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Executive summary

41%
Pandemia sprawiła, że trudności, których doświadczają kobiety
na rynku pracy, stały się niezwykle wyraźne. Siła potrzebna do
podołania obowiązkom zawodowym w sytuacji ogromnego
obciążenia obowiązkami wychowawczymi i domowymi stoi za
wyborem pojęcia „tytanek pracy” jako tytułu niniejszego raportu.
Nasza analiza wykazuje bowiem, że do poradzenia sobie ze

Dwie na pięć kobiet czuje się przeciążone
pandemią i wprowadzanymi
obostrzeniami (41%)

stworzonymi przez pandemię wyzwaniami niezbędny był
tytaniczny wysiłek.
Raport koncentruje się na próbie diagnozy sytuacji kobiet w obliczu
cyfrowej transformacji rynku pracy. Automatyzacja tworzy
zagrożenia dla wielu zawodów oraz wskazywana jest jako
przyczyna polaryzacji rynku pracy: o ile osoby posiadające

18%

osoby ich pozbawione mogą wpaść w pułapkę prekarnej pracy
stawiamy w raporcie dotyczą tego na ile Polki zdają sobie sprawę

38%

Według dwóch piątych ankietowanych, to ich
determinacja i wewnętrzna siła pozwoliły im wyjść
z pandemicznych obostrzeń obronną ręką (38%)

35%

Ponad jednej trzeciej z pracujących kobiet obniżono
czasowo lub stale wynagrodzenie.

kompetencje cyfrowe odnajdą się na rynku pracy przyszłości, to
lub mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia. Pytania, które

Kryzys związany z pandemią silnie wpłynął
na sytuację zawodową kobiet w Polsce:

Zaś jedna na pięć boleśnie odczuła
izolację społeczną (18%).

z zachodzących zmian? Na ile są one gotowe zdobywać nowe,
cyfrowe kompetencje? Czy pandemia i związana z nią

60%

Wśród ankietowanych przez nas pracujących matek,

intensyﬁkacja rozwoju branży cyfrowej wpłynęła na postawy

60% doświadczyło trudności w pogodzeniu

kobiet wobec zdobywania kompetencji przyszłości?

obowiązków zawodowych i rodzicielskich.

Pandemia najsilniej dotknęła kobiety:

45%

zarówno pod względem życia
zawodowego, jak i na innych frontach.
Wśród naszych ankietowanych niemal
połowa pracujących kobiet doświadczyła
zmiany warunków pracy w związku
z pandemią.
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Duża część kobiet odczuwa bezsilność
zawodową
Co piąta kobieta jest niezadowolona ze swojej obecnej pracy
(21%). W tej grupie jest ponad 8% kobiet, które – pomimo
niezadowolenia z obecnej pracy – nie mają pomysłu na jej
zmianę i niemal 7%, które nie widzą realnych szans na zmianę
pracy w najbliższej przyszłości. Jedynie jedna czwarta kobiet
niezadowolonych ze swojej obecnej pracy – czyli 5% wszystkich
ankietowanych – deklaruje, że usilnie stara się ją zmienić na
inną.

Kobiety dostrzegają wagę cyfryzacji,
jednak nie odnoszą związanych z nią zmian
do swojej sytuacji

56%

Ponad połowa kobiet uważa, że postępujące zmiany
technologiczne sprawiają, że kompetencje cyfrowe
stają się coraz bardziej istotne w ich pracy (56%).

Niemal jedna trzecia kobiet jako główny hamulec utrudniający
podjęcie decyzji o zmianie zatrudnienia (29%) wskazuje strach
przed zmianą.
Mimo tytanicznej pracy wykonywanej przez kobiety każdego dnia
w celu podołania wszystkim spoczywającym na nich obowiązkach,

13%

dla 23% z nas to właśnie brak wiary w siebie stanowi główny

Niestety, mimo świadomości wagi zdobywania

hamulec powstrzymujący przed dążeniem do polepszenia własnej

nowych umiejętności, niewiele kobiet znajduje czas na

sytuacji zawodowej. Jest to pewien paradoks: chociaż badanie

zdobywanie nowych kompetencji. Najwyższy odsetek

wykazało, że przetrwanie pandemii kobiety zawdzięczają swojej

tych, które deklarują, że kilka razy w tygodniu uczą się

wewnętrznej sile, jednocześnie to brak wiary w siebie jest dla nich

czegoś nowego, jest w grupie wiekowej 56-65 lat (13%).

główną barierą do zmiany miejsca zatrudnienia czy branży.

Polski rynek pracy: kobiety zamknięte pod
szklanym suﬁtem

67%

Aż dwie trzecie kobiet (67%) uważa, że kobiety
i mężczyźni nie są równo traktowani przez
pracodawców w Polsce.

Niemal dwie trzecie ankietowanych uważa, że kobiety nie mają
równych mężczyznom szans rozwoju zawodowego (63%) ani
możliwości awansu (64%).
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Słowo wstępu od
inicjatorek raportu
Zeszłoroczny raport „Cyfrowy klucz do przyszłości

Martwi również niewielka obecność kobiet w sektorach takich,

To fundamenty, które pozwolą mądrze wykorzystać drzemiącą

jak technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) czy IT,

w kobietach siłę i zadbać o ich pozycję na rynku pracy!

kryzysu gospodarczego” pokazał, że pandemia

które w niewielkim stopniu odczuły skutki obecnego kryzysu.

Rozmawiając z odbiorczyniami naszej kampanii społecznej Woman

Tymczasem, jak szacuje No Fluff Jobs, tylko w Polsce brakuje 50 tys.

Update, która zachęca kobiety do wejścia do IT, czy uczestniczkami

idąca w parze z przyspieszającą automatyzacją

specjalistów IT, a wynagrodzenia dla pracowników w ostatnim roku

Dnia Kariery Kobiety w IT, wiemy jak wielkim wsparciem,

i cyfryzacją świata, zagraża utratą pracy 3 mln

wzrosły nawet o 20%. Podniesienie kompetencji cyfrowych u kobiet

motywacją i pomocą dla kobiet stanowią inicjatywy, które

jest szansą dla tych sektorów na wykorzystanie ich potencjału,

przybliżają im świat nowych technologii IT i pokazują, że IT to

pozyskanie nowych kadr oraz wzmocnienie różnorodności

branża, która stoi otworem przed każdym, bez względu na płeć.

w organizacjach.

Wierzymy, że dzięki powszechnemu wdrożeniu rekomendacji,

zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście

kobiet – zwłaszcza tych pracujących
w gastronomii czy handlu detalicznym.

które wspólnymi siłami wypracowaliśmy na potrzeby raportu,
Kryzys dotknął znaczną część z nas nie tylko przez zwolnienia czy
opiekuńczymi związanymi z zamknięciem szkół, przedszkoli,

Co powstrzymuje kobiety w dbaniu
o własną przyszłość zawodową?

żłobków czy ośrodków opiekuńczych. Zjawisko „Shecession” na

Raport, który dziś oddajemy w Wasze ręce, jasno pokazuje, że

stałe zagościło w opisach sytuacji kobiet na rynku pracy. Zgodnie

barier, z którymi mierzą się Polki na rynku pracy, jest wiele. Brak

z raportem World Economic Forum wyrównanie pozycji kobiet

czasu, zmęczenie i obciążenie obowiązkami to tylko niektóre z nich.

i mężczyzn, czyli zamknięcie tzw. gender gap, zajmie o pokolenie

Hamulcem są również wewnętrzne przekonania, z których

dłużej niż wynikało to z poprzednich wyliczeń ekspertów. Dziś już

największym jest brak pewności siebie. Paradoksalnie, kobiety,

nie mamy wątpliwości, że postępująca automatyzacja,

mimo tytanicznej pracy, którą wykonały przez ostatni rok, nadal

w połączeniu z recesją wywołaną COVID-19 spowoduje podwójne

wątpią w swoje możliwości i wewnętrzną siłę.

obniżone pensje, ale wskutek większego obciążenia obowiązkami

kobiety będą miały szansę na mądre wykorzystanie swojego
potencjału i staną się zmianą, której potrzebuje świat!

negatywne skutki dla pracowników, zwłaszcza dla kobiet.
Alarmujące jest to, że znacząca część badanych kobiet nie wiąże
cyfryzacji ze zmianami, które mogą objąć ich dotychczasowy

Co możemy zrobić?

zawód. „Nawet jeśli dopuszczamy do siebie myśli o zagrożeniach

Aby kobiety miały szansę na równą pozycję na rynku pracy,

dla miejsc pracy związanych z automatyzacją i robotyzacją, nie

potrzebne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy: biznesu,

łączymy tych wyzwań ze swoją sytuacją. Niemal połowa Polaków

samorządów, organizacji pozarządowych oraz władz. Niezbędne

(48%) uważa, że za 10 lat nadal będzie pracować w swoim zawodzie

jest też wsparcie mężczyzn. Promocja lifelong learning, włącznie na

i wykonywać te same zadania” – czytamy w raporcie.

stałe programów upskillingowych w miejscach pracy oraz wsparcie

Beata Jarosz i Joanna Pruszyńska-Witkowska,
Współzałożycielki Future Collars, inicjatorki kampanii Woman
Update.

instytucjonalne w opiece nad dziećmi czy osobami zależnymi.
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Wstęp do raportu

spełnienia. Po raz pierwszy w tak bezpośredni sposób nasze
pokolenie, wykształconych i ambitnych kobiet akademiczek,
stanęło przed bezprecedensowym wyzwaniem przeformułowania
priorytetów i granic. Na własnej skórze przekonałyśmy się, jakie są
blaski i cienie zdalnej pracy – można prowadzić konwersatorium

Pandemia, jak każdy kryzys, oprócz wyzwań

i jednocześnie pełnić inne funkcje: matek, opiekunek, działaczek
społecznych.

i trudności, dała nam cenną lekcję. Pokazała,

Dla wielu z nas ta możliwość łączenia obowiązków była

jak bardzo niepewna jest nasza pozycja na rynku

wybawieniem, ale zawsze wiązała się z zamazaniem granic między

pracy, prawo do budowania kariery zawodowej

pracą a czasem wolnym. Przekonałyśmy się, jak bardzo

i traktowania jej jako źródła spełnienia i ważnego
odniesienia dla naszej tożsamości.
Nasz zeszłoroczny raport Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej.
Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego
wykazywał z perspektywy makroekonomicznej, że kryzys związany
z pandemią silniej uderza w sfeminizowane sektory gospodarki,
prowadzi do zwiększenia obciążenia kobiet pracą opiekuńczą oraz
przyśpiesza transformację cyfrową. Tegoroczne badanie zgłębia te
trzy wątki w oparciu o ankietę przeprowadzoną na próbie 1000

potrzebujemy nowej kompetencji zarządzania czasem, odłączania
się od technologii i umiejętności dbania o siebie, swój odpoczynek
i dobrostan. A jednocześnie – jak ważne jest ciągłe aktualizowanie
kompetencji cyfrowych, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się
rynku pracy, z którego automatyzacja zaczyna wymiatać zawody
i zadania wymagające średnich kompetencji. Transformacja

Autorki książki “Gospodarka cyfrowa. Jak nowe
technologie zmieniają świat” (Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego 2020) nagrodzonej 3.

cyfrowa nie ominie też uczelni: radykalnie zmieni się model

miejscem w konkursie DGP „Economicus”, w kategorii

edukacji, a wraz z nim zadania i funkcje wykładowców/czyń

Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną,

i badaczy/ek. To oznacza, że będziemy musiały jeszcze intensywniej

dostępnej jako ebook: https://www.delab.uw.edu.pl/

uczyć się nowych rzeczy, by móc skutecznie uczyć innych.

gospodarka-cyfrowa-e-book-i-audiobook/ oraz “The
Economics of Digital Transformation The Disruption of

kobiet. Ma ono na celu dokonanie bilansu całorocznych zmagań

Markets, Production, Consumption, and Work”

ze skutkami pandemii oraz wprowadzanych w związku z nią

(Routledge 2021), do zamówienia na: https://

obostrzeń.

www.routledge.com/The-Economics-of-Digital-

Temat ten jest dla nas istotny nie tylko ze względu na nasze

Transformation-The-Disruption-of-Markets-Production/

zawodowe zainteresowania tematyką cyfrowej transformacji, lecz

Sledziewska-Wloch/p/book/9780367700423

również ze względu na osobiste doświadczenia ostatniego roku.
My, matki akademiczki, podobnie jak spora część pracujących
kobiet, w marcu 2020 r. zostałyśmy zmuszone do realizacji naszych
obowiązków zawodowych w mieszkaniach, z dziećmi na zdalnym
nauczaniu w sąsiednim pokoju. Prowadziłyśmy zdalnie wykłady
i badania, podczas gdy nasze dzieci uczyły się online.
Eksperymentowałyśmy z możliwościami, jakie niosą nowe
technologie, ogarniając jednocześnie domową codzienność,

dr hab. Katarzyna Śledziewska,

dr hab. Renata Włoch,

prof. Uniwersytetu Warszawskiego prof. Uniwersytetu Warszawskiego

opiekując się dziećmi i zależnymi członkami rodziny. Nieco
oszołomione, podobnie jak nasze babcie i matki, stanęłyśmy na
niewyraźnie wytyczonym froncie walki o prawo do zawodowego
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Dorota Hryniewiecka-Firlej
Poland Country Manager,
Pﬁzer

obciążeniami i wyzwaniami mierzą się na co dzień próbując

związane z kulturą różnorodności zostały zahamowane, a kwestie

sprostać coraz bardziej wymagającym obowiązkom zawodowym

związane z równym traktowaniem w miejscu pracy zepchnięte na

i prywatnym. Okazuje się, że 2 na 5 kobiet czuje się przeciążona

dalszy plan.

pandemią i wprowadzanymi obostrzeniami, a wśród pracujących
matek, ponad połowa doświadczyła trudności w pogodzeniu
obowiązków zawodowych i rodzicielskich. W efekcie zaledwie 19%
kobiet jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej, 29% boi się
zmiany pracy, a 23% wskazuje brak wiary w siebie jako główną
przeszkodę stojącą na drodze do poprawy swojej sytuacji
zawodowej.

