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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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metoda: Ankieta AUDYTORYJNA (off-line)

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 
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technolog icznych

200
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TECHNOLOGICZNE
STUDENTKI POLITECHNIK

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.

* 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. 
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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.

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

Podmioty wiodące przy realizacji danej rekomendacji

zostały zaznaczone grubszą czcionką.
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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)

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)

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  



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)

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)
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Należy
przyb l iżać
studentkom
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i  śc i s ł ych  rea l ia
kar ie ry  
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techno log iczne j
o raz  szanse  
z  n ią  zw iązane.



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)

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)
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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.



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)

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)
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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. 
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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)

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)

Rekomendacje r Raport badawczy r Potencjał kobiet dla branży technologicznej 19

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)
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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 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)
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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. 

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,
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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)

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)
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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.

5 Od 2017 r. wsku tek im ple men ta cji unij nej dy rek ty wy, m.in. spół ki gieł do we, ban ki oraz fun du sze in we sty cyj ne, któ re za trud nia ją
po nad 500 osób bę dą zo bo wią za ne do ra por to wa nia tzw. „da nych po za fi nan so wych” — w tym gen der ba lan ce or ga nów 
nad zor czych
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POZIOM CENTRALNY:
Prio ry te ty za cja STEM w po li ty ce pu blicz nej5

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)

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
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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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poprzez rozwó j
kompetenc j i  
z  zakresu  
STEM



spół ek skar bu pań stwa i in nych.6 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)7

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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Rząd powin ien
wesprzeć
f inansowo
organ izac ję
w ie l koska lowego
narodowego
Dnia  Otwartego
dla Dziewczyn...

6 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.

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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