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Raport badawczy „Potencjał
kobiet dla branży technologicznej”
Obszary związane z technologią, nauką i inżynierią nadal stanowią domenę mężczyzn.
Dlaczego tak się dzieje, podczas gdy w innych dziedzinach udział i rola kobiet rośnie szybciej
i jest znacznie bardziej zauważalna? Na to istotne pytanie staraliśmy się rzetelnie odpowiedzieć określając założenia projektu badawczego „Potencjał kobiet dla branży technologicznej”.
Opierając się na moim doświadczeniu zawodowym, mogę stanowczo potwierdzić, że z punktu widzenia efektywności działania, kultury organizacji i rezultatów biznesowych różnorodność jest
bardzo istotna. To dzięki różnym punktom widzenia, różnicom w podejściu, ocenie priorytetów i doświadczeniu uzyskujemy najlepsze i najbardziej kreatywne pomysły, wyniki działań i najsprawniejszą realizację projektów. Siemens kładzie duży nacisk na różnorodność, budowanie
zbalansowanych zespołów i angażowanie ekspertów o zróżnicowanych doświadczeniach. Jesteśmy też liderem technologii, więc nie możemy żadną miarą pominąć potencjału kobiet w tej dziedzinie. Im więcej kobiet zwiąże swoją drogę zawodową z obszarami STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics), tym większa będzie ich rola na każdym szczeblu zarządzania. To potencjał, którego nadal jeszcze powszechnie nie doceniamy, a którego nie powinniśmy marnować.
Dlatego pozytywnie odnieśliśmy się do pomysłu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
i z prawdziwym zaangażowaniem włączyliśmy się w realizację projektu badawczego. Postanowiliśmy wspólnie, w metodyczny i rzetelny sposób, zdefiniować i określić bariery, które stoją przed kobietami chcącymi wybrać drogę rozwoju zawodowego w dziedzinach nauk ścisłych,
technologii i inżynierii. Choć pewne tendencje i zjawiska były dla nas przewidywalne i spodziewane, to jednak w wielu punktach wyniki badania są zaskakujące i ciekawe.
Zagadnienie, które zbadaliśmy, okazało się równie ważne dla licznego grona osób, firm
i instytucji. Korzystając z okazji, pragnę podziękować prof. Małgorzacie Fuszarze, Pełnomocniczce Rządu ds. Równego Traktowania za poparcie naszego projektu i objęcie go patronatem. Dziękuję również zaproszonym przez nas ekspertom za ich zaangażowanie i wkład pracy
w analizę wyników badania i wypracowanie rekomendacji, które mam nadzieję przyczynią się
do eliminowania i ograniczania barier dla karier kobiet w technologii.
Serdecznie zapraszam wszystkich do lektury raportu badawczego „Potencjał kobiet dla
branży technologicznej”!
Dominika Bettman
Prezeska ds. Finansowych w Siemens Sp. z o.o.
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Czas kobiet w STEM
W ostatnich latach na całym świecie ma miejsce cicha rewolucja.
Zmienia się rola kobiet w naukach ścisłych, innowacji, technologii. Ich wpływ na ten obszar, dotychczas niewielki wobec faktu, że stanowią one przecież połowę ludzkości, zaczyna się zwiększać. Kobiety chętniej studiują na kierunkach inżynierskich i ścisłych, więcej z nich
trafia do branży technologicznej, do ICT — na stanowiska związane bezpośrednio z merytoryką technologiczną. Coraz częściej spotykamy je również na wyższych stanowiskach menadżerskich i w zarządach. To bardzo ważne, bo firmy z branży technologicznej (zwłaszcza te
najnowocześniejsze, działające na styku nauki i przemysłu) definiują w dużej mierze kierunek,
w jakim cywilizacyjnie rozwija się świat. Są też jednym z głównym pól aktywności osób, które
chcą wiązać swoją przyszłość, twórczość i ambicje z obszarem STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics).
Kobiety stanowią olbrzymi, niewykorzystany dotąd potencjał, który może nadać rozwojowi
branży technologicznej impet i nową jakości. Ich zaangażowanie i unikalna perspektywa tworzą szansę na nowy sposób rozwiązywania problemów współczesności. Na budowanie kompetentnego społeczeństwa, które z zaawansowanych technologii będzie umiało korzystać
mądrze i odpowiedzialnie.
Czym jest i czym może być potencjał kobiet dla branży technologicznej? I jak możemy go
wesprzeć i rozwinąć?
Na te pytania próbuje odpowiedzieć wspólne przedsięwzięcie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i firmy Siemens — Raport „Potencjał kobiet dla branży technologicznej”.
Praca nad tym Raportem była dla mnie wielką przyjemnością i satysfakcją. Dziękuję za to
naszemu Zespołowi Badawczemu, Radzie ds. Rekomendacji i Partnerowi — firmie Siemens — która zdecydowała się zaangażować w projekt niesztampowy, wymagający i długoterminowy. Ale też bardzo istotny dla zrozumienia zjawiska barier dla rozwoju potencjału kobiet
w obszarze STEM.
Projekt ten to szansa dla naszej organizacji, zajmującej się od niemal 10. lat wspieraniem
kobiet w naukach ścisłych/technologii/innowacji, do przyjrzenia się fundamentom naszych działań. I pogłębienia wiedzy na temat obszarów, w których powinniśmy działać najmocniej.
Na rzecz zmiany.
Bo szansa na zmianę jest. Od nas — osób i instytucji wierzących w jej potrzebę — zależy,
czy prezentowane w tej części publikacji Rekomendacje „Jak zwiększyć udział kobiet
w STEM?” przekujemy na konkretne działania.
Rok 2016 musi być rokiem kobiet w STEM! :)
dr Bianka Siwińska
Prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
Kierowniczka Zespołu Badawczego projektu
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Raport badawczy Potencjał
kobiet dla branży technologicznej
Działania z zakresu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i obecnie funkcjonująca branża technologiczna to nadal obszary pozostające domeną mężczyzn. W niecodzienne przedsięwzięcie mające na celu uruchomienie wielkiego,
niewykorzystywanego potencjału kobiet w tym zakresie zdecydowały się zaangażować
dwa podmioty reprezentujące sektor pozarządowych działań społecznych oraz biznesu
technologicznego.

Potencjał kobiet dla branży technologicznej to badanie realizowane przez
Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Siemens Sp. z o.o. Jego celem jest kompleksowa analiza uwarunkowań związanych z wyborem technicznej i ścisłej ścieżki edukacyjnej przez kobiety, ich
aspiracji i oczekiwań, a także realizacji tych aspiracji na rynku pracy. W ramach trwającego rok projektu zbadaliśmy z jednej strony, dlaczego młode kobiety wybierają, bądź nie wybierają kierunków
technicznych i ścisłych (z grupy STEM), jak oceniają swoje przygotowanie do budowania kariery
w branży technologicznej, jak radzą sobie na politechnikach, jaki mają stosunek do studiowania
i dalszej aktywności w obszarach zdominowanych przez mężczyzn. Z drugiej strony, jak rynek pracy jest przygotowany na ich przyjęcie. W trakcie badania zdefiniowane zostały wartości, jakie kobiety wnoszą w rozwój branży technologicznej oraz polityka firm technologicznych wobec ich
obecności. Zweryfikowana została również teza, o zwiększeniu zatrudnienia kobiet przez sektor innowacyjnego przemysłu w ostatnich latach oraz ich szerszej obecności w zarządach firm.
Badanie Potencjał kobiet... ma charakter pionierski na gruncie polskim i stanowi uzupełnienie oraz rozszerzenie działań podejmowanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy
w zakresie wspierania szerszej obecności kobiet w nauce i technologii (akcja Dziewczyny
na politechniki!, Lean in STEM, Girls go start-up! Academy) oraz mocnego zaangażowania Siemens w inicjatywy pro kobiece.

MATURZYSTKI 2015

2.
PORÓWNANIE

SEGMENTY
BADANIA

1.

1500
Maturzystki
2015
metoda: Ankieta AUDYTORYJNA (off-line)

6

500

Maturzystki wybierające
studia inżynierskie
z

15

miast

W ramach szeroko zakrojonego przedsięwzięcia zbadane zostały trzy grupy: dwa tysiące
maturzystek 2015, prawie dwieście studentek uczelni technicznych oraz piętnaście innowacyjnych firm technologicznych.

Idzie nowe...
Na wszystkich badanych poziomach, we wszystkich grupach — maturzystek, studentek i firm
technologicznych — widać pozytywne zmiany zapowiadające szerszą obecność kobiet w branży
technologicznej w najbliższej przyszłości. Maturzystki coraz chętniej wybierają kierunki techniczne i ścisłe (w ciągu ostatnich 8 lat udział dziewczyn na politechnikach wzrósł z 29% do 37%) i coraz mniejsze znaczenie mają dla nich stereotypy płciowe — przynajmniej na poziomie
uświadomionym. Studentki na uczelniach technicznych czują się na swoim miejscu, świetnie sobie radzą i ze śmiałością myślą o spektakularnej karierze w branży technologicznej. W stażach
w firmach z zakresu high technology udział płci jest coraz bardziej wyrównany. Biznes technologiczny coraz bardziej świadomie podchodzi do wyzwania różnorodności i wykazuje większą, uzasadnioną ekonomicznie i biznesowo troskę o pełniejsze wykorzystywanie kompetencji kobiet.
Wprowadza wspierające rozwiązania i równościowe standardy.

.... ale nie tak szybko
Niemniej tempo opisanych zmian nie jest satysfakcjonujące. Wciąż zaskakująco żywotne
są świadome i nieuświadomione stereotypy dotyczące obecności kobiet w STEM i oceny ich
predyspozycji w tym obszarze. Szokująco stereotypowo widzą siebie i inne kobiety same studentki uczelni technicznych. Nośnikiem negatywnych klisz jest proces edukacji/socjalizacji.
Dziewczynom brakuje inspiracji i wzorów kobiecych w ich najbliższym otoczeniu i w sferze publicznej. Nikt nie zachęca ich do zainteresowania się nauką i technologią. Nie otwiera horyzontów. Bardzo źle funkcjonuje system doradztwa zawodowego, a także styk informacyjny
i kompetencyjny pomiędzy uczelniami, a branżą technologiczną.
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Nawet jeżeli obecnie w branży technologicznej jest więcej kobiet niż przed kilku laty, to
wciąż liczba ich jest niewystarczająca (średnio 20-25%). Na stanowiskach merytorycznych i zarządczych jest ich dramatycznie mniej (5-15%). Podobnie w nauce, w obszarze technicznym
i ścisłym kobiety na stanowiskach profesorskich stanowią zaledwie 10% ogółu (także na dziewięciu rektorów przypada zaledwie jedna rektorka). Kobiety dużo rzadziej myślą o własnej
przedsiębiorczości. Co piąta studentka uczelni technicznej nie wie, czym jest start-up technologiczny. Na kluczowych z punktu widzenia potrzeb rozwojowych kierunkach związanych z ICT
studiuje zaledwie 13% kobiet.*

Pełzająca, kobieca rewolucja
Aby opisać tę rozbieżność pomiędzy względnym rozwojem obecności kobiet w branży technologicznej (czy, szerzej, obszarze STEM), a jego wysoce niesatysfakcjonującymi tempem i skalą, ukuliśmy pojęcie pełzającej rewolucji. Oksymoron ten (rewolucja z definicji jest
gwałtowna i skokowa) określa zjawisko, w którym zmiany co prawda zachodzą, ale ich zasięg
i charakter są wysoce niewystarczające wobec dynamicznych przemian cywilizacyjnych i potrzeb
kształtujących rzeczywistość społeczną i gospodarczą drugiego dziesięciolecia XXI wieku. Zmiany te muszą zostać zdynamizowane. Aby to osiągnąć konieczne jest zaangażowanie sieci partnerów i myślenie strategiczne o rozwoju społeczeństwa i gospodarki poprzez budowanie
kompetencji z obszaru STEM. Z mocnym zaznaczeniem roli potencjału kobiet w tym obszarze.
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

8

Partnerów Raportu nie zadowoliło jedynie zdiagnozowanie sytuacji i określenie skali wyzwań. Na podstawie jego wyników, w konsultacji z autorytetami z zakresu edukacji, nauki, biznesu, polityki publicznej i działalności społecznej stworzony został Zestaw
Rekomendacji proponujących kluczowe działania w zakresie wsparcia rozwoju karier kobiecych w branży technologicznej.
Zaproszenie do Rady ds. Rekomendacji przyjęło wiele znakomitych postaci. Jej przewodniczącą została prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomoczniczka Rządu ds. równego traktowania. Zaproszenie do Rady przyjęli również: prof. Danuta Hübner, prof.
Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Wiesław Banyś, dr hab. Bolesław Rok, dr Henryka
Bochniarz, dr Ewa Rumińska-Zimny, dr Daria Tataj, Dorota Warakomska, Beata Jakoniuk-Wojcieszak, Olga Kozierowska, Regina Lewkowicz, Paweł Niziński, Mirella Panek-Owsiańska, Justyna Romanowska, Magdalena Szymanek, Joanna Warecha, Katarzyna Walczyk
i Jacek Żakowski. Rekomendacje zaproponowane zostały w obszarze polityki publicznej,
edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, mediów, działalności sektora przedsiębiorstw oraz
organizacji pozarządowych.
Wspólne zaangażowanie nie kończy się na samym przedstawieniu Rekomendacji. Skonsultowane z interesariuszami zmiany posłużą jako podstawa dla PAKTU DLA KOBIET
w STEM — innowacyjnej inicjatywy społecznej podmiotów (biznesowych, publicznych, akademickich i pozarządowych) zainteresowanych zdynamizowaniem aktywności kobiet w obszarze
STEM i pełnym wykorzystaniem ich potencjału.
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Jak zwiększyć udział kobiet
w branży technologicznej?
Rada ds. Rekomendacji na podstawie wyników Raportu Potencjał kobiet w branży technologicznej
zaproponowała listę zmian kierowanych do szeroko rozumianych interesariuszy. Ich celem jest lepsze wykorzystanie potencjału kobiet w branży technologicznej. Rekomendacje podzielone są na pięć
obszarów, bo bariery dla rozwoju tego potencjału zidentyfikowane zostały na wielu poziomach aktywności. Postulaty związane z obecnością kobiet w STEM są organicznie powiązane z postulatami
dotyczącymi priorytetyzacji tematyki STEM w ogóle, co znajduje wyraźne odbicie w Rekomendacjach. W związku ze stopniem złożoności zadań, realizacja niektórych postulatów wymaga decyzji
strategicznych na poziomie władz centralnych. Inne można urzeczywistnić względnie łatwo i w perspektywie krótkoterminowej mobilizując potencjał społeczny i biznesowy. Duża część z nich oparta
jest na międzynarodowych dobrych praktykach, zainspirowana sprawdzonymi rozwiązaniami z USA,
Wielkiej Brytanii, Niemiec i Skandynawii, spójna z zaleceniami UE i ONZ w tym obszarze.
Po każdej rekomendacji zaproponowano (w nawiasie) sektory/instytucje, niezbędne do realizacji
konkretnego postulatu.

Koniecznym
warunkiem
realizacji
Rekomendacji
jest współpraca
pomiędzy
intersariuszami
i sektorami.

Koniecznym warunkiem realizacji Rekomendacji jest współpraca pomiędzy interesariuszami i sektorami. W związku z tym postanowiono powołać Koalicję na rzecz wsparcia obecności kobiet w branży technologicznej (i szerzej, w obszarze STEM). W Koalicji jest miejsce
na uaktywnienie się przedstawicieli biznesu, NGO'sów, edukacji, nauki i akademii, mediów
oraz administracji realizującej politykę publiczną. Koalicja taka będzie inspiratorem „kuli śnieżnej” zmian. W tym celu stworzona zostanie platforma współpracy interesariuszy — Grupa robocza ds. wdrażania rekomendacji oraz zebrana zostanie niezbędna baza wiedzy
operacyjnej. Efektem prac Grupy będzie ponadsektorowa inicjatywa projektująca i
wdrażająca konkretne, wymierne działania: Pakt dla kobiet w branży technologicznej.
O objęcie tej inicjatywy Honorowym Patronatem zwrócimy się do Prezydenta, Premiera oraz
Pierwszej Damy.

Interesariusze konieczni do realizacji poszczególnych postulatów:
P
— państwo — władze centralne/samorządowe,
N
— nauka i szkolnictwo wyższe
sektor publiczny
M/P — media/popkultura
B
— biznes technologiczny i przemysł
S
— otoczenie społeczne
NGO — sektor pozarządowych działań społecznych
E
— edukacja (do szkół podstawowych
Podmioty wiodące przy realizacji danej rekomendacji
do ponadgimnazjalnych włącznie)
zostały zaznaczone grubszą czcionką.
14

EDUKACJA

Szkoła mądra, inspirująca, wolna od stereotypów

q Priorytet: STEM. W szkołach nacisk powinien być położony na atrakcyjne nauczanie
przedmiotów ścisłych, budzenie fascynacji dla nauki i technologii oraz myślenie — kreatywne
i logiczne — bez względu na płeć dziecka. Oczywiście nie zaniedbując postulatów związanych
z holistyczną wizją człowieka (P, N, NGO, B)

q Wsparcie dla nauczycieli. Kluczową grupą wpływu są nauczyciele, zwłąszcza
przedmiotów ścisłych. Ich właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu i stworzenie im możliwości ciągłego merytorycznego rozwoju, poznawania innowacyjnych form
przekazywania wiedzy, międzynarodowych dobrych praktyk w tym zakresie, inspirowanie ich do bycia otwartymi i kreatywnymi powinno być priorytetem w polityce publicznej
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w zakresie oświaty w Polsce. Ważnym aspektem jest budowanie prestiżu zawodu nauczyciela w oparciu, przede wszystkim, o lepsze finansowanie — w trosce o to, aby wybierali go ludzie z pasją i talentem, którzy będą mogli godnie żyć i realizować swoją pasję
dla dobra społeczeństwa. Prestiż ten powinny wzmacniać dedykowane kampanie społeczne. (P, E, NGO, B)

q Nacisk na kompetencje ICT. Młodzi ludzie powinni być uczeni języków programowania i innych sposobów kreowania nowych technologii. Ważnym postulatem jest wyrobienie w nich proaktywnego podejścia — przekonania, że mogą mieć wpływ na powstawanie
rozwiązań technologicznych, a nie tylko z nich korzystać. Należy szczególnie i kompleksowo zadbać o jakość nauczania informatyki w szkołach. (P, E, B, NGO)

q Szkoła wolna od stereotypów. Konieczne jest systemowe zadbanie o wolny od stereotypów płciowych przekaz w szkołach — od poziomu podstawowego (a także
przedszkola), aż do studiów. Nauczyciele powinni mieć dostęp do wiedzy w zakresie kwe-
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stii klisz kulturowych i społecznych związanych z postrzeganiem miejsca kobiet i mężczyzn
w społeczeństwie i wpływu stereotypów na proces edukacyjny. Należy walczyć z uprzedzeniami, które mogą zniechęcać dziewczynki do przedmiotów ścisłych, a potem do studiów technicznych i kariery w branży technologicznej, także w samych przekazach
edukacyjnych (jak np. rozpowszechniające stereotypy podręczniki). Należy je aktywnie zachęcać do pogłębiania wiedzy z przedmiotów ścisłych. W edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej powinno uwzględniać się temat różnorodności.
Administracja oświatowa także powinna zostać przygotowana w tym zakresie. (P, E, NGO)

q Skuteczne doradztwo edukacyjno-zawodowe. Należy systemowo rozwiązać problem braku mechanizmów pozwalających młodym ludziom skutecznie orientować
się w ofercie edukacyjnej i zawodowej oraz planować świadomie swój rozwój w tym zakresie.
Należy przybliżać uczniom, czym jest branża technologiczna, na czym polega praca w niej
oraz jakie możliwe są ścieżki kariery w tym obszarze i jakie kompetencje konieczne do ich
rozwoju. (P, E, NGO, B)

q Dostępność role-models. Niezwykle istotne jest konfrontowanie uczennic na różnych etapach edukacji z kobiecymi role-models (tzw. wzorcami ) w obszarze STEM, umożliwienie im czerpania inspiracji z obcowania z wzorcami aktywnych, wybitnych postaci kobiecych
realizujących spektakularne kariery zarządcze i merytoryczne w branży technologicznej. Można to robić poprzez m.in.: kobiece dni otwarte na uczelniach, speed-mentoring z pracownicami
firm w szkołach lub firmach, programy mentoringowe, spotkania inspiracyjne, webinary, tworze-
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nie i uczestnictwo w technologicznych/naukowych sieciach kobiecych. (E, NGO, B, M/P)
Rekomendacje r Raport badawczy r Potencjał kobiet dla branży technologicznej
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REKOMENDACJE

SZKOLNICTWO WYŻSZE
— kierunki techniczne i ścisłe
Uczelnia jako przestrzeń wspierająca kobiety w STEM
q Efektywne platformy współpracy uczelni z biznesem i przemysłem. Konieczne jest systemowe zadbanie o rozwinięcie rzeczywistej współpracy
szkół wyższych z biznesem i stworzenie efektywnych form oraz platform dla działań w tym
obszarze. Uczelnie powinny uwzględniać (obok fundamentalnych postulatów związanych
z kształceniem ludzi myślących), także potrzeby rynku pracy, a sektor przemysłowy aktywnie wspierać rozwój polskiej nauki oraz pomagać studentom w efektywnym przygotowywaniu się do wejścia do branży technologicznej (np. stypendia, płatne praktyki dla
studentów, wspólne badania, etc.). (N, B, P, NGO)
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q Wsparcie studentek w wejściu na rynek pracy. Należy przybliżać
studentkom kierunków technicznych i ścisłych realia kariery w branży technologicznej
oraz szanse z nią związane. W kontekście wyników Raportu ważne zwłaszcza są
powiązania pomiędzy uczelniami a biznesem dedykowane stricte kobietom — jak np. kobiece programy mentoringowe, czy inicjatywy networkingowe i inspiracyjne na styku tych
dwóch obszarów. Ważnym elementem powinny być wysokojakościowe, rzetelne i licencjonowane staże zawodowe skierowane do studentek. Należy stwarzać platformy umożliwiające studentkom poznawanie potencjalnych pracodawców i specyfiki pracy w danym
obszarze już w trakcie studiów, nie tylko w postaci sformalizowanych staży, ale też w bardziej luźnej formule — np sesji shadowingu, Dni Otwartych dla Dziewczyn, Kobiecych Podwieczorków Technologicznych w firmach, etc. (B, N, NGO)

q Rozwój kluczowych kompetencji. Ważne jest stworzenie mechanizmów pozwalających studentkom systemowo rozwijać kompetencje miękkie i merytoryczne niezbędne dla skutecznego budowania kariery w branży technologicznej i awansowania w strukturach
menadżerskich, takich jak: przedsiębiorczość, przywództwo, praca w zespole (interdyscyplinarnym i różnorodnym), zarządzenie projektowe, wiedza o finansach, design thinking, kompetencje międzykulturowe, języki obce, wiedza o tym jak funkcjonuje zakład przemysłowy,
personal branding, orientacja na rynku pracy etc. (N, P, B)

q Zaangażowanie kobiet na uczelni. W realizacji postulatu polepszenia atmosfery na uczelniach istotna jest aktywizacja studentek, doktorantek i wykładowczyń uczelni technicznych i ich potencjału społecznego poprzez inicjatywy networkingowe oraz kreowanie z nich
role-models na potrzeby innych grup (uczennic szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Dodatkową wartością jest chęć współpracy i wspierania kobiet przez kobiety — mentoring: uczennice-studentki, studentki-doktoranki, doktorantki-profesorki,
profesorki-profesorki lub w przekroju kariery administracyjnej: prodziekanki, dziekanki, prorektorki, rektorki, szefowe instytucji badawczych, komisji, innych ciał, etc. (N, NGO)
16

q Wspieranie kobiecych karier w nauce. Obok transferu know-how i inspiracji związanych z planowaniem przyszłości w branży technologicznej ważne jest promowanie naukowej ścieżki rozwoju studentek kierunków technicznych i ścisłych (np. akcja
Dziewczyny do nauki!). A także implementacja rozwiązań wspierających kariery naukowe kobiet w obszarze STEM (system mentoringu na uczelniach, coaching kariery, transparentne procedury awansu, monitoring płac, zachęcanie kobiet do aplikowania
na eksponowane stanowiska, powoływanie ich na kierowniczki zespołów badawczych,
zwiększenie widzialności kobiet-naukowców w polityce komunikacyjnej uczelni etc.). Mogą one w przyszłości tworzyć naukę w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. (N, P, NGO, M/P)

q Kultura równości na uczelni i w badaniach. Należy uruchomić program szkoleń równościowych dla kadry i administracji uczelni technicznych (i innych).
Wskazane jest także, wzorem Niemiec, powoływanie na uczelniach stanowisk ds.
równego traktowania kobiet i mężczyzn (niem. Frauenbeufragte), a także centrów refleksji badawczej nad kwestią aspektu płci w STEM. W samych poszukiwaniach naukowych
prowadzonych w dyscyplinach technicznych i ścisłych niezwykle istotne jest wbudowanie perspektywy płci — np. gender mainstreaming, gendered innovation. Szkoły wyższe
powinny uwzględniać tematykę zarządzania różnorodnością w swoich „efektach nauczania” np. na kierunkach studiów z zakresu biznesu, ekonomii, służby publicznej czy też zarządzania. Uczelnia powinna monitorować warunki dla rozwoju karier kobiecych w cyklu
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badań wśród kandydatek, studentek, absolwentek, wykładowczyń i pracownic administracyjnych (także na poziomie poszczególnych wydziałów/instytutów). (N, P, NGO)

q Pipeline1 talentów. Uczelnie techniczne i wydziały ścisłe innych typów uczelni
powinny podtrzymywać i rozszerzać działania na rzecz zachęcania do studiów zdolnych
uczennic szkół ponadgimnazjalnych, a także angażować się w nowe formy budowania
linków z oświatą (akcje społeczne Dziewczyny na politechniki!, Dziewczyny do ścisłych!,
outreach programy: szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ścisłych, mentoring dla uczennic — na przykład mini Lean in STEM, wspólne, STEM-owe konkursy, obozy naukowo-technologiczne (także stricte dla dziewczyn), Uniwersytety Dziecięce i inne inicjatywy
popularyzatorskie. (N, NGO)

q Wizerunek uczelni. W swoich przekazach publicznych uczelnie techniczne powinny dbać o to, aby posługiwać się odpowiednim językiem obrazowania i werbalnym — niewykluczającym kobiet. W budowaniu ich wizerunku należy unikać tradycyjnych,
naznaczonych stereotypami rozwiązań i uwzględniać oraz traktować jako cenny zasób
„kobiecą”, stronę uczelni: studentki, wykładowczynie, wybitne absolwentki i ich osiągnięcia oraz charyzmę, a także przykłady innych, inspirujących kobiet inżynierów, czy naukowczyń, etc. (N, M/P)
1

Amerykanie tak nazwali ciąg naczyń połączonych — od szkoły podstawowej aż po studiach — związany z inspirowaniem
i kształceniem talentów w obszarze STEM.

Rekomendacje r Raport badawczy r Potencjał kobiet dla branży technologicznej

17

REKOMENDACJE

POZIOM ODDZIAŁYWANIA
SPOŁECZNEGO
Otwarte społeczeństwo, pełna widzialność kobiet
Konieczna
jest praca
„u podstaw ”
w zakresie
przełamywania
stereotypów
w wychowaniu
oraz
mechanizmów
przekazywania
młodym osobom
wzorów
męskości
i kobiecości.

q Nieobciążona stereotypami socjalizacja. Konieczna jest praca „u podstaw” w zakresie przełamywania stereotypów w wychowaniu oraz mechanizmów przekazywania młodym osobom wzorów męskości i kobiecości. Punktem dojścia powinna być otwarta,
nowoczesna i nieograniczająca horyzontów myślenia socjalizacja. W tym kontekście kluczowa jest praca z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami oraz najbliższym otoczeniem
dziewcząt. Jednym z ważnych, mało rozpoznanych w polskim dyskursie aspektów jest konieczność nacisku na rozwój kognitywnych umiejętności przestrzennych2 u dziewczynek,
w dużej mierze determinujących w przyszłości ich kompetencje np. inżynierskie, czy inne
z obszaru STEM. Ważnym tego elementem jest uwolnienie się od stereotypów zabawek
w podziale „dla dziewczynek” (związane z dbaniem o dom, wygląd i szeroko pojętą opiekuńczością) i „dla chłopców” (edukacyjne, mechaniczne, logiczne, konstrukcyjne). (S, M/P)

q Mężczyźni i promocja partnerstwa. Ważnym elementem zmiany społecznej musi być edukowanie i zwiększanie świadomości mężczyzn oraz szerokie włączanie ich w działania
na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w obszarze STEM. A także promowanie partnerskich relacji w związku (mają one pozytywny wpływ na kształt kariery zawodowej i są najważniejszym
czynnikiem osiągnięcia prawdziwej równowagi z zakresu work-life). Promowanie partnerskich relacji, w tym dzielenia się obowiązkami, powinno odbywać się za pośrednictwem edukacji w szkole, kampanii społecznych, świadomego kształtowania przekazu publicznego (media, popkultura),
debat, rozwiązań prawnych etc. Warto także zachęcać ojców do faktycznego korzystania z urlopu rodzicielskiego (w 2014 roku tę możliwość wykorzystało mniej niż 2% uprawnionych mężczyzn)
oraz do wychowywania swych córek w świadomości, że mogą wszystko, a synów w poszanowaniu kobiet, ich ambicji i prawa do realizacji siebie. (S, M/P)

Odpowiedzialno
ść jest również
po stronie
kobiet, a nie
tylko otoczenia,
w którym
działają.

q Kobiety — wyjście ze strefy komfortu. Odpowiedzialność jest również
po stronie kobiet, a nie tylko otoczenia, w którym działają. Same kobiety muszą stać się
„architektkami zmian”, wykazywać się proaktywnością, „sięgać wysoko”, szukać dla siebie szans rozwojowych, być gotowe opuścić swoją strefę komfortu, rozwijać przywódcze
kompetencje, negocjować kompetentnie warunki zatrudnienia, nie bać się wykorzystywać szans pojawiających się na ich drodze, być twórcze i mieć swój wkład w życie codzienne, poprzez swój własny przykład, szersze zaangażowanie, wsparcie innych kobiet,
w zmianę antykobiecych stereotypów. Wychowywać swoje córki w świadomości, że mogą wszystko, a synów w poszanowaniu kobiet, ich ambicji i prawa do realizacji siebie. (S)
2
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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 Włączenie środowiska mediów.

Należy wystosować apel do mediów

i twórców, by środowiska te w swojej codziennej pracy przeciwstawiały się stereotypom.
Warto doprowadzić do zaistnienia wątku kobiety sukcesu aktywnej w branży technologicznej w wysokojakościowym, popularnym serialu emitowanym przez główne media, co
może mieć siłę przełomowego oddziaływania społecznego. Embedding tematyki aktywności kobiet w obszarze STEM powinien przyjąć postać działań skoncetrowanych, tak,
aby stała się ona stałym elementem przekazu medialnego. (M/P)

q Dostępność role-models w sferze publicznej. Kobiece role-models
muszą być bardziej widoczne/dostępne jako źródło inspiracji dla młodych kobiet, w sferze
publicznej. Konieczna jest szersza obecność kobiet-ekspertek w obszarze technologicznym
w głównych mediach3 oraz zwrócenie uwagi na ich właściwe, niemultiplikujące stereotypów
traktowanie w tych mediach. Należy szeroko komunikować osiągnięcia kobiet w obszarze
STEM. Jednym z elementów prowadzących do zwiększenia widzialności wkładu kobiet
w rozwój branży technologicznej i generalnie STEM jest propagowanie używania form żeńskich nazw zawodów i stanowisk związanych z tym obszarem działalności. (M/P, NGO, B)

q Agregacja wiedzy. Konieczne jest budowanie bazy wiedzy do wymiany myśli
na temat wkładu kobiet w STEM i branżę technologiczną oraz uwarunkowań ich obecności w tych obszarach. Ważnym elementem jest tworzenie niezideologizowanego, opartego na wiedzy naukowej, przekazu na temat źródeł i funkcjonowania stereotypów płciowych
i nieświadomych klisz (unconcious bias) oraz ich wpływu na postrzeganie roli kobiet w społeczeństwie, a także metod walki z tym wpływem. Formami agregacji wiedzy mogą być
m.in. raporty badawcze, monitoring instytucji, grup, polityk, inicjowanie debat publicznych,
inspirowanie i tworzenie publikacji popularyzatorskich i naukowych, powoływanie obserwatoriów badawczych oraz generowanie wkładu w debatę międzynarodową w tym obszarze — zorientowaną praktycznie i stricte naukowo. Wiedza ta powinna być otwarta
i dostępna, opracowana w przystępnej formie. (N, P, NGO, M/P)

q Rola humanistyki. Rozwój człowieka powinien być traktowany holistycznie, bez
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nadmiernej koncentracji na aspektach wyłącznie technologicznych. Celem jest społeczeństwo równych szans i wielkich aspiracji, kompetentne, świadome i umiejące mądrze korzystać z szans oferowanch im przez nowe technologie, nie dające się jednocześnie przez
nie przytłoczyć. Żeby zachować równowagę trzeba pamiętać o roli sztuk wyzwolonych,
w tym zwłaszcza humanistyki. Tak w rozwoju jednostki ludzkiej, jak i samej branży technologicznej, której misją jest dostarczanie rozwiązań wychodzących na przeciw potrzebom
człowieka, rozwiązującej problemy jego dnia codziennego, rola refleksji humanistycznej
jest nie do przecenienia. Dlatego, aby sprostać potrzebom XXI wieku, obszar STEM musi
się coraz bardziej stawać zhumanizowaną i świadomą przestrzenią STE(Art)M. Refleksja
nad rolą kobiet w kształtowaniu tej przestrzeni musi zostać rozwinięta. (S, N, P, NGO)
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)

Rekomendacje r Raport badawczy r Potencjał kobiet dla branży technologicznej
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BRANŻA TECHNOLOGICZNA:
Zmiana kultury organizacyjnej firm
Na poziomie
organizacji
/instytucji
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które są
warunkiem
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przestrzeni
przyjaznej
kobietom:
regularnego
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uwzględnieniem
aspektu płci,
monitoringu
awansu
pracowników...

q Standardy różnorodności. Na poziomie organizacji/instytucji kluczowe jest wprowadzenie zestawu standardów, które są warunkiem ukonstytuowania firmy jako przestrzeni przyjaznej kobietom: regularnego monitoringu zatrudnienia z uwzględnieniem aspektu płci, monitoringu
awansu pracowników, właściwych procedur w procesie rekrutacji, przeciwdziałanie dyskryminacji
i mobbingowi w miejscu pracy, wpisanie do strategii zasady zarządzania różnorodnością i polityki
równych szans. Narzędziem doprowadzenia do pożądanego stanu mogą być „audyty różnorodności”. Niezwykle ważnym i wrażliwym aspektem zmiany kultury organizacyjnej jest realizacja postulatu rzeczywistej równości płac za tę samą pracę niezależnie od płci (i innych zmiennych, takich
jak wiek, niepełnosprawność, wyznanie, orientacja psychoseksualna, narodowość, kolor skóry
etc.) oraz transparentności procedur związanych z wynagradzaniem. Wskazane jest przyporządkowanie tematyki różnorodności dedykowanemu stanowisku (np. Diversity Officer). Trening równościowy powinien być obligatoryjny dla zarządów, menedżerów, dyrektorów, członków komitetów,
działów komunikacji/promocji i HR. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, w jaki sposób tematykę różnorodności komunikują osoby reprezentujące firmę na zewnątrz, zwłaszcza prezesi i prezeski. O równościowe standardy należy zadbać także w sektorze MŚP. (B, NGO)

q Rozwój współpracy z uczelniami.

Firmy powinny intensywnie działać
na styku ze światem uczelnianym — organizować programy stażowe, mentoringowe i kampanie przybliżające przedsiębiorstwa studentkom (również studentom) uczelni technicznych (i innym). Zadbanie o drożność pipeline kobiet kompetentnych w obszarze STEM,
ich umiejętności, przygotowanie do aktywności na rynku pracy, wsparcie w rozwoju ich
perspektyw zawodowych należy do pola odpowiedzialności mądrych, świadomych społecznie, działających w długim horyzoncie czasowym firm. (B, N)

q Wizerunek branży otwarty na kobiety. W przekazach informacyjno-promocyjnych należy podkreślać atrakcyjność branży technologicznej jako przestrzeni
wolnej od dyskryminacji, otwartej na budowanie kariery zawodowej przez kobiety. Ważne jest również upowszechnianie „na zewnątrz” informacji, że firma prowadzi działania
prokobiece (na rzecz diversity) oraz komunikowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie. Ważne i pozycjonujące w tym kontekście są etyczne/strategiczne „gesty woli”: pakty, zobowiązania, karty, strategie na rzecz wspierania szerszej partycypacji
kobiet w branży technologicznej (oczywiście zobowiązania te muszą być realizowane
i przynosić konkretne zmiany). (B, M/P, NGO)

q Świadomość stereotypów.

Ważne jest uświadamianie przedsiębiorców
w kwestii stereotypów związanych z obecnością kobiet w branży technologicznej, tak aby
sami nie stawali się multiplikatorami takich sądów. Narzędziem pracy świadomościowej
mogą być szkolenia w firmach lub tematyczne publikacje/kampanie społeczne on-line
i off-line, debaty, konferencje merytoryczne etc. (B, NGO)
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q Wsparcie dla działań społecznych na rzecz kobiet w STEM.
Należy podkreślać znaczenie akcji i inicjatyw wspierających kobiety w technologii. Ważne jest pokazywanie pozytywnych zmian, jakie dzięki nim zachodzą na rynku pracy, w gospodarce i społeczeństwie. Firmy powinny angażować się w akcje społeczne
zachęcające dziewczyny do zdobywania wykształcenia przygotowującego do pracy
w branży technologicznej i wejścia na rynek pracy. Mogą też rozważać kontrybucję
na rzecz programów stypendialnych dla zdolnych uczennic i studentek (wzorem programu Intel-Perspektywy Nowe technologie dla dziewczyn). Należy również szeroko promować kobiety-przywódczynie i kobiety-ekspertki w branży technologicznej.

q Korzyści z obecności kobiet. Należy podkreślać korzyści, jakie przynosi
przedsiębiorcom z branży technologicznej zatrudnianie kobiet oraz zaangażowanie w akcje związane z zarządzaniem różnorodnością — zwłaszcza tych biznesowych/ekonomicznych. Różnorodność należy jednocześnie propagować jako wartość autonomiczną
i uzasadnioną podejściem zarówno w zakresie sprawiedliwości społecznej jak i właśnie
rynkowym (wpływ na poprawę konkurencyjności, wspieranie kreatywności). Warto też
zwracać uwagę na plan szerszy — na fakt, że otwarcie się na różnorodność poprawia jakość kapitału ludzkiego i rozbudowuje rynek pracy — krajowy i międzynarodowy. Istotne
wydaje się dalsze podkreślanie korzyści, jakie płyną z posiadania różnorodnego zespołu pracowników. (B, NGO, M/P)

q Partycypacja pracownic. W tworzeniu otwartej na potrzeby kobiet atmosfery
w firmie powinny — zgodnie z postulatem partycypacji — uczestniczyć same kobiety biznesu.
Ważne jest, aby angażować je w szukanie rozwiązań w tym zakresie, w sam proces decyzyjny, umożliwiać wychodzenie z własnymi inicjatywami. Bardzo ważne jest powstające
dzięki praktykom partycypacyjnym poczucie wpływu na to, co dzieje się w firmie i aktywizacja potencjału społecznego pracownic. Jest to element prawdziwej zmiany kultury organizacyjnej. Ważne są również w tym kontekście struktury networkingowe wspierające
budowanie karier kobiecych w firmach — jak np. sieci, kluby (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)
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q Rozwiązania dla rodziców (tak zaprojektowane, aby mogli z nich korzystać oboje rodzice). Szerszy udział kobiet w branży technologicznej wiąże się też z przygotowaniem
firm na ich odpowiednie przyjęcie. Należy wprowadzać jako standard ułatwienia dla kobiet
w ciąży (miejsca parkingowe etc.), pokoje dla rodzica z dzieckiem, możliwie przyzakładowe
żłobki/przedszkola. Jeszcze ważniejsze jest wprowadzenie na większą skalę rozwiązań z zakresu elastycznych form pracy i czasu pracy, a także odpowiednie przygotowanie pracownic i pracowników do korzystania z nich. Także na poziomie firm należy promować
partnerstwo w zakresie dzielenia obowiązków opiekuńczych w związku. Jako element dodatkowego wsparcia w powrocie do aktywności zawodowej, po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, warto rozważyć umożliwienie pracownicy/pracownikowi doradztwa przez osobę,
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która także czas jakiś temu była w podobnej sytuacji4. Warto też otwierać drogę ojcom do korzystania z urlopu rodzicielskiego. Niektóre firmy technologiczne, choć nie w Polsce, oferują
także pomoc w opiece nad starszymi (np. rodzicami) (B)
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q Równościowa rekrutacja. W rekrutacji pracowników, w ogłoszeniach z ofertą pracy, nie naruszając istniejących przepisów prawnych można eksponować informację o otwarciu na kobiety (np. „jesteśmy firmą zatrudniająca rekordową liczbę kobiet jeżeli
chodzi o branżę ICT”). Ważne jest wprowadzanie inkluzywnego języka w takich ofertach.
Można też prowadzić działania zachęcające kobiety przed rekrutacją („szkolenia przed zatrudnieniem”, kursy rozwoju zawodowego dla kobiet spoza firmy etc.), czy też aktywne
poszukiwania kandydatek-kobiet i zachęcanie ich do aplikowania na dane stanowisko.
Wszystko to mieści się w kategorii „akcji pozytywnych”, czy też „działań wyrównawczych”.
Standardem powinno by wymaganie od head-hunterów dostarczania także kandydatur
kobiet na konkretne stanowiska. (B)

q Stereotyp „złej szefowej”. Należy walczyć z negatywnymi stereotypami obciążającymi wizerunek kobiet jako osób źle zarządzających. Można to robić poprzez promowanie kobiet-liderek — w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Firmy powinny także
położyć nacisk na rozwój kompetencji przywódczych wśród pracownic i oferować im szkolenia/treningi/grupy tematyczne w tym zakresie. Kobiety w branży technologicznej należy
przygotowywać do zarządzania grupami zdominowanymi przez mężczyzn (dobrą praktyką może być tu trening dla pracownic wprowadzony przez Intel w USA w 2009 roku — Intel's Command Presence Workshop), do aktywności w zarządach firm. Kompetencje te
powinny być rozwijane już w trakcie studiów. (B, M/P, NGO)
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q Więcej danych. Sektor biznesowy powinien lepiej dbać o kolekcje danych dotyczących obecności kobiet w branży technologicznej. Zwłaszcza o dane związane z ich zatrudnieniem — w różnych przekrojach (stanowiska merytorczyne/techniczne, zarządcze, inne)
i z polityką z obszaru diversity (Kodeks Dobrych Praktyk Giełdy Papierów Wartościowych
zaleca raportowanie takich danych, podobnie jak Unia Europejska5). Nierozpoznanym
w warunkach polskich tematem jest problem opuszczania branży technologicznej przez
kobiety i przerywania przez nie karier. Pierwszym krokiem w jego rozpoznaniu byłoby zebranie i zanalizowanie danych w tym obszarze (można się tu kierować doświadczeniami
zdobytymi w ramach amerykańskiej inicjatywy Top Companies for Women Technologists
Instytutu Anity Borg). Następnie stworzenie katalogu „inicjatyw proretencyjnych”. (B)

q Inwestowanie w STEM. Kluczowe, w szerszym planie, jest zaangażowanie
firm w rozwój obszaru STEM w Polsce i na świecie. (B, NGO)
4

5
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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.
Od 2017 r. wskutek implementacji unijnej dyrektywy, m.in. spółki giełdowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, które zatrudniają
ponad 500 osób będą zobowiązane do raportowania tzw. „danych pozafinansowych” — w tym gender balance organów
nadzorczych

POZIOM CENTRALNY:
Priorytetyzacja STEM w polityce publicznej5
q Strategia STEM. Należy stworzyć narodową strategię budowy wysokojakościowego, świadomego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki poprzez rozwój kompetencji z zakresu STEM (wzorem USA, Wielkiej Brytanii, czy Niemiec). Istotną częścią tej
strategii muszą być postulaty związane z koniecznością pełnego uruchomienia potencjału połowy społeczeństwa, jaką stanowią kobiety. Strategia powinna być realizowana na poziomie międzyresortowym i międzysektorowym z zaangażowaniem wszystkich
grup interesariuszy. Rząd powinien wyznaczyć Pełnomocnika/Pełnomocniczkę ds.
STEM, który/a będzie łącznikiem dla interesariuszy i głównym koordynatorem realizacji
Strategii — powinien/inna on/ona wywodzić się ze środowiska biznesu lub NGO'sów. Realizacja strategii musi być również zewnętrznie monitorowana i ewaluowana. (P, B, NGO,
N, E, M/P)

q Walka z luką płacową. Częścią Strategii powinno być zobowiązanie rządu
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budowy wysoko jakościowego,
świadomego
społeczeństwa
i innowacyjnej
gospodarki
poprzez rozwój
kompetencji
z zakresu
STEM

do działań na rzecz zlikwidowania luki płacowej pomiędzy kobietami a mężczyznami
w Polsce. Sektor publiczny powinien zacząć działania wyznaczające standardy od swoich własnych szeregów — poprzez monitorowanie płac, wprowadzenie obowiązkowego
podawania „widełk płacowych” w ogłoszeniach o pracę, czy obowiązek implementacji
działań rozwojowych i świadomościowych w tym obszarze (action-plans). Sektor publiczny może również wykorzystywać swoją pozycję zamawiającego dostawy dóbr i usług, aby
inspirować zmiany w tym obszarze w sektorze niepublicznym. Instytucje spełniające najwyższe standardy w tym zakresie powinny być promowane. Byłyby to działania wspierające realizowanie wymogów Kodeksu Pracy — nierówne płace na tym samym stanowisku
w Polsce (i na całym świecie) są nielegalne lecz powszechne. (P)

q Wsparcie dla rodziców. Wkładem poziomu centralnego w rozwój karier kobiecych
w obszarze technologicznym powinno być również stworzenie warunków pełnej dostępności
wysokojakościowego i niedrogiego wsparcia w opiece nad dziećmi oraz promowanie partnerstwa w związkach w zakresie podziału obowiązków z tym związanych. (P)

q Kwoty/parytety. Jako jedną z metod zwiększenia wpływu kobiet na branżę technologiczną można rozważyć wprowadzenie parytetów lub (w łagodniejszej wersji) kwot, czyli
ustawowego nakazu zatrudniania określonej liczby (udziału) kobiet w zarządach lub na innych stanowiskach zarządczych firm. W określonych przypadkach np. w radach nadzorczych
5

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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spółek skarbu państwa i innych.6 Uzasadnienie prawne dla tej ingerencji może się oprzeć
na dorobku legislacyjnym związanym z wprowadzeniem kwot na listach wyborczych. W mniej
ingerencyjnej wersji może to być nakaz, aby w rekrutacji rzetelnie uwzględniać kandydatury
kobiece. (P)7

q Zbieranie danych. Do obowiązków władz centralnych należeć powinno stworzenie systemu zbierania pełnych danych na temat obecności kobiet w branży technologicznej (i, szerzej, w obszarze STEM) w przekroju narodowym i regionalnym oraz regularne
monitorowanie i raportowanie tego tematu (wiodąca rola GUS). (P)

q Adekwatne finansowanie. Do zadań rządu powinno należeć zapewnienie
adekwatnego wsparcia finansowego dla rozwoju wysokojakościowych inicjatyw wspierających szerszą obecność kobiet w obszarze STEM/branży technologicznej. Szczególne wsparcie powinno dotyczyć NGO'sów i PPP. Odpowiednie finansowanie będzie
głównym wyznacznikiem priorytetyzacji tematyki kompetencji STEM w polityce publicznej państwa. (P)

q Specjalna inicjatywa w obszarze polityki szkolnictwa
wyższego — „Kobiety w IT”. Rząd powinien wspierać finansowo kluczowe
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego państwa kierunki STEM, gdzie zostaną dołożone szczególne starania w pozyskiwaniu zdolnych studentek. W pierwszej fazie kierunki te mogłyby się mieścić w grupie ICT, gdzie udział kobiet wynosi średnio 13% („działanie
wyrównawcze”). (P, N)
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q Promocyjno-informacyjne inicjatywy wielkoformatowe. Rząd
powinien rozważyć (wzorem inicjatywy „Girls Day — Mädchenzukunftstag”, czy też holenderskiego „Girls Day”) wsparcie finansowe organizacji wielkoskalowego narodowego
Dnia Otwartego dla Dziewczyn obejmującego wydarzenia na uczelniach technicznych,
w instytutach badawczych i firmach technologicznych — zachęcającego dziewczynki
i dziewczyny od poziomu szkoły podstawowej, aż do studiów, do zainteresowania się
obszarem STEM. Działania te powinny w pierwszej fazie objąć przynajmniej 10% populacji w wieku 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)

6

Z analizy „Rzeczpospolitej” dotyczącej 40 największych firm działających w Polsce wynika, że ok. 37 proc. z nich nie ma w organach nadzorczych ani jednej kobiety, 32 proc. — tylko jedną. W grupie, gdzie w RN jest więcej niż jedna kobieta, przeważają przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa. W PGNiG, Lotosie (po 33 proc.) czy PGE (37 proc.) równościowe wymagania
są już spełnione. To efekt starań Ministerstwa Skarbu Państwa, które już teraz stosuje 30-proc. parytet w doborze rad nadzorczych wybieranych i powoływanych przez ministra.
7
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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