Jeszcze przed pandemią COVID19 eksperci
i liczne badania wskazywały, że Polki są zbyt
skromne i za mało wierzą we własne możliwości,
aby osiągnąć sukces zawodowy. Powodem tego

Czas przeanalizować płynące z tego raportu wnioski i podjąć
działania, których celem będzie przywrócenie pozytywnych
trendów. Czas wprowadzić konkretne rozwiązania, które umożliwią
kobietom zdobycie nowych umiejętności cyfrowych i pozwolą na
budowanie konkurencyjnej przewagi na nowym, zmieniającym się
rynku pracy.

19% 29% 23%
Zadowolonych
ze swojej sytuacji
zawodowej

Boi się zmiany pracy

Brak wiary
w siebie jako główna
przeszkoda

stanu rzeczy są m.in. powielane stereotypy
dotyczące ról kobiet i mężczyzn

Dziś jesteśmy w punkcie zwrotnym. Pandemia zweryﬁkowała

w społeczeństwie, które powodują bariery

rynek pracy, przyspieszając transformację cyfrową gospodarki

świadomościowe, ograniczające dostęp kobiet

i stawiając przed pracownikami i pracodawcami nowe wyzwania.

do stanowisk kierowniczych i zawodów do tej
pory zdominowanych przez mężczyzn.
Trwający kilkanaście miesięcy kryzys zdrowotny wywołany wirusem
Sars-Cov-2 jeszcze bardziej uwypuklił te problemy i uwydatnił

Jednym z najważniejszych jest rozwijanie digitalowych
kompetencji, których brak w przyszłości stanie się coraz
istotniejszym źródłem wykluczenia z rynku pracy. Problem
dotknie przede wszystkim kobiety i sfeminizowane dziedziny
gospodarki jak np. ochrona zdrowia.

dysproporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami w życiu

Inwestycja w rozwój kompetencji cyfrowych i większa otwartość na

prywatnym i zawodowym. Przedłużające się lockdowny

zmiany i cyfrowy świat staje się pilnym zadaniem także dla biznesu

i ograniczenia najmocniej dotknęły sfeminizowane sektory

i ﬁrm działających w oparciu o kulturę wartości. Jak potwierdzają

gospodarki, a zamknięcie szkół i przedszkoli nałożyło na kobiety

bowiem badania, im wyższe umiejętności cyfrowe u kobiet, tym

dodatkowe obowiązki związane z opieką nad dziećmi

większa równość płci w środowisku pracy. Wspierając zatem

i w konsekwencji mocno osłabiło ich pozycję zawodową.

możliwości rozwijania kompetencji cyfrowych kobiet,

Wnioski zaprezentowane w niniejszym raporcie pokazują jak

równocześnie przeciwdziałamy ich wykluczaniu z rynku pracy.

dzisiejsza rzeczywistość rezonuje na kobiety – ich poczucie wartości,

Jest to ważne tym bardziej, że przedłużająca się sytuacja zdrowotna

wiarę we własne siły, poczucie mocy sprawczej, a także z jakimi

związana z COVID-19 spowodowała także, że pozytywne trendy
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Magdalena Nowicka,
Wiceprezes Zarządu,
Bank BNP Paribas

Polek (67%) uważa, że kobiety i mężczyźni nie są równo traktowani

czy promowania partnerskiego modelu rodziny współpracując

przez pracodawców, a według 63% respondentek kobiety nie mają

z Fundacją Share the Care. Angażujemy się również w inicjatywy

równych mężczyznom szans na rozwój zawodowy.

zewnętrzne, m.in Woman Update oraz Dzień Kariery Kobiety w IT,

Niepokoi również fakt, że dla Polek to brak wiary i strach przed
zmianą są głównymi hamulcami w dążeniu do poprawy swojej
pozycji zawodowej. Tymczasem obecnie to przede wszystkim
odwaga w podejmowaniu decyzji, otwartość i gotowość na zmiany

których celem jest dodawanie kobietom odwagi do zdobywania
kompetencji cyfrowych i wejścia do świata IT. Pozytywny wpływ
takich projektów obserwujemy zarówno na samą organizację, jak
i jej otoczenie.

oraz wiara w to, że uda się osiągnąć zamierzony cel, to czynniki
pełniące decydującą rolę w kształtowaniu kariery i osiągnięciu pełni
satysfakcji oraz bezpieczeństwa.
Właśnie dlatego, w tym trudnym dla wszystkich czasie, tak duże

Obecnie chyba nikt z nas nie ma już wątpliwości,
że skutki pandemii miały olbrzymi wpływ przede

znaczenie ma wspieranie kobiet w podejmowaniu odważnych
decyzji zawodowych i pokazywanie im, że wystarczy odrobina
odwagi, determinacji i chęci, by zupełnie odmienić swoją przyszłość

wszystkim na kobiety. Niniejszy raport jasno

zawodową na lepszą, bezpieczniejszą i bardziej satysfakcjonującą.

pokazuje, co wpłynęło na pogorszenie sytuacji

Dlatego Bank BNP Paribas wspiera inicjatywy Woman Update,

kobiet na rynku pracy w dobie cyfryzującej się
gospodarki.

które stawiają za cel promocję nauki przez całe życie i zdobywania
cyfrowych kompetencji.
Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność za przyszłość

To głównie kobiety wzięły na siebie obowiązki opiekuńcze, których

zawodową kobiet i wykorzystanie ich potencjału spoczywa nie tylko

zakres znacznie zwiększył się w wyniku zamykania szkół,

na kobietach. Z ich lepszej pozycji zawodowej i nabytych

przedszkoli i ośrodków opiekuńczych. Aż ponad 5% pracujących

umiejętności cyfrowych, skorzystają wszyscy: rynek pracy,

matek zrezygnowało z pracy, aby móc opiekować się dziećmi,

przedsiębiorcy i branże związane z nowymi technologiami, które

a 60% doświadczyło trudności w pogodzeniu obowiązków

nadal są zdominowane przez mężczyzn.

zawodowych i rodzicielskich.

Dlatego zachęcajmy i wspierajmy kobiety w zdobywaniu nowych

To również kobiety w większości pracują w zawodach zagrożonych

umiejętności, zwłaszcza cyfrowych. Dzięki temu mamy szansę na

automatyzacją, przez co ich pozycja na rynku pracy stoi pod

wykorzystanie ich niezwykłego potencjału, zapewnienie im

znakiem zapytania. Niestety, jak pokazuje tegoroczne badanie,

stabilnej sytuacji na rynku oraz budowanie różnorodnego

mimo że kobiety zdają sobie sprawę z wpływu cyfryzacji na rynek

i zrównoważonego rynku pracy, w którym jest miejsce dla

pracy, nie odnoszą go do swojej pozycji zawodowej i jej

wszystkich. Im więcej kobiet na rynku pracy i w świecie cyfrowych

bezpieczeństwa.

technologii, tym lepsza przyszłość dla nas wszystkich!

Pandemia pogłębia również nierówności. Szacuje się, że obecnie

W Banku BNP Paribas nieustannie podejmujemy działania na

wyrównanie pozycji kobiet i mężczyzn zajmie o pokolenie dłużej, niż

rzecz wzmacniania roli kobiet w organizacji m.in. poprzez inicjatywę

wynikało to z poprzednich wyliczeń ekspertów. Aż dwie trzecie

„Kobiety zmieniające BNP Paribas” i autorski program „Women UP”
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i rodzicielskich, zaś niemal dziewięć na dziesięć ankietowanych

Wyniki przedstawionych badań Future Collars pokazały,

doświadczyło co najmniej jednego wyzwania w obszarze życia

że z powodu pandemii ich sytuacja na rynku pracy jest niepewna

zawodowego, które pojawiło się w związku pandemią. Dla wielu

i jeszcze trudniejsza niż przed jej wybuchem. Stąd też obecnie

wyzwania te oznaczały konieczność czasowej lub stałej rezygnacji

na znaczeniu będą zyskiwać wszelkie formy wsparcia i rozwoju

z pracy, zaś ponad jednej trzeciej z ankietowanych obniżono

zawodowego i osobistego kobiet. Zapraszam Państwa do

czasowo lub stale wynagrodzenie”. Kobiety wciąż zarabiają mniej

zapoznania się z Raportem, w którym znajdują się także

niż mężczyźni i często łączą pracę zawodową z rolami

rekomendacje ekspertów na temat potencjalnych rozwiązań.

opiekuńczymi i wychowawczymi. Niepokojące jest to, że podczas
pandemii nierówności, które pojawiały się jeszcze przed pandemią,
takie jak niższe wynagrodzenie, konieczność łączenia pracy
zawodowej i roli opiekuńczej, mniejsze możliwości na awans
nasilają się, co dodatkowo negatywnie wpływa na aktywność

Rewolucja cyfrowa, której doświadczamy
wymaga intensywnego wzrostu ilości

zawodową kobiet, ich możliwości rozwoju i aspiracje zawodowe.
Mimo że na przestrzeni lat pozycja kobiet na rynku pracy uległa
pozytywnej zmianie, to jednak wciąż nie można mówić

dostępnych na rynku pracy wykwaliﬁkowanych

o równouprawnieniu w tej kwestii.

specjalistów, którzy zapewnią jej stosowną

Jak to wpływa na kariery i rozwój zawodowy kobiet? Co można

dynamikę i właściwy kierunek.

zrobić, aby zachęcić kobiety i ułatwić im rozwój w sektorze
technologii? Między innymi na te pytania znaleźć można

Dodatkowo, cały czas mierzymy się z sytuacją, gdzie mimo tego,

odpowiedzi w Raporcie przygotowanym przez Future Collars.

że kobiety stanowią większość absolwentów uczelni wyższych,

Dlaczego zwiększenie ilości kobiet w tym obszarze jest tak ważne?

wciąż są mniejszością na kierunkach związanych z technologią i IT,

Coraz więcej badań potwierdza znaczenie różnorodności zespołów

stanowią także mniejszość pracowników w tychże obszarach.

dla dynamiki i zakresu zmian, wskazuje się na jej pozytywny wpływ

A przecież to umiejętności cyfrowe, informatyczne

na generowanie i wdrażanie pomysłów. Również rynek pracy wciąż

i programowania, najczęściej określane są jako kompetencje

boryka się ze zbyt małą liczbą dostępnych specjalistów. Zachęcamy

przyszłości. Wzrost udziału pań w tym obszarze przyniesie korzyść

kobiety do dołączenia do świata technologii, bo potrzebujemy

dla nich samych, zapewniając możliwość rozwoju zawodowego

więcej specjalistów z tego obszaru, jednocześnie zależy nam na

w obszarach, w których wciąż widoczne jest bardzo duże

beneﬁtach wynikających z pracy różnorodnych zespołów. Sama

zapotrzebowanie na rynku pracy, jak również zdynamizuje rozwój

jestem głęboko zainteresowana tym tematem, ponieważ w swojej

technologii, dzięki możliwości czerpania z potencjału płynącego

pracy często spotykam się z fantastycznymi kobietami, które

z różnorodności.

pracują w obszarach dziś zdominowanych przez mężczyzn –

Eksperci PwC w swoim raporcie1 ocenili, że w sektorach najbardziej
dotkniętych przez COVID-19 zatrudnionych jest więcej kobiet niż
mężczyzn, przez co skutki pandemii będą dla kobiet bardziej
odczuwalne. Raport PwC pokazuje, że „aż 60% pracujących matek

zajmują się programowaniem, robotyzacją, analizą danych, a także
zarządzają zespołami i widzę, jak świetnymi są ekspertkami
w swoich dziedzinach. Jednoczenie wiem ile pracy, odwagi oraz
wytrwałości wymagało dotarcie do miejsca, gdzie są dzisiaj.

doświadczyło trudności w pogodzeniu obowiązków zawodowych
1

Raport PwC, „Women in Work Index. The impact of COVID-19 on women in work”
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i komunikację z innymi, co jest szczególnie istotne zwłaszcza
w zespołach rozproszonych, pracujących zdalnie. Zatem troska
o równość płci jest dziś koniecznością.
W różnym stopniu każdy z nas może przyczynić się do tworzenia
środowiska, w którym kobiety mogą realizować swój potencjał,
uwzględniając aktualne trendy na rynku pracy, takie jak
automatyzacja, transformacja cyfrowa, gospodarka oparta na
wiedzy. Jednocześnie powinniśmy dążyć do niwelowania barier
wynikających z utrwalonej historycznie roli kobiet
w społeczeństwie.

Kobiety stanowią ponad połowę światowej

Raport „Tytanki pracy” rzuca światło na wiele obszarów związanych

populacji, dlatego ich pozycja na rynku pracy

z obecnością kobiet na rynku pracy. Co istotne autorki przyjęły

w naturalny sposób determinuje to, jak będzie

bardzo szeroką perspektywę patrzenia na zagadnienia związane

wyglądała sytuacja całego społeczeństwa
w obszarze aktywności zawodowej. W obliczu
bezprecedensowych wyzwań, jakimi były i nadal
są epidemia, kryzys gospodarczy oraz
postępujące zmiany klimatyczne, nie możemy

z sytuacją kobiet w obliczu cyfrowej transformacji na rynku pracy.
Dlatego znajdziemy tu nie tylko diagnozę stanu obecnego, lecz
także prognozy i rekomendacje dotyczące naszej przyszłości na
rynku pracy. Jestem przekonana, że raport będzie źródłem cennych
informacji dla pracodawców, instytucji edukacyjnych, ośrodków
rozwojowych, a także inspiracją do działania dla kobiet
znajdujących się dziś na różnych etapach rozwoju zawodowego.

pozwolić sobie na pozostawienie utalentowanych
kobiet na uboczu.
Potrzebujemy różnorodności na salach parlamentarnych,
w instytucjach międzynarodowych, w biznesie i życiu publicznym.
Jak podkreślał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas
Woman Leaders Summit 2021, w dzisiejszych realiach najlepszym
sposobem ochrony naszego bezpieczeństwa jest zjednoczenie się
i czerpanie ze wszystkich talentów, które mają do zaoferowania
nasze społeczeństwa. Otwórzmy się zatem na to, by w pełni
wykorzystywać talenty kobiet.
Liczni specjaliści w dziedzinie zarządzania podkreślają, że kobiecy
styl zarządzania bardzo dobrze odpowiada współczesnym
uwarunkowaniom nowoczesnej ﬁrmy. Zdaniem J.B. Rosener
kobiety charakteryzują się bardziej interaktywnym stylem
kierowania, cechującym się nastawieniem na współpracę
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wygenerowanie w ciągu najbliższych 10 lat aż 230 milionów miejsc

a w konsekwencji również głodowej emerytury. Brak kobiet

pracy dla kobiet3!

wśród pracowników związanych z nowymi technologiami to

Kobiety są w ogromnym stopniu obciążone również pracą
opiekuńczą: w badaniu przeprowadzonym przez Deloitte ponad
połowa ankietowanych stwierdziła, że zwiększył się czas, który

również problem dla pracodawców, poszukujących osób wysoko
wykwaliﬁkowanych, oraz dla państwa, potrzebującego aktywnych
zawodowo kobiet.

Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia

poświęcają na opiekę nad dziećmi i pomoc w nauce zdalnej4.

W naszym raporcie przyglądamy się sytuacji kobiet na rynku pracy

sprawiły, że nasza codzienność poddana została

Trudności na rynku pracy i większe obciążenie pracą

w Polsce w świetle trwającej cyfrowej transformacji. Rozdział

opiekuńczą oraz wychowawczą mają negatywne skutki dla

pierwszy poświęcony jest przedstawieniu odpowiedzi na pytanie,

sytuacji zawodowej oraz samopoczucia ﬁzycznego

jak respondentki postrzegają wagę zmian na rynku pracy,

i psychicznego, przy czym, jak wykazują badania McKinsey and

wywoływanych przez nowe technologie. W rozdziale drugim

Company5, znacznie więcej kobiet niż mężczyzn czuje się

analizujemy sytuację kobiet na rynku pracy w dobie pandemii

wykończonych pracą w warunkach pandemii. To w związku

COVID-19: jak wprowadzane obostrzenia wpłynęły na sytuację

z koniecznością radzenia sobie z wielopłaszczyznowym

zawodową i kondycję psychiczną kobiet? Co pozwoliło im

obciążeniem kobiet skutkami pandemii i wprowadzanych

przetrwać pandemię? Naszym celem jest diagnoza szczególnych

nowych okoliczności. Wprowadzane w związku

obostrzeń, określamy je w raporcie jako „tytanki”.

trudności, których doświadczyły kobiety i sposobów, jakimi starały

z pandemią ograniczenia na dłuższy czas

Zachodzące zmiany stały się jednocześnie okazją do zdobycia

zaburzyły dotychczasowy rytm funkcjonowania

nowych umiejętności i posługiwania się narzędziami, o których

radykalnym zmianom. Dwa lata temu nie do
wyobrażenia była sytuacja, w której dzieci przez
ponad rok niemal nie chodzą do szkoły, zaś duża
część dorosłych musi przejść na tryb pracy
zdalnej lub w inny sposób dostosować się do

wielu z nas i wymusiły adaptację do nowych
warunków.
Zmiany wywołane pandemią odcisnęły szczególnie mocne piętno
na sytuacji kobiet, dla których konieczność poradzenia sobie z
nowymi wyzwaniami wiązała się z tytanicznym wysiłkiem. Kryzys
gospodarczy mocno dotknął branże, w których pracuje wiele
kobiet – wykazane zostało to w naszym zeszłorocznym raporcie
Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku
pracy w kontekście kryzysu gospodarczego. Aż trzy miliony
Polek pracują w sektorach wysoko narażonych na negatywny
wpływ obostrzeń związanych z COVID-192, zaś obecność kobiet
w sektorach takich jak technologie informacyjne
i telekomunikacyjne (ICT), które w niewielkim stopniu odczuły

istnieniu dwa lata temu nawet nie wiedzieliśmy. Konieczność
korzystania z usług cyfrowych w wielu branżach – nie tylko

sobie one z nowymi wyzwaniami poradzić. Rozdział trzeci
przedstawia bariery, które utrudniają kobietom poprawę ich
sytuacji zawodowej oraz czynniki, które rozwój zawodowy
wspierają.

należących do sektora ICT – przyśpieszyła cyfrową rewolucję
w Polsce. Niestety, nie wszystkie kobiety są gotowe i mają
możliwości nabywania nowych kompetencji. Jest to niepokojące,
ponieważ eksperci są zgodni co do przewidywań dotyczących
rosnącej roli kompetencji cyfrowych dla pozycji jednostek na rynku
pracy. Według danych No Fluff Jobs w Polsce brakuje 50 tysięcy
specjalistów IT6. Pandemia nie zahamowała rozwoju sektora ICT,
w którym zapotrzebowanie na pracowników – mimo kryzysu –
wzrosło7. Co więcej, kompetencje cyfrowe są niezbędne nie tylko
do pracy w sektorze ICT. W handlu, sektorze medycznym czy
edukacji coraz bardziej potrzebna jest umiejętność świadomej
obsługi narzędzi cyfrowych.

skutki obecnego kryzysu, jest niewielka. Dlatego też potrzebne są

Dlatego też brak kompetencji cyfrowych tworzy zagrożenie

działania mające na celu odwrócenie negatywnych skutków

ograniczenia możliwości zawodowych w związku

pandemii na sytuację kobiet na rynku pracy: McKinsey and

z automatyzacją pracy w sektorach, w których pracuje wiele

Company prognozuje, że szybka reakcja może stworzyć szansę na

kobiet, za czym idzie ryzyko bezrobocia, niższych zarobków,

dr Justyna Pokojska –
socjolożka, analityczka DELab
Uniwersytet Warszawski

dr Joanna Mazur – prawniczka,
analityczka DELab
Uniwersytet Warszawski

Zob. Women Update, partnerzy raportu: Pﬁzer, Future Collars (raport opracowany przez DELab UW i Instytut Innowacyjna Gospodarka) (2020) Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego. Dostęp: https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Raport-Woman-Update-Cyfrowy-klucz-do-przyszlosci-zawodowej.pdf
McKinsey and Company (2020) COVID-19 and gender equality: Countering the regressive effects. Dostęp: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects
Deloitte (2021) Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie. Jak pracodawcy mogą wspierać rozwój kobiecych talentów. Raport z badania, s. 7. Dostęp: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/raport-wplyw-pandemii-na-perspektywy-rozwoju-zawodowego-kobiet-w-biznesie.html
5
McKinsey and Company (2020) Women in the Workplace 2020. Dostęp: https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace
6
P. Bednarz (rozmowa z T. Bujokiem) (2019) W Polsce brakuje ok. 50 tys. specjalistów IT. Firmy same sobie robią „pod górkę”. Dostęp: https://businessinsider.com.pl/w-polsce-brakuje-specjalistow-it-wywiad-z-t-bujokiem/v8yke7q?utm_source=kalendarz&utm_medium=przegrodka&utm_campaign=kalendarz_adwentowy
7
Grant Thornton (2020) Rynek pracy w czasie koronawirusa w listopadzie. Raport Grant Thornton, s. 9. Dostęp: https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2020/12/Rynek-pracy-w-czasie-koronawirusa-w-listopadzie-RAPORT-Grant-Thornton.pdf
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Raport oparty jest na wynikach ankiety internetowej (CAWI)
przeprowadzonej przez SW Research w maju 2021 r. na grupie 1038
Polek w wieku 25-65 lat. Zmiennymi kontrolnymi były wiek
respondentek, miejsce zamieszkania, wykształcenie i wysokość
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Zmienna
w postaci województwa, w którym mieszkają respondentki,
nie okazała się kluczowa dla naszego badania. Informacje
przedstawiane w raporcie opierają się również na desk research
literatury, dotyczącej poszczególnych poruszanych w nim tematów
oraz analizie danych zastanych. Dane pojawiające się w raporcie
zostały zaokrąglone do liczb całkowitych. Ponadto, część pytań
sformułowana została jako pytania wielokrotnego wyboru,
w związku z czym “%” odnosi się do odsetka wskazań danej
odpowiedzi w całej badanej grupie. Przedstawione w raporcie
rekomendacje opierają się na analizie danych zebranych w ramach
ankiety oraz na spotkaniu konsultacyjnym przeprowadzonym
24 czerwca 2021 r. z gronem eksperckim, reprezentującym sektor
publiczny i prywatny. Zostały one, po spotkaniu, ponownie
zweryﬁkowane i uzupełnione przez biorących udział w procesie
konsultacji ekspertki i eksperta.
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Cyfrowa (r)ewolucja na
rynku pracy, czyli o postawie
kobiet wobec
nadchodzących zmian

48%

Niemal połowa Polaków (48%) uważa, że za 10 lat
nadal będzie pracować w swoim zawodzie

53%

postrzega rozwój robotyki i sztucznej inteligencji jako
zagrożenia dla miejsc pracy

i wykonywać te same zadania12.

Tymczasem, nawet jeśli dopuszczamy
Chociaż odsetek Polek i Polaków korzystających

do siebie myśli o zagrożeniach dla miejsc

regularnie z internetu z roku na rok rośnie

pracy związanych z automatyzacją

i wynosi obecnie 81%8, poziom świadomości

i robotyzacją, nie łączymy tych wyzwań

znaczenia cyfryzacji dla gospodarki i rynku pracy

ze swoją sytuacją.

w Polsce jest niski.
Dominującą postawą wobec nowych technologii, charakteryzującą
ponad połowę z nas, jest sceptycyzm, a technoentuzjastą jest
jedynie co czwarty z nas. Aż 14% Polaków charakteryzuje postawa
odrzucająca technologie9. Tak zdystansowany stosunek do
technologii przejawia się m.in. w postrzeganiu przez nieco ponad
połowę (53%) z nas rozwoju robotyki i sztucznej inteligencji jako
zagrożenia dla miejsc pracy10. Nie doceniamy wyzwań związanych
ze zmianami mającymi miejsce wraz z rozwojem nowych
technologii, wykorzystywanych na rynku pracy.
Wdrażanie nowych technologii ma szeroko zakrojony wpływ na
pracę. Po pierwsze, mamy do czynienia z automatyzacją pracy,
prowadzącą do zanikania niektórych zawodów lub do zmiany
charakteru wykonywanych w ich ramach czynności. Po drugie,
rośnie zapotrzebowanie na dane typy kompetencji, głównie
cyfrowych. Po trzecie, upowszechniają się nowe formy pracy
(np. praca zdalna) i zatrudnienia (np. za pośrednictwem platform)11.
Tak wielowymiarowa transformacja istniejących relacji na rynku
pracy dotknie – prędzej czy później – większość z nas.
Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2020) Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Warszawa-Szczecin, s. 139. Dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne
W ramach zaproponowanej przez Fundację Digital Poland typologii, wyróżnić można cztery postawy wobec nowych technologii: technoentuzjazm, wybredność, technosceptycyzm i odrzucenie. Fundacja Digital Poland (2020) Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?, wyd. 2, s. 9.
Dostęp: https://www.digitalpoland.org/assets/publications/technologia-w-sluzbie-spoleczenstwu-czy-polacy-zostana-spoleczenstwem-50-edycja-2020/society-50-tech4society-edycja-2020-digitalpoland.pdf
10
Fundacja Digital Poland, op. cit., s. 25.
11
European Institute for Gender Equality (2020) Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work. Dostęp: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-report/digital-transformation-world-work
12
Zob. DELab UW (2017) Aktywni+. Przyszłość rynku pracy. Raport przygotowany na zlecenie Gumtree, s. 25. Dostęp: http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/DELabUW_raport_Aktywni.pdf
8
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Zawody z przyszłością
Raport World Economic Forum z 2020 r. wskazuje na jakie zawody

wymagany do ich wykonywania. Tymczasem zawody

w największym stopniu rośnie i spada zapotrzebowanie. Wśród

charakteryzujące się wysokim poziomem powtarzalności

pożądanych pracowników są przede wszystkim specjaliści od

wykonywanych w ich ramach czynności, w których łatwo

analizy danych, sztucznej inteligencji, big data czy cyfrowego

pracowników zastąpić algorytmem lub robotem, są zagrożone

marketingu. Wspólną cechą większości zawodów, których waga

zanikaniem.

będzie wzrastać, jest wysoki poziom kompetencji cyfrowych

20 zawodów, na które w największym stopniu rośnie i spada zapotrzebowanie.
Rosnące zapotrzebowanie

Spadające zapotrzebowanie

1

Data Analysts and Scientists

1

Data Entry Clerks

2

AI and Machine Learning Specialists

2

Administrative and Executive Secretaries

3

Big Data Specialists

3

Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks

4

Digital Marketing and Strategy Specialists

4

Accountants and Auditors

5

Process Automation Specialists

5

Assembly and Factory Workers

6

Business Development Professionals

6

Business Services and Administration Managers

7

Digital Transformation Specialists

7

Client Information and Customer Service Workers

8

Information Security Analysts

8

General and Operations Managers

9

Software and Applications Developers

9

Mechanics and Machinery Repairers

10

Internet of Things Specialists

10

Material-Recording and Stock-Keeping Clerks

11

Project Managers

11

Financial Analysts

12

Business Services and Administration Managers

12

Postal Service Clerks

13

Database and Network Professionals

13

Sales Rep., Wholesale and Manuf., Tech. and Sci.Products

14

Robotics Engineers

14

Relationship Managers

15

Strategic Advisors

15

Bank Tellers and Related Clerks

16

Management and Organization Analysts

16

Door-To-Door Sales, News and Street Vendors

17

FinTech Engineers

17

Electronics and Telecoms Installers and Repairers

18

Mechanics and Machinery Repairers

18

Human Resources Specialists

19

Organizational Development Specialists

19

Training and Development Specialists

20

Construction Laborers

20

Risk Management Specialists

Źródło: World Economic Forum (2020) The Future of Jobs Report 2020, s. 30. Dostęp: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
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Automatyzacja miejsc pracy:
tak, ale nie mojego

Nasze badanie potwierdza te tendencje. Ponad 60% kobiet nie

z automatyzacją niż mediana wyników dla badanych regionów

obawia się o swoje stanowisko i bezpieczeństwo zatrudnienia

państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)15.

w świetle postępującej automatyzacji pracy, zaś ponad połowa
uważa, że zmiany technologiczne nie zagrażają ich branży.
Niemal połowa kobiet jest spokojna o swoją pracę w perspektywie
najbliższych 5 lat i uważa, że będzie pracowała w tym miejscu,

55%

co teraz. Jedynie co piąta ankietowana twierdzi, że automatyzacja
może zagrozić jej miejscu pracy.

Dane te ukazują jak poważnym problemem staną się w Polsce
zmiany zachodzące na rynku pracy w związku z wdrażaniem
nowych technologii produkcji. Uderzający jest brak świadomości
istnienia tych zagrożeń wśród naszych respondentek i silne
przekonanie, że pojawiające się wyzwania akurat ich nie
dotkną.

Wyniki te pokazują, że kobiety nie doceniają zagrożeń
związanych ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy

Zgadza się ze stwierdzeniem, że zmiany

i nie liczą się z możliwością koniecznego przebranżowienia.

technologiczne nie zagrażają branży, w której pracują.

Tymczasem automatyzacja pracy jest czynnikiem “łatwym
do przewidzenia, o wysokiej sile wpływu na kształtowanie życia

60%

gospodarczego”13. Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem
można przewidywać, że w najbliższym czasie automatyzacja będzie
miała wpływ na rynek pracy. Skala tych zmian jest przedmiotem
sporów między naukowcami, lecz alarmistyczne prognozy

Ponad 60% kobiet nie obawia się o swoje stanowisko

wskazują, że nawet ponad połowa miejsc pracy w Polsce (56%)

i bezpieczeństwo zatrudnienia w świetle postępującej

jest zagrożona automatyzacją14. Poza Warszawą, wszystkie

automatyzacji pracy.

regiony w Polsce mają wyższy poziom miejsc pracy wysoko
zagrożonych automatyzacją lub znaczącą zmianą związaną

Nowe technologie, a rynek pracy (% z n=1038)
Postępujące zmiany technologiczne sprawiają, że kompetencje
cyfrowe stają się coraz bardziej istotne w mojej pracy.

56

27

55

Zmiany technologiczne nie zagrażają branży, w której pracuję.
Ze względu na postępującą automatyzację pracy obawiam się
o moje stanowisko i bezpieczeństwo zatrudnienia.

26
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60

Nie zgadzam się

80

100

Nie mam zdania

H. Chmielewska-Szlajfer, M. Firlej, J. Grzeszak, B. Paszcza, I. Święcicki (2020) Foresight cyfrowy 2035. 12 scenariuszy dla Polski, K. Dębkowska, A. Szymańska (współpr.), Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, s. 13. Dostęp: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/05/PIE-Raport_Foresight_cyfrowy.pdf
Breugel (J. Bowles) (2014) Chart of the Week: 54% of EU jobs at risk of computerisation. Dostęp: https://www.bruegel.org/2014/07/chart-of-the-week-54-of-eu-jobs-at-risk-of-computerisation/
15
Mediana wynosi ok. 47%, natomiast wyniki dla poszczególnych regionów w Polsce wynoszą między 58% dla województwa mazowieckiego a 41% dla regionu stołecznego. OECD (2020) Job Creation and Local Economic Development 2020 Country Proﬁles: Poland, s. 4. Dostęp: https://www.oecd.org/cfe/leed/Poland.pdf
13

14
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Przyśpieszona cyfryzacja
rynku pracy
Naukowcy spierają się o to w jaki sposób

Automatyzacji podlegają rutynowe zadania, co prowadzi do zmiany

bezpieczeństwu zawodowemu wielu z nas. Zwłaszcza

charakteru niektórych zawodów i zastępowania pracowników przez

w odniesieniu do sytuacji kobiet, które często nie wierzą w swoje

algorytmy i roboty. Rośnie natomiast zapotrzebowanie na

możliwości w zakresie zmiany branży czy rozwoju własnych

pracowników posiadających kompetencje cyfrowe we

kompetencji cyfrowych, niezbędne jest podejmowanie działań

i Osborna z 2013 r. wskazywał, że niemal połowa

wszystkich sektorach gospodarki18. Szczególnie istotne staje się

uświadamiających skalę zachodzących zmian i konieczność

miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych jest

posiadanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych19, zwłaszcza

podejmowania aktywności mających na celu stawienie czoła

w kontekście współpracy między człowiekiem a maszyną.

zachodzącym zmianom.

najskuteczniej szacować wpływ rozwoju nowych
technologii na rynek pracy. Słynny artykuł Frey’a

w wysokim stopniu zagrożona automatyzacją .
16

Zastosowana przez nich metoda została jednak poddana krytyce
przez badaczy. W rezultacie, jak wykazuje raport Banku
Światowego z 2019 r., dysponujemy szeregiem przewidywań
dotyczących skali czekających nas zmian: wyniki dla
poszczególnych państw wahają się od kilku do 60% miejsc pracy
zagrożonych automatyzacją17. Rozbieżności te pokazują, że istnieje
ogromny spór co do tego jak wiele osób zostanie bezpośrednio
dotkniętych bezrobociem technologicznym. To co nie ulega
natomiast wątpliwościom, to charakter zachodzących zmian.

60%

85 mln

Autorzy raportu World Economic Forum przewidują,
że chociaż do 2025 roku aż 85 milionów miejsc pracy
zniknie,

97 mln

Z jednej strony, bez silnej reprezentacji
kobiet posiadających zaawansowany
poziom kompetencji cyfrowych,
niemożliwe będzie sprostanie
zapotrzebowaniu na wykwaliﬁkowanych
pracowników. Z drugiej, to właśnie
rozwijanie kompetencji cyfrowych stanie
się gwarancją odnalezienia się na rynku
pracy przyszłości.

to powstanie niemal 97 milionów nowych20.

Dysponujemy szeregiem przewidywań dotyczących

Kontrast między przewidywaniami naukowców dotyczących

skali czekających nas zmian: wyniki dla

wpływu nowych technologii na rynek pracy a brakiem

poszczególnych państw wahają się od kilku do 60%

świadomości kobiet w zakresie znaczenia zachodzących zmian

miejsc pracy zagrożonych automatyzacją.

dla ich osobistej sytuacji zawodowej jest uderzający. Procesy
automatyzacji pracy, zarówno przez jej robotyzację, jak i przez
zastępowanie pracowników przez algorytmy w ramach
wykonywania powtarzalnych czynności, mogą poważnie zagrozić

C. B. Frey, M. Osborne (2013) The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerization? Dostęp: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
Bank Światowy (2019) The Changing Nature of Work, s. 22. Dostęp: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019
Komisja Europejska (2020) ICT for work: Digital skills in the workplace (Final Report). Dostęp: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ict-work-digital-skills-workplace
19
K. Śledziewska, R. Włoch (2020) Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, s. 171. Dostęp: https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Katarzyna-%C5%9Aledziewska-Renata-W%C5%82och-Gospodarka-cyfrowa.pdf
Rozdział V książki stanowi kompleksowy przegląd badań i literatury dotyczącej zmian na rynku pracy związanych z nowymi technologiami.
20
World Economic Forum (2020) The Future of Jobs Report 2020…, op. cit., s. 5.
16
17
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Kobiety na straconej pozycji
na cyfrowym rynku pracy
Pozycja kobiet w świetle tych prognoz jest szczególnie trudna.
Wiąże się to przede wszystkim z charakterem zachodzących zmian
jako faworyzujących wysokie kwaliﬁkacje, w tym szczególnie
kompetencje cyfrowe. Zapotrzebowanie na pracowników
mających wysoki poziom kompetencji cyfrowych będzie rosło,
tymczasem osoby wykonujące proste zadania będą miały
trudności ze znalezieniem pracy lub będą skazane na
wykonywanie niskopłatnych zawodów. Dane uwzględniane
w opracowywaniu Digital Economy and Society Index (DESI) dla
2020 roku wskazują, że od 2016 roku odsetek osób pracujących
w sektorze ICT wzrósł o 0,2 punkta procentowego i stanowią oni
obecnie niemal 4% pracowników w Unii Europejskiej (UE).
Tymczasem w UE, wśród aktywnych zawodowo kobiet, jedynie
nieco poniżej 1,5% pracuje w sektorze ICT21.

3%

W Polsce specjaliści ICT stanowią 3% zatrudnionych,
jednak wśród pracujących kobiet tylko jedna na sto
jest specjalistką ICT22.

Jedynie 15% studentów kierunków informatycznych w Polsce to
kobiety23. Dane te świadczą o małej obecności kobiet w sektorze
ICT – tak kluczowym dla gospodarki cyfrowej – w naszym kraju.
Również wśród naszych ankietowanych jedynie 1,4% respondentek
to osoby, które pracują w branży informacyjno-komunikacyjnej.

Digital Economy and Society Index (DESI) (2021) DESI 2020 Human capital, s. 3.
Dostęp: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020
DESI (2021) Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2020 r.: Polska, s. 9.
Dostęp: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2020
23
Fundacja Edukacyjna Perspektywy (2021) Kobiety na Politechnikach. Raport 2021, s. 3.
Dostęp: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/pdfy/raport-kobiety-na-politechnikach-2021.pdf

21

22
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Oswajanie technologii
cyfrowych: aplikacje
i narzędzia cyfrowe jako
współpracownicy

Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość zawodową w ciągu najbliższych
5-10 lat? (% z n=1038)
Zmienię pracę i przejdę do innej branży

22%

Będę pracowała na tym stanowisku co teraz
i wykonywała podobne czynności

21%
20%

Prawdopodobnie nie będę pracować

O ile automatyzacja pracy nie wydaje się spędzać
snu z powiek kobiet, są one świadome
zachodzących zmian w zakresie charakteru
wykonywanych w pracy czynności.

56%

Ponad połowa kobiet uważa, że postępujące zmiany
technologiczne sprawiają, że kompetencje cyfrowe
stają się coraz bardziej istotne w ich pracy (56%).

Taki sposób postrzegania przyszłości zawodowej – opartej na
współpracy z nowymi technologiami, a nie na całkowitym
zastąpieniu pracowników zautomatyzowanymi rozwiązaniami –
widoczny jest w wyobrażeniach kobiet na temat ich przyszłości

Będę pracowała na tym stanowisku co teraz, ale będę
wykonywała inne, bardziej zaawansowane zadania

11%

Będę pracowała w tej branży co teraz, ale zmienię
ﬁrmę i stanowisko

10%

Będę pracowała w tej branży co teraz, ale w większym
stopniu współpracując z nowymi technologiami

9%

Będę pracowała na tym stanowisku co teraz, ale w większym
stopniu współpracując z nowymi technologiami

8%
0%

20%

25%

przez nas kobiet niemal co dziesiąta pracuje w sektorze edukacji.

kobiety zmian zachodzących na rynku pracy pod wpływem

Jeszcze dwa lata temu ich praca nie musiała w dużym stopniu

nowych technologii. Nie oznaczają one, że naszą pracę zaczyna

wiązać się z korzystaniem z technologii cyfrowych. Przejście na tryb

wykonywać robot czy algorytm, a raczej, że do jej wykonywania

zdalnego nauczania dla wielu z nich oznaczało konieczność

musimy nauczyć się korzystać z aplikacji czy programów

zapoznania się z nowymi narzędziami i nagłe ucyfrowienie

cyfrowych.

wykonywanych czynności.

praca w większym stopniu będzie opierała się na współpracy

w naszej grupie badanych branżach, takich jak handel (niemal 12%

z technologiami cyfrowymi, za czym niestety rzadko idą próby

badanych), ﬁnanse i ubezpieczenia (6% badanych) czy opieka

rozwijania kompetencji potrzebnych do tej współpracy.

zdrowotna i pomoc społeczna (niemal 6% badanych). Rozwój

od ich wieku. Może to stanowić pokłosie radykalnego ucyfrowienia

15%

Doświadczenia te mogą wpływać na sposób postrzegania przez

Podobne mechanizmy zaszły w innych, silnie reprezentowanych

w odpowiedziach podobnego odsetka respondentek, niezależnie

10%

pracy, mającego miejsce w związku z pandemią. Wśród badanych

zawodowej. Ponad 16% ankietowanych uważa, że w przyszłości ich

Świadomość rosnącej wagi kompetencji cyfrowych obecna jest

5%

cyfrowych kanałów sprzedaży i świadczenia usług, przechodzenie
na pracę zdalną oraz wdrażanie nowych, cyfrowych narzędzi
w działalności przedsiębiorstw i instytucji to przykłady sposobów,
w jakie ostatni rok zmienił charakter świadczenia pracy.
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W dresie, ale z bólem pleców
Hipoteza ta znajduje poparcie w stwierdzeniu,
że pandemia COVID-19 wyraźnie przyspieszyła

Największe ryzyka wywołane przez pracę w pandemii, to… (% z n=1038)

48%
Zwiększony poziom stresu i napięcia

rewolucję technologiczną na rynku pracy,
z którym zgadza się ponad połowa
ankietowanych.

44%
Niezdrowy, siedzący tryb życia

Tryb życia wymuszony lockdownami wiąże się z szeregiem
wyzwań, którym kobiety musiały sprostać w ostatnim roku. Wśród
ankietowanych niemal 90% wskazało co najmniej jedno wyzwanie

35%

w obszarze życia zawodowego, które pojawiło się w związku ze
zmianami, mającymi miejsce w czasie pandemii i obowiązujących
obostrzeń.

Zbyt wiele godzin pracy przed komputerem
powoduje problemy zdrowotne

Wśród problemów wynikających ze zmian w codziennym
funkcjonowaniu, związanych z obowiązującymi obostrzeniami,

21%

najwyższy odsetek ankietowanych wskazał na konsekwencje dla
kondycji psychicznej – zwiększony poziom stresu i napięcia oraz
kondycji ﬁzycznej, czyli siedzący tryb życia. Ponad jedna trzecia
respondentek (35%) odczuwa problemy wynikające ze

Trudności z zachowaniem równowagi
pomiędzy pracą i życiem prywatnym

spędzania zbyt dużej ilości czasu przed komputerem, takie jak

16%

bóle kręgosłupa czy kłopoty ze wzrokiem. Co dziesiąta
ankietowana czuje, że praca zdalna umożliwia większą inwigilację
pracowników, zaś 16% z nas przeszkadza konieczność bycia stale

Konieczność bycia cały czas online

online. Problemy te szczególnie dotykają młodszych grup
wiekowych: co piąta ankietowana w wieku 36-45 lat odczuwa
przymus bycia cały czas podłączoną do internetu.

11%
Większa inwigilacja pracowników przez
pracodawców
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Więcej czasu dla swoich
bliskich i siebie

Plusy pandemicznego trybu pracy
(% z n=1038)
Nie wprowadziła żadnych

28%

pozytywnych zmian

Jednocześnie dla ponad 70% kobiet zmiany
wynikające z panujących obostrzeń przyniosły
pewne beneﬁty.
Jedna czwarta ankietowanych ma teraz więcej czasu dla swoich
bliskich, a co piąta – poświęca więcej czasu sobie i swojemu
samopoczuciu. Doceniają one to, że na co dzień mogą pracować

Mam więcej czasu i uwagi dla

25%

moich bliskich
Więcej czasu poświęcam sobie

21%

i swojemu samopoczuciu
Mogę pracować z dowolnego miejsca

17%

Mogę nosić swobodną odzież

17%

z dowolnego miejsca (17%), w swobodnych ubraniach (17%) i bez
makijażu (15%). Jeśli któraś ze zmian, mających miejsce na rynku
pracy w związku z pandemią, miałaby z nami pozostać na dłużej,
to właśnie większy poziom elastyczności: zarówno jeśli chodzi
o sposób wykonywania pracy (zdalnie lub nie), jak i zawodowy dress
code, za którym przynajmniej część kobiet raczej nieprędko
zatęskni. Plusy te w żaden sposób nie równoważą jednak trudności,
którym kobiety muszą stawiać czoła na polskim rynku pracy,
i które zostały pogłębione przez obostrzenia, wprowadzane
w związku z pandemią COVID-19.

Zachowuję zdrowszy balans między

16%

pracą i odpoczynkiem
Nie muszę codziennie stosować

15%

makijażu
Większą uwagę poświęcam

15%

zdrowemu odżywianiu
Z większą swobodą łączę różne role

9%

np.: zawodowe, rodzinne
Mogę przechodzić „kobiece dni”

9%

w domowym zaciszu

0%

10%

20%

30%
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Shecession
– czyli o tym, jak COVID19
uderzył w kobiety na rynku
pracy
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Shecession, czyli o tym, jak
COVID19 uderzył w kobiety
na rynku pracy

Status zawodowy ankietowanych
(% z n=1038)
1%
7%
7%

8%

9%

57%
11%

Pandemia COVID-19 pogłębia trudności, których

Według danych GUS w IV kwartale 2020 r.

doświadczają kobiety na rynku pracy na całym

współczynnik aktywności zawodowej

świecie. Zgodnie z raportem World Economic

wyniósł 48,4% dla kobiet, w porównaniu

Forum wyrównanie pozycji kobiet i mężczyzn,

do 65,4% dla mężczyzn, zaś wskaźnik

czyli zamknięcie tzw. gender gap, zajmie

zatrudnienia 46,8% dla kobiet i 63,4% dla

o pokolenie dłużej niż wynikało to z

mężczyzn27. Kobiety pracują również

poprzednich wyliczeń ekspertów. Obecnie

mniejszą liczbę godzin w tygodniu (36,7

przewiduje się, że dla osiągnięcia równości

w porównaniu do 39,5 w wypadku

między kobietami i mężczyznami potrzeba

mężczyzn)28.

ponad 130 lat24!
Dane te oczywiście nie uwzględniają nieodpłatnej pracy kobiet, co
Polska zajmuje w tym rankingu 75 miejsce wśród 156 państw.

jest o tyle istotne, że aż dla 31,5% osób biernych zawodowo w wieku

Nasza niska pozycja wynika przede wszystkim z niewysokiego

produkcyjnym przyczyną bierności są obowiązki, w znacznie

poziomu udziału kobiet w sprawowaniu rządów i szerzej,

wyższym stopniu obciążające kobiety niż mężczyzn29. Przyczyny

w polityce25. Nie bez znaczenia jest również fakt, jak oceniony został

stojące za niewysokim poziomem aktywności zawodowej kobiet są

Umowa o pracę

Brak zatrudnienia

potencjał dla udziału Polek w życiu gospodarczym, w tym

skomplikowane, jednak brak instytucjonalnego wsparcia dla osób

Poszukiwanie pracy
(brak zatrudnienia)

Renta lub inne świadczenie
zdrowotne

zwłaszcza istniejące nadal dysproporcje między płacą kobiet

wykonujących pracę opiekuńczą jest istotną barierą dla np. matek

i mężczyzn za taką samą pracę. Chociaż według danych sytuacja

Samozatrudnienie

Umowa cywilnoprawna

zastanawiających się nad powrotem do pracy.

kobiet na rynku pracy w Polsce uległa w przeciągu ostatnich

Studia/nauka

dwóch dekad polepszeniu, nadal istnieją liczne problemy,
np. różnice w płacach kobiet i mężczyzn, czy sam – niewysoki –

Wśród naszych badanych ponad 70% kobiet pracuje
zawodowo, zaś niemal co dziesiąta ankietowana poszukuje
pracy.

wskaźnik aktywności zawodowej kobiet26.

World Economic Forum (2021) Global Gender Gap Report 2021. Dostęp: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
World Economic Forum (2021) Global Gender Gap Report 2021: Economy Proﬁles – Poland. Dostęp: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/in-full/economy-proﬁles
26
Zob. strategy& (PwC network) (2021) Women in Work 2021. The impact of COVID-19 on women in work. Dostęp: https://www.pwc.co.uk/economic-services/WIWI/women-in-work-2021-report.pdf
27
GUS (2021) Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2020 r. Informacja sygnalna, s. 11, 15. Dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-biernizawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-czwartym-kwartale-2020-r-,12,45.html
28
29
GUS (2021) Monitoring…, op. cit., s. 14.
GUS (2021) Monitoring…, op. cit., s. 7.
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Równość kobiet i mężczyzn?
Nie na rynku pracy w Polsce

63%

Kobiety i mężczyźni nie mają w Polsce równych szans
rozwoju zawodowego.

W wynikach naszego badania uderza skala
zgodności kobiet w odniesieniu do postrzegania
ich sytuacji na rynku pracy w porównaniu do
mężczyzn. Odpowiedzi naszych ankietowanych
potwierdzają, że wciąż istnieją poważne powody
do niepokoju w zakresie sytuacji zawodowej
Polek.
Aż dwie trzecie kobiet uważa, że kobiety i mężczyźni nie są
równo traktowani przez pracodawców w Polsce (67%). Niemal

64%

Kobiety i mężczyźni nie mają na naszym rynku pracy
takiej samej możliwości awansu zawodowego

67%

dwie trzecie ankietowanych sądzi, że kobiety nie mają równych

Kobiety i mężczyźni nie są na naszym rynku pracy
równo traktowani przez pracodawców.

mężczyznom szans rozwoju zawodowego (63%) ani możliwości
awansu (64%). Pogląd ten współdzielą kobiety we wszystkich
badanych przez nas grupach wiekowych i jest on wspólny
respondentkom niezależnie od ich poziomu wykształcenia
czy dochodów.
Wyniki te wyraźnie wskazują, że – nie uwzględniając nawet
skutków kryzysu związanego z pandemią COVID-19 – sytuacja
Polek na rynku pracy jest trudna. Co więcej, kobiety w większym
stopniu niż mężczyźni są obciążone pracą domową. Niemal 60%
ankietowanych uważa, że w ich gospodarstwie domowym
to głównie na nich spoczywają obowiązki i że to właśnie obowiązki
domowe i wychowawcze są barierą dla rozwoju zawodowego
kobiet w Polsce. Polki poświęcają dziennie na pracę nieodpłatną
o ponad dwie godziny więcej niż mężczyźni i łącznie – przy
uwzględnieniu pracy nieodpłatnej – spędzają więcej czasu
pracując30.

30

OECD (2020) Employment: Time spent in paid and unpaid work, by sex. Dostęp: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54757#

Równość między kobietami i mężczyznami w obszarze pracy (% z n=1038)
W moim gospodarstwie domowym obowiązki
domowe spoczywają głównie na moich barkach.

58

Obowiązki domowe i rodzicielskie hamują rozwój
zawodowy kobiet w Polsce.

59

Kobiety i mężczyźni mają w Polsce równe szanse
rozwoju zawodowego.

28

Kobiety i mężczyźni mają na naszym rynku pracy takie
same możliwości awansu zawodowego.

26

Kobiety i mężczyźni są na naszym rynku pracy równo
traktowani przez pracodawców

34

30

11

63

9

64

22
0%

8

10

67
20%

Zgadzam się

40%
Nie zgadzam się

60%

11
80%

100%

Nie mam zdania
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Specyﬁka shecession –
kryzysu, który uderza
w kobiety
Wraz z pandemią pogłębiły się szczególne
trudności doświadczane przez kobiety na rynku
pracy w Polsce. Jest to związane z kilkoma
specyﬁcznymi cechami obecnego kryzysu.
Po pierwsze, w sektorach, które najbardziej ucierpiały w związku

Sektory według liczby zatrudnień

1,3 mln
Handel hurtowy
i detaliczny

stanowią 61% osób pracujących w tych sektorach31. Przykładami
szczególnie dotkniętych przez pandemię sfeminizowanych branż,

Pozostała działalność
usługowa
Administrowanie
i działalność wspierająca
Obsługa rynku
nieruchomości

1 mln
Edukacja

czy działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi (256 tys.)32. Są to również sektory

Negatywny
wpływ COVID-19

przetwórstwo przemysłowe (4%) czy działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (4%).

Transport i gospodarka
magazynowa

Opieka zdrowotna
i pomoc społeczna

Kultura, rozrywka
i rekreacja
Budownictwo

500 tys.

Górnictwo i wydobywanie

0,26mln

2,5%

0,18mln

2,4%
0,18mln

1,2%
0,09mln

8%

0,58mln

3,6%

0,26mln

3,1%

0,22mln

1,7%

0,13mln

1,2%

0,09mln

0,3%

0,02mln

13,9%

Edukacja

250 tys.
Zakwaterowanie
i usługi
gastronomiczne

0,99mln

11%

Opieka zdrowotna
i pomoc społeczna

Słaby negatywny
wpływ COVID-19

0,79mln

7,3%

Administracja publiczna
i obrona narodowa

0,52mln

4,4%

Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

Pozostałe

31

3,6%

Administracja
publiczna

Informacja i komunikacja

32

1,07mln

Finanse i ubezpieczenia

800 tys.

reprezentowane przez kobiety biorące udział w naszym
tegorocznym badaniu: handel hurtowy i detaliczny (12% badanych),

15%

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

co wykazało nasze zeszłoroczne badanie, jest np. handel hurtowy
i detaliczny (1,3 mln), przetwórstwo przemysłowe (1 mln)

1,27mln

Zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne

Przetwórstwo
przemysłowe

mężczyzn. Zgodnie z raportem przygotowanym na zlecenie

17,8%

Handel hurtowy
i detaliczny
Przetwórstwo
przemysłowe

1 mln

z pandemicznymi obostrzeniami, pracuje więcej kobiet niż
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) kobiety

Silny negatywny
wpływ COVID-19

Zatrudnienie kobiet w sektorach
narażonych na negatywne oddziaływanie
COVID-19

0,32mln

1,7%

0,12mln

1,3%

0,1mln

Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. na zlecenie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (grupa PFR), System Rad ds. Kompetencji (2020) Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (Grudzień 2020), s. 10. Dostęp: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_rynek_pracy_grudzien_2020_ost.pdf.
Women Update, op. cit., s. 7.
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Szczególnie trudna
sytuacja pracownic
sektora medycznego
Nie ulega wątpliwości, że szczególnych trudności
doświadczyły kobiety pracujące w sektorze opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej (6% badanych),
które były stale narażone na ryzyko dla życia i zdrowia.
To właśnie kobiety stanowią ogromną większość wśród
pielęgniarek, położnych33 i salowych, których poświęcenie
w związku z pandemią nie przekuło się w realne
podejmowanie na ich rzecz działań, w tym przede
wszystkim na polepszenie warunków ﬁnansowych osób
wykonujących te wymagające zawody.

33

W 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych niemal 300 000 pielęgniarek i jedynie niemal 8000 pielęgniarzy, zob. https://nipip.pl/liczba-pielegniarek-poloznych-zarejestrowanych-zatrudnionych/
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Zmiana statusu zawodowego

Jedna trzecia ankietowanych kobiet doświadczyła jakiejś formy

i komunikacji jedynie 13% zadeklarowało, że doświadczyło zmiany

(n=334)

zmiany sytuacji zawodowej w czasie pandemii. Wśród

wysokości wynagrodzenia, dla wszystkich z nich była to zmiana

ankietowanych niemal co dziesiąta straciła w czasie pandemii

w zakresie do 10% jego pierwotnej wysokości.

pracę. Jednocześnie, również niemal co dziesiąta kobieta
zdecydowała się na zmianę pracy.
8%

nieodpłatną. Chociaż ma to miejsce nie tylko w czasie pandemii,
30%

13%

Po trzecie, kobiety w znacznie większej mierze są obciążone pracą

Po drugie, kobiety w większym stopniu odczuły związane

zamknięcie przedszkoli i szkół oraz konieczność wzmożonej opieki

z pandemią obniżki wynagrodzeń. W Polsce spadek ten wyniósł o

nad starszymi członkami rodziny, wpłynęły na wzrost obciążenia

niemal 3 punkty procentowe więcej w przypadku kobiet niż

kobiet pracą opiekuńczą i wychowawczą.

mężczyzn34.
13%

16%

20%

45%

Wśród ankietowanych niemal połowa pracujących
doświadczyła zmiany warunków pracy w związku
z pandemią.

W trakcie pandemii COVID-19 straciłam pracę

Ponad jednej trzeciej badanych obniżono czasowo lub stale

W trakcie pandemii skorzystałam z tzw. „świadczenia
opiekuńczego” (na małoletnie dziecko/dzieci)

wynagrodzenie. W przypadku niemal trzech czwartych kobiet

W trakcie pandemii zmieniłam pracę na inną
i przeszłam do innej branży

wynagrodzenia. Jednak niektóre obszary działalności

W trakcie pandemii zmieniłam pracę na inną,
ale pozostałam w tej samej branży

wprowadzane obostrzenia: dla ponad 10% ankietowanych

Przed pandemią nie pracowałam, ale w trakcie jej trwania
znalazłam pracę
W trakcie pandemii zrezygnowałam z pracy

była to obniżka o nie więcej niż 20% pierwotnej wysokości
zawodowej zostały szczególnie mocno dotknięte przez
pracujących w sektorze zakwaterowania i usług
gastronomicznych pandemia spowodowała obniżkę
wynagrodzenia o 40-50% jego pierwotnej wysokości. Z kolei
wśród kobiet pracujących w sektorze informacji

34

Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. na zlecenie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (grupa PFR), System Rad ds. Kompetencji (2020) Rynek pracy, edukacja, kompetencje Aktualne trendy i wyniki badań Grudzień 2020,
s. 10. Dostęp: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_rynek_pracy_grudzien_2020_ost.pdf
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Więcej pracy bez płacy,
czyli jak pogodzić pracę
na dwa etaty
Przykładem badań ilustrujących tę tendencję są wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród warszawianek.

Godzenie obowiązków zawodowych i rodzicielskich (% z n=505)

60%

20%

Poprosiłam o pomoc innych członków naszej rodziny
18%

Przeszłam na pracę zdalną

Ponad 60% ankietowanych mających dziecko poniżej

13%

Zdecydowałam się na urlop opiekuńczy w pracy

18 roku życia stwierdziło, że w związku z pandemią ich

Mój partner/partnerka przeszedł/przeszła na tryb
pracy zdalnej

obciążenie obowiązkami domowymi jest większe35.
Z kolei badania zespołu psychologów z University of Essex wykazały,
że zamknięcie szkół ma ogromny wpływ na kondycję
psychiczną matek. Naukowcy obrazują skalę pogorszenia stanu
psychicznego matek w związku z pandemicznymi obostrzeniami
jako przejście od stanu czucia się nieszczęśliwymi lub

8%

Czasowo zrezygnowałam z pracy

5%

Mój partner/ moja partnerka zdecydował/a się na
urlop opiekuńczy

5%

Zatrudniłam opiekunkę do dzieci

3%

Mój partner/moja partnerka zrezygnował/a z pracy

3%

przygnębionymi (unhappy or depressed) “nie bardziej niż zwykle”,

0%

do “raczej bardziej niż zwykle” i “dużo bardziej niż zwykle” .

5%

10%

15%

36

Wyniki te pokazują, że dla wielu kobiet

góry nogami”, w związku z koniecznością rezygnacji z pracy,

rodziny (20%) oraz możliwość pracy zdalnej (18%). Ponad 5%

bądź zahamowanie kariery zawodowej przez konieczność

pracujących matek zrezygnowało z pracy, aby móc opiekować

skorzystania z tzw. „świadczenia opiekuńczego” i zawieszenia

na pracę zawodową i dla siebie oraz

się dziećmi.

pracy na pewien czas.

pogorszenie kondycji psychicznej. Wśród

W świetle tych danych zrozumiałe jest, że niemal jedna trzecia

ankietowanych pracujących matek, 60%

kobiet odczuła wpływ pandemii na swoją aktywność zawodową.

domowych i wychowawczych, mniej czasu

doświadczyło trudności w pogodzeniu
obowiązków zawodowych i rodzicielskich.
35

25%

Z pomocą najczęściej przychodzili dziadkowie lub inni członkowie

lockdowny oznaczały więcej obowiązków

36

20%

Deklarują one jednak, że z pewnym wysiłkiem udało im się
sprostać wszystkim obowiązkom. Dla co dziesiątej respondentki
pandemia oznaczała bądź “wywrócenie życia zawodowego do

Miasto Stołeczne Warszawa (2021) Sytuacja warszawianek w czasie epidemii, s. 4. Dostęp: https://www.um.warszawa.pl/sites/all/ﬁles/download_ﬁle.php?ﬁle=/sites/default/ﬁles/attach/aktualnosci/sytuacja_warszawianek_w_czasie_epidemii_-_raport_z_badan.pdf
J. Blanden, C. Crawford, L. Fumagalli, B. Rabe (2021) School closures and parents’ mental health, Institute for Social and Economic Research, University of Essex ISER Brieﬁng Note May 2021, s. 3. Dostęp: https://www.iser.essex.ac.uk/ﬁles/news/2021/school-closures/school-closures-mental-health.pdf
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Recepta na wyzwania
lockdownów: wytrzymałość
Doświadczenia te silnie odbiły się na kondycji
psychicznej kobiet. Jak pokazały nasze badania,

lub państwa jako czynnik, który pozwolił im przetrwać pandemię.

Co w największym stopniu pomogło

Dla jednej na dziesięć respondentek ważne było wsparcie

nam przetrwać pandemię?

pracodawcy, chociaż jednocześnie aż 70% pracujących w czasie

trzy czwarte ankietowanych (76%) odczuło wpływ

pandemii kobiet pozytywnie ocenia postawę ich pracodawcy

pandemii na swoje samopoczucie psychiczne,

w obliczu wyzwań stworzonych przez wprowadzone obostrzenia.

przy czym dla znaczącej większości był to wpływ

Z naszego badania wynika, że kobiety w obliczu wyzwań

negatywny.

wprowadzanych obostrzeń czują, że zostały pozostawione same

Dwie na pięć kobiet (41%) czuje się przeciążone pandemią

sobie i że to na barkach ich oraz ich najbliższych ciążyła
konieczność poradzenia sobie z nową sytuacją.

i wprowadzanymi obostrzeniami, zaś jedna na pięć (18%)
boleśnie odczuła izolację społeczną. Znacznie mniej badanych
doświadczyło związanych z pandemią pozytywnych zmian

Chociaż ankietowane deklarują, że to ich

w swojej kondycji psychicznej. To, co dla części kobiet okazało się

charakter był kluczowy dla przetrwania

zaletą, to ulga związana z możliwością bycia w domu (9%) i przede

trudności związanych z pandemią, ocena

wszystkim możliwość spędzania większej ilości czasu z bliskimi

ta nie przekłada się na wzmocnienie ich

(13%).
To właśnie najbliżsi – rodzina i przyjaciele – odegrali ogromną rolę
w radzeniu sobie z wyzwaniami doby pandemii. Dla nieco ponad

poczucia własnej wartości. Jest to
szczególnie widoczne w przekonaniach

jednej trzeciej ankietowanych to ich wsparcie w największym

respondentek, dotyczących możliwości

stopniu pomogło przetrwać pandemię, zaś dla nieco mniej niż

polepszenia przez nie swojej sytuacji

jednej trzeciej było to konkretnie wsparcie partnera lub partnerki.

zawodowej.

(Pytanie wielokrotnego wyboru, liczba wskazań)

Mój charakter

395

Wsparcie najbliższych

380

Wsparcie partnera/
partnerki

300

Ogrom wysiłku
i pracy włożony w to,
żeby przetrwać

173

Wiara

131

Nie czuję, żebym
wyszła z pandemii
obronną ręką

110

Wsparcie
pracodawcy

100

Pomoc od państwa

52
0

100

200

300

400

Respondentki wskazywały jednak najczęściej na ich cechy

Wskazane przez największą liczbę respondentek trzy cechy

charakteru. Według dwóch piątych ankietowanych własna

charakteru, które pozwoliły im przetrwać pandemię, to spokój

determinacja i wewnętrzna siła pozwoliły im wyjść obronną

i opanowanie (49%), pozytywne nastawienie i poczucie

ręką z pandemicznych obostrzeń (38%). To kobiety i osoby

humoru (37%) oraz determinacja i konsekwencja (34%).

im najbliższe uniosły ciężar trudności wynikających
z wprowadzanych obostrzeń. Rola wiary, pracodawców czy
państwa była nieporównywalnie mniejsza: jedynie jedna na
dwadzieścia ankietowanych kobiet wskazała na pomoc rządu
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Hamulce
i akceleratory
rozwoju
zawodowego
kobiet
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Hamulce i akceleratory
rozwoju zawodowego kobiet
W świetle opisanych procesów: zagrożenia
automatyzacją pracy i trudności na rynku pracy
związanych z pandemią COVID-19, pojawia się

Pandemia w pewnym stopniu przyśpieszyła te procesy. Wraz
z przechodzeniem na pracę zdalną części przedsiębiorstw
i instytucji, konieczne stało się opanowanie nowych narzędzi
cyfrowych. Jednocześnie nieustannie poszukiwani byli eksperci

pytanie o to, jakiego rodzaju działania mogą

posiadający wysoki poziom kompetencji cyfrowych, np. zajmujący

zabezpieczyć kobiety przed negatywnym

się tworzeniem lub wdrażaniem narzędzi dla handlu

wpływem tych czynników na ich sytuację
zawodową.

elektronicznego czy cyberbezpieczeństwa. Ponadto, osoby
pracujące w sektorach, w których potencjał przechodzenia na
pracę zdalną był wysoki, były narażone w mniejszym stopniu na
problemy związane ze zwolnieniami i przeprowadzanymi

Jednym z nich jest podnoszenie kompetencji, które odgrywają

redukcjami etatów czy wynagrodzeń. Skutki wprowadzanych

coraz większą rolę na rynku pracy, np. kompetencji technicznych

obostrzeń ukazały pracownikom wagę zdobywania nowych

(w tym cyfrowych), społecznych i poznawczych . W związku ze

kompetencji – zwłaszcza w obszarze kompetencji cyfrowych – dla

specyﬁką zachodzących zmian, kompetencje cyfrowe będą

kształtowania pozycji zawodowej.

37

odgrywały coraz większą rolę, niezależnie od tego w jakim zawodzie
będziemy pracować.

Posiadanie kompetencji cyfrowych co
najmniej na podstawowym poziomie,

Z tych powodów w tym rozdziale przyglądamy się hamulcom
i akceleratorom możliwości zdobywania przez kobiety nowych
kompetencji oraz zmiany ich sytuacji zawodowej. Staramy się
wskazać co – w oczach ankietowanych – stanowi główne źródła
problemów utrudniających im zmianę ścieżki kariery.

będzie warunkiem wykonywania coraz
większej liczby zawodów, zaś dla osób
posiadających zaawansowane
kompetencje cyfrowe pojawiać się będą
nowe możliwości.

37

Zob. K. Śledziewska, R. Włoch R. (2019) Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, s. 10.
Dostęp: https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/Kompetencje_przyszlosci_Raport.pdf
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Nowa praca? Tylko lepiej
płatna i bliżej domu

68%

Odsetek kobiet o takim nastawieniu jest najwyższy w najmłodszej

Wyzwania logistyczne związane

grupie wiekowej: ponad 8% ankietowanych w wieku 25-35 lat

z łączeniem pracy zawodowej z pracą

podejmuje działania mające na celu zmianę miejsca zatrudnienia.
W grupie kobiet niezadowolonych ze swojej pracy jest również

nieodpłatną sprawiają, że motywacje

ponad 8% respondentek, które – pomimo niezadowolenia ze swojej

skupione na własnym rozwoju schodzą na

obecnej sytuacji zawodowej – nie mają pomysłu na jej zmianę

dalszy plan. Dla mniej niż jednej piątej

i niemal 7%, które nie widzą realnych szans na zmianę w najbliższej
przyszłości.
Ponadto niemal co piąta ankietowana (17%), chociaż jest

kobiet impulsem do zmiany pracy byłoby
bardziej satysfakcjonujące stanowisko lub

Wśród pracujących kobiet ponad dwie trzecie

zadowolona z obecnej pracy, otwarta jest na jej zmianę. Odsetek

miejsce pracy oraz szansa na rozwój

deklaruje, że gdyby otrzymały w najbliższym czasie

ten jest znacznie wyższy w miastach powyżej 1 miliona

i pozyskanie nowych kompetencji.

ofertę innej pracy, przyjęłyby ją (68%).

mieszkańców, w których co czwarta ankietowana deklaruje
otwartość na zmianę pracy. Z kolei w miastach o liczbie ludności

Dla jednej czwartej z nich problemu nie stanowiłoby podjęcie

w przedziale 200-500 tysięcy mieszkańców, niemal połowa kobiet

zatrudnienia w nowej branży. Czym innym jest jednak

jest zadowolona ze swojej pracy i nie szuka innego zatrudnienia.

deklarowanie otwartości na potencjalną zmianę,

Biorąc pod uwagę wyniki dotyczące przyczyn stojących za brakiem

która byłaby efektem propozycji zmiany pracy, a czym innym

zainteresowania zmianą pracy, czyli strach i brak wiary w siebie, nie

samodzielne podejmowanie działań mających do takiej zmiany

dziwi fakt, że kobiety mające stabilne zatrudnienie niekoniecznie są

prowadzić.

zainteresowane próbami polepszenia swojej sytuacji zawodowej.

21%

Kobiety w niewielkim stopniu z własnej inicjatywy dążą
do radykalnego przekształcenia swojej sytuacji na
rynku pracy: chociaż co piąta kobieta jest
niezadowolona ze swojej obecnej pracy (21%),

5%

to jedynie jedna czwarta z nich deklaruje, że usilnie
stara się ją zmienić na inną (co stanowi 5% wszystkich

Może im po prostu brakować wiary w to, że zmiana na lepsze jest
możliwa.
Największą motywacją do rozważenia zmiany pracy byłaby wyższa
pensja, którą wskazało ponad 60% ankietowanych. Dla aż jednej
trzeciej kobiet ogromną rolę odgrywałaby dogodna lokalizacja
nowego miejsca pracy.
Obecność tego czynnika w trzech najczęściej wskazanych przez
ankietowane odpowiedziach łączy się z opisaną powyżej
koniecznością łączenia pracy zawodowej z ogromnym
obciążeniem obowiązkami domowymi.

Motywacja do rozważenia zmiany
pracy (% z n=1038)

61%

Wyższa pensja

33%

Lepsze warunki pracy

32%

Dogodna lokalizacja

pracujących ankietowanych).
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/
Bariery dla zmiany sytuacji
zawodowej kobiet: strach
i niska samoocena

/
Zdobywanie nowych
kompetencji gwarancją
bezpieczeństwa w przyszłości

Trudności wynikające z ogromnego obciążenia kobiet pracą

Wskazywanie strachu przed zmianą oraz braku wiary w siebie jako

nieodpłatną nie są jednak jedynym źródłem wyzwań

głównych barier dla zmiany pracy lub przekwaliﬁkowania się jest

utrudniających im poprawę sytuacji zawodowej. Wśród najczęściej

niepokojące, zwłaszcza w świetle tego, co kobiety postrzegają jako

wskazywanych przez kobiety barier, hamujących je przed zmianą

gwarancję bezpieczeństwa zatrudnienia. Oprócz zdobywania

pracy, są przyczyny natury psychologicznej. Niemal jedna trzecia

nowych kompetencji, wśród odpowiedzi wskazanych przez

kobiet jako główny hamulec utrudniający im podjęcie decyzji

najwyższy odsetek ankietowanych znalazły się elastyczność oraz

o zmianie zatrudnienia wskazuje strach przed zmianą (29%).

dobra organizacja pracy i odporność na stres. Kobiety z jednej

Odsetek kobiet, które zdecydowały się wskazać tę odpowiedź był

strony mają świadomość wagi otwartości na nowe wyzwania dla

niemal równy w grupach wiekowych od 25 do 55 lat. Drugą

możliwości polepszenia swojej sytuacji zawodowej.

najczęściej wskazywaną odpowiedzią była niska samoocena:

Z drugiej zaś, to właśnie obawy związane ze zmianami i niskie

niemal co czwarta kobieta uważa, że to brak wiary w siebie

poczucie własnej wartości są przez nie postrzegane jako największe

powstrzymuje ją przed zmianą pracy (23%).

przeszkody dla zmiany ich położenia na rynku pracy.

Co powstrzymuje kobiety przed

Gwarancja bezpieczeństwa

zmianą pracy (% z n=1038)

zatrudnienia w przyszłości, to…
(% z n=1038)

Strach przed zmianą

29%

Brak wiary w siebie

23%

Zadowolenie
z dotychczasowych
warunków pracy

19%

Brak pomysłu, w którym
kierunku się kształcić
10%

20%

Elastyczność i otwartość
na nowe wyzwania

32%

29%

Umiejętność pracy
w zespole

17%
0%

33%

Dobra organizacja pracy
i odporność na stres

17%

Obowiązki domowe

Zdobywanie nowych
kompetencji

30%

26%

Znajomość języków
obcych

20%
0%

10%

20%

30%

40%
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/
Szczególnie trudna
sytuacja najmłodszych
kobiet
Najwyższy odsetek kobiet, które wskazały brak wiary
w siebie jako przeszkodę dla zmiany pracy – aż 28% – jest
w najmłodszej z badanych przez nas grup wiekowych
(25-35 lat). Jest to również grupa, w której najwięcej – aż
dziewięć na dziesięć – kobiet zdecydowało się wskazać
przynajmniej jedną barierę, która uniemożliwia im
przekwaliﬁkowanie się lub zmianę pracy. Jednocześnie
aż dla co czwartej kobiety z tej grupy barierą dla
zmiany jej sytuacji zawodowej są zobowiązania
opiekuńcze.

/37

/
Zdobywanie nowych
kompetencji
w permanentnym
niedoczasie

Jak często znajdujesz czas na
zdobywanie nowych umiejętności?
(% z n=1038)

8%
9%

Na pytanie o klucz do sukcesu dla bezpiecznego
zatrudnienia, najwięcej ankietowanych wskazało
zdobywanie nowych kompetencji. Jednocześnie,
w praktyce niewiele kobiet znajduje czas na
opanowywanie nowych umiejętności.

35%
9%

11%

28%

Co zaskakujące, najwyższy odsetek kobiet, które deklarują,
że kilka razy w tygodniu uczą się czegoś nowego, jest w grupie
wiekowej 56-65 lat (13%, w porównaniu do 5,5% w grupie
wiekowej 25-35).

Kilka razy w roku zdarza mi się pouczyć czegoś nowego
Raz czy dwa razy w miesiącu uczę się czegoś nowego

W świetle opisanych powyżej trudności doświadczanych przez

Nie mam czasu na zdobywanie nowych umiejętności

kobiety na rynku pracy, zrozumiałe są problemy

Nowe umiejętności nie są mi w mojej pracy potrzebne

z wygospodarowaniem czasu na zdobywanie nowych umiejętności
przez aktywne zawodowo badane. Zwłaszcza te szczególnie
obciążone pracą wychowawczą, nie mają czasu na

Co tydzień uczę się czegoś nowego
Kilka razy w tygodniu uczę się czegoś nowego

samokształcenie. Mimo funkcjonowania w ciągłym niedoczasie,
pracujące kobiety podejmują jednak różnego typu aktywności,
które mają na celu zdobycie nowych kompetencji
i umiejętności.

Wyjątkowo wysoki odsetek kobiet, które kilka razy w tygodniu
znajdują czas na uczenie się czegoś nowego, to mieszkanki
dużych miast (między 500 tysięcy a milionem mieszkańców).
Co czwarta mieszkanka dużego miasta co najmniej raz
w tygodniu uczy się czegoś nowego.
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Kształcenie? Tak,
ale elastyczne i nieformalne
Dużą popularnością cieszą się materiały

Odpowiedzi te wydają się wskazywać na ogromną rolę
elastyczności w dostępie do materiałów służących do

dostępne online.

44%

zdobywania nowych kompetencji. Dlatego też mniej
sformalizowane metody dokształcania się są wskazywane przez
większą liczbę kobiet: pozwalają one łatwiej pogodzić dążenie do
uzyskania nowej wiedzy z licznymi zadaniami, którym kobiety

Niemal połowa pracujących kobiet deklaruje,

muszą codziennie sprostać.

że korzysta z materiałów szkoleniowych dostępnych
w sieci (44%),

W jaki sposób zdobywasz nowe

35%

kompetencje? (% z n=826)
Korzystam z bezpłatnych
materiałów szkoleniowych
dostępnych w sieci

co trzecia z ﬁlmów i tutoriali online (35%),

Czytam podręczniki
i poradniki

42%

Oglądam ﬁlmy
i tutoriale online

28%

zaś ponad jedna czwarta we własnym zakresie
z kursów internetowych online (28%) .
38

Dwie na pięć pracujących kobiet czyta podręczniki i poradniki
(42%). Znacznie mniej kobiet deklaruje korzystanie z możliwości
szkoleń oferowanych przez pracodawcę. Zarówno w wersji ofﬂine,
jak i online, odpowiedź taką zaznaczyła co piąta pracująca kobieta.

38

44%

35%

Korzystam z kursów
internetowych (online)
we własnym zakresie

28%

Uczę się bezpośrednio od
przełożonych, znajomych
z pracy, bliskich

28%

Biorę udział w szkoleniach
(ofﬂine) organizowanych przez
pracodawcę

21%

Korzystam z kursów
internetowych organizowanych
przez pracodawcę

20%

Biorę udział w szkoleniach
(ofﬂine) we własnym zakresie

16%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Wynik ten znacznie odbiega od danych, które uwzględnione są w wyliczaniu indeksu DESI dla Polski. Zgodnie z DESI jedynie 7% kobiet-użytkowniczek internetu robiła kurs online. Zob: DESI (2021) Women in Digital Scoreboard 2020 – Poland. Dostęp: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/women-digital-scoreboard-2020
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Branża IT dla otwartych
na zdobywanie nowych
kompetencji
Przykładem branży, w której
innowacyjne metody zdobywania
nowych kompetencji okazują się drogą
do sukcesu, jest branża IT. Ponad połowa
kobiet pracujących w IT nie skończyła
studiów informatycznych39. Do
znalezienia swojego miejsca w tej branży
odpowiednie okazują się metody takie
jak kursy czy samodzielna nauka –
a przede wszystkim otwartość na
zdobywanie nowych kompetencji
i determinacja w pracy nad ich
rozwojem.

39

No Fluff Jobs (2021) Kobiety w IT 2021. Zarobki, warunki pracy i oczekiwania wobec pracodawców, s. 11. Dostęp: https://noﬂuffjobs.com/insights/kobiety-w-it-2021/
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Wnioski
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Wnioski
Trudno jest przecenić szczególny charakter wpływu obostrzeń

funkcjonowania jest spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed

praw pracowników w środowisku cyfrowym40 i szerzej, na rynku

wprowadzanych w związku z pandemią na sytuację zawodową

komputerem, wywołujące bóle kręgosłupa i problemy ze

pracy.

i kondycję kobiet.

wzrokiem. To, co kobiety postrzegają jako środek umożliwiający im

Polki, które już przed pandemią były w dużo większym stopniu
niż mężczyźni obciążone pracą nieodpłatną, w czasie pandemii

przetrwanie tych trudnych okoliczności, to przede wszystkim ich
determinacja i wewnętrzna siła.

Chociaż nasze badania wykazują, że kobiety są otwarte na zmianę
ścieżki kariery i uczenie się nowych rzeczy, na przeszkodzie stoją:
po pierwsze, brak czasu, wynikający z ogromnego obciążenia pracą

COVID-19 wzięły na siebie dodatkowo duży ciężar związany

Ponadto, korzystna dla części respondentek okazała się m.in.

domową. Po drugie, kobiety postrzegają polski rynek pracy jako

z koniecznością podołania nowym obowiązkom wychowawczym

możliwość pracy zdalnej, postrzegana przez niemal co piątą

dyskryminujący kobiety. Aż dwie trzecie uważa, że nie mają

i opiekuńczym.

pracującą matkę jako środek umożliwiający jej pogodzenie pracy

równych mężczyznom szans na rynku pracy (67%), w tym

zawodowej z pracą opiekuńczą (18%). To właśnie praca zdalna oraz

możliwości awansu (64%).

Aż 60% pracujących matek doświadczyło

przyspieszenie procesów cyfryzacji i upowszechnienie korzystania

trudności w pogodzeniu obowiązków

z usług cyfrowych stanowić mogły czynnik uświadamiający

Po trzecie zaś, ogromnym problemem jest

zawodowych i rodzicielskich, zaś niemal

znaczenie kompetencji cyfrowych dla wykonywania różnych

strach, który wynikać może właśnie ze

rodzajów pracy: ponad połowa – aż 56% – kobiet uważa, że

świadomości gorszego traktowania kobiet

dziewięć na dziesięć ankietowanych

postępujące zmiany technologiczne czynią kompetencje cyfrowe

doświadczyło co najmniej jednego

coraz bardziej istotnymi w ich pracy. Niestety, duże obciążenie

w życiu zawodowym oraz brak wiary

wyzwania w obszarze życia zawodowego,

pracą nieodpłatną i pracą zawodową utrudnia kobietom

w siebie.

które pojawiło się w związku pandemią.

nabywanie nowych umiejętności i kompetencji. Respondentki
mają wyraźną preferencję dla sposobów zdobywania wiedzy za

Dla wielu wyzwania te oznaczały

pośrednictwem internetu (materiały, kursy, tutoriale), które

konieczność czasowej lub stałej rezygnacji

umożliwiają im korzystanie z dostępnych zasobów

z pracy, zaś ponad jednej trzeciej

w dowolnym czasie.

Mimo tytanicznej pracy wykonywanej przez kobiety każdego dnia
w celu podołania wszystkim spoczywającym na nich obowiązkach,
dla 23% ankietowanych to właśnie brak wiary w siebie stanowi
główny hamulec powstrzymujący przed dążeniem do polepszenia

Wyniki te ilustrują szczególny charakter wpływu cyfryzacji rynku

własnej sytuacji zawodowej. Jest to pewien paradoks: z jednej

pracy na sytuację zawodową kobiet. Z jednej strony pojawiają się

strony to właśnie wewnętrzna siła kobiet pozwoliła im przetrwać

zagrożenia dla pracownic, wynikające między innymi

pandemię, z drugiej – brak wiary w siebie jest dla nich główną

z niewielkiego udziału kobiet wśród pracowników sektora ICT.

barierą dla dążenia do zmiany pracy na bardziej satysfakcjonującą.

Wpływ ogromnego obciążenia pracą – i odpłatną, i nieodpłatną –

Z drugiej strony mamy do czynienia z nowymi możliwościami,

Chociaż w obliczu wyjątkowych wyzwań kobiety są skłonne

jest odczuwany zarówno w postaci negatywnych skutków dla

wiążącymi się z bardziej elastyczną organizacją pracy (np. dzięki

wziąć na swoje barki kolejne obowiązki, trudniej znaleźć

zdrowia ﬁzycznego, jak i kondycji psychicznej. Dwie na pięć

pracy zdalnej) oraz poszerzaniem dostępnych sposobów

zachętę i motywację do podjęcia takiego tytanicznego wysiłku

kobiet czuje się przeciążone pandemią i wprowadzanymi

zdobywania nowych kwaliﬁkacji (np. przez szkolenia online).

z myślą o własnym interesie

obostrzeniami, zaś dla ponad jednej trzeciej jednym

Korzystanie z tych ułatwień dla godzenia życia zawodowego

i przyszłości zawodowej.

z problemów związanych z pandemicznym trybem

z rodzinnym musi być jednak oparte na wzmocnieniu ochrony

z ankietowanych obniżono czasowo lub
stale wynagrodzenie.

40

OECD (2017) Policy Brief on the Future of Work Going Digital: The Future of Work for Women, s. 7. Dostęp: https://www.oecd.org/employment/Going-Digital-the-Future-of-Work-for-Women.pdf
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Poniżej przedstawiamy zestawienie
rekomendacji przygotowanych na podstawie
spotkania w gronie ekspertek i eksperta,
zajmujących się sytuacją kobiet na rynku pracy.
Naszym celem było zebranie konkretnych pomysłów dotyczących
tego, jakie działania mogłyby poprawić sytuację kobiet na rynku
pracy w obliczu transformacji cyfrowej i w związku z trudnościami,
które dotknęły kobiety w związku z mającymi miejsce w czasie
pandemii trudnościami z godzeniem pracy zawodowej
i nieodpłatnej pracy w domu. W czasie warsztatu wielokrotnie
podkreślona została konieczność włączania mężczyzn w
działania na każdym z przedstawianych poniżej poziomów,
ponieważ wsparcie mądrych partnerów i uświadomionych
pracodawców jest ważną składową walki o polepszenie perspektyw
zawodowych kobiet. Jednocześnie jednak, wiele zależy od ambicji
i oczekiwań kobiet, więc to od rekomendacji kierowanych
indywidualnie do nich – i nas samych – rozpoczynamy.

mamy do czynienia w dobie cