, w szer szym pla nie, jest za an ga żo wa nie firm w roz wój ob sza ru STEM w Pol sce

i na świe cie. (B, NGO)

Rekomendacje r Raport badawczy r Potencjał kobiet dla branży technologicznej 109
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POZIOM CENTRALNY
Prio ry te ty za cja STEM w po li ty ce pu blicz nej6

q Stra te gia STEM.
Na le ży stwo rzyć na ro do wą stra te gię bu do wy wy so ko ja ko ścio we go, świa do me go spo łe -

czeń stwa i in no wa cyj nej go spo dar ki po przez roz wój kom pe ten cji z za kre su STEM (wzo -

rem USA, Wiel kiej Bry ta nii, czy Nie miec). Istot ną czę ścią tej stra te gii mu szą być po stu la ty

zwią za ne z ko niecz no ścią peł ne go uru cho mie nia po ten cja łu po ło wy spo łe czeń stwa, ja ką

sta no wią ko bie ty. Stra te gia po win na być re ali zo wa na na po zio mie mię dzy re sor to wym i mię -

dzy sek to ro wym z za an ga żo wa niem wszyst kich grup in te re sa riu szy. Rząd po wi nien wy zna -

czyć Peł no moc ni ka/Peł no moc nicz kę ds. STEM, któ ry/a bę dzie łącz ni kiem dla

in te re sa riu szy i głów nym ko or dy na to rem re ali za cji Stra te gii — po wi nien/in na on/ona wy wo -

dzić się ze śro do wi ska biz ne su lub NGO'sów. Re ali za cja stra te gii mu si być rów nież ze -

wnętrz nie mo ni to ro wa na i ewa lu owa na. (P, B, NGO, N, E, M/P)

q Wal ka z lu ką pła co wą.
Czę ścią Stra te gii po win no być zo bo wią za nie rzą du do dzia łań na rzecz zli kwi do wa nia lu ki

pła co wej po mię dzy ko bie ta mi a męż czy zna mi w Pol sce. Sek tor pu blicz ny po wi nien zacząć

działania wyznaczające standardy od swo ich wła snych sze re gów — po przez mo ni to ro wa -

nie płac, wpro wa dze nie obowiązkowego podawania „widełk płacowych” w ogłoszeniach

o pracę, czy obo wiązek im ple men ta cji dzia łań roz wo jo wych i świa do mo ścio wych w tym ob -

sza rze (ac tion -plans). Sek tor pu blicz ny mo że rów nież wy ko rzy sty wać swo ją po zy cję za ma -

wia ją ce go do sta wy dóbr i usług, aby in spi ro wać zmia ny w tym obszarze w sek to rze

nie pu blicz nym. In sty tu cje speł nia ją ce naj wyż sze stan dar dy w tym za kre sie po win ny być pro -

mo wa ne. By ły by to dzia ła nia wspie ra ją ce re ali zo wa nie wy mo gów Ko dek su Pra cy — nie rów -

ne pła ce na tym sa mym sta no wi sku w Pol sce (i na ca łym świe cie) są nie le gal ne lecz

po wszech ne. (P)

q Wspar cie dla ro dzi ców.
Wkła dem po zio mu cen tral ne go w rozwój ka rier ko bie cych w ob sza rze tech no lo gicz nym po win -

no być rów nież stwo rze nie wa run ków peł nej do stęp no ści wy so ko ja ko ścio we go i nie dro gie go

wspar cia w opie ce nad dzieć mi oraz pro mo wa nie part ner stwa w związ kach w za kre sie po dzia łu

obo wiąz ków z tym zwią za nych. (P)
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6 Uwaga: Do poziomu Inicjatyw Centralnych (realizowanych z wiodącą rolą władz centralnych oraz samorządowych) zaliczamy
także inne inicjatywy oznaczone literką "P" we wcześniejszych opisach - zwłaszcza z zakresu rozwiązań systemowych dla
edukacji i szkolnictwa wyższego.
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q Kwo ty/pa ry te ty.
Jako jed ną z me tod zwięk sze nia wpły wu ko biet na bran żę tech no lo gicz ną mo żna rozważyć

wpro wa dze nie pa ry te tów lub (w ła god niej szej wer sji) kwot, czy li usta wo we go na ka zu za trud -

nia nia okre ślo nej licz by (udzia łu) ko biet w za rzą dach lub na in nych sta no wi skach za rząd czych

firm. W okre ślo nych przy pad kach np. w ra dach nad zor czych spół ek skar bu pań stwa i in nych. 7

Uza sad nie nie praw ne dla tej in ge ren cji mo że się oprzeć na do rob ku le gi sla cyj nym zwią za nym

z wpro wa dze niem kwot na li stach wy bor czych. W mniej ingerencyjnej wersji może to być nakaz,

aby w rekrutacji rzetelnie uwzględniać kandydatury kobiece. (P) 8

q Zbie ra nie da nych.
Do obo wiąz ków władz cen tral nych na le żeć po win no stwo rze nie sys te mu zbie ra nia peł nych

da nych na te mat obec no ści ko biet w bran ży tech no lo gicz nej (i, sze rzej, w ob sza rze STEM)

w prze kro ju na ro do wym i re gio nal nym oraz re gu lar ne mo ni to ro wa nie i ra por to wa nie te go

te ma tu (wio dą ca ro la GUS). (P)

q Ade kwat ne fi nan so wa nie.
Do za dań rzą du po win no na le żeć za pew nie nie ade kwat ne go wspar cia fi nan so we go dla

roz wo ju wy so ko ja ko ścio wych ini cja tyw wspie ra ją cych szer szą obec ność ko biet w ob sza -

rze STEM/bran ży tech no lo gicz nej. Szcze gól ne wspar cie po win no do ty czyć NGO'sów

i PPP. Od po wied nie fi nan so wa nie bę dzie głów nym wy znacz ni kiem prio ry te ty za cji te ma ty -

ki kom pe ten cji STEM w po li ty ce pu blicz nej pań stwa. (P) 

q Spe cjal na ini cja ty wa w ob sza rze po li ty ki szkol nic twa 
wyż sze go — „Ko bie ty w IT”.

Rząd po wi nien wspie rać fi nan so wo klu czo we z punk tu wi dze nia roz wo ju go spo dar cze go

pań stwa kie run ki STEM, gdzie zo sta ną do ło żo ne szcze gól ne sta ra nia w po zy ski wa niu zdol -

nych stu den tek. W pierw szej fa zie kie run ki te mo gły by się mie ścić w gru pie ICT, gdzie udział

ko biet wy no si śred nio 13% („dzia ła nie wy rów naw cze”). (P, N)

q Pro mo cyj no -in for ma cyj ne ini cja ty wy wiel ko for ma to we.
Rząd po wi nien rozważyć (wzo rem ini cja ty wy „Girls Day — Mädchen zu kun ft stag”, czy też ho -

len der skie go „Girls Day”) wsparcie fi nan so we or ga ni za cji wiel ko ska lo we go na ro do we go Dnia

Otwar te go dla Dziew czyn obej mu ją ce go wy da rze nia na uczel niach tech nicz nych, w in sty tu -

tach ba daw czych i fir mach tech no lo gicz nych — za chę ca ją ce go dziew czyn ki i dziew czy ny

od po zio mu szko ły pod sta wo wej, aż do stu diów, do za in te re so wa nia się ob sza rem STEM.

Dzia ła nia te po win ny w pierw szej fa zie ob jąć przy naj mniej 10% po pu la cji w wie ku od 7 do 19

lat i powinni być w nie zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów. Inicjatywa ta

byłaby częścią ogólnonarodowej kampanii na rzecz wsparcia zainteresowań kobiet nauką

i technologią. (P, NGO, B, N, E)
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7 Z ana li zy „Rzecz po spo li tej” do ty czą cej 40 naj więk szych firm dzia ła ją cych w Pol sce wy ni ka, że ok. 37 proc. z nich nie ma w or -
ga nach nad zor czych ani jed nej ko bie ty, 32 proc. — tyl ko jed ną. W gru pie, gdzie w RN jest wię cej niż jed na ko bie ta, prze wa ża -
ją przed się bior stwa z udzia łem Skar bu Pań stwa. W PGNiG, Lo to sie (po 33 proc.) czy PGE (37 proc.) rów no ścio we wy ma ga nia
są już speł nio ne. To efekt sta rań Mi ni ster stwa Skar bu Pań stwa, któ re już te raz sto su je 30-proc. pa ry tet w do bo rze rad nad zor -
czych wy bie ra nych i po wo ły wa nych przez mi ni stra.

8 Punkt ten wywołał najwięcej kontrowersji wśród członków i członkiń Rady ds. Rekomendacji. Należy odnotować, że nie wszyscy
są zgodni, co do jego zasadności.
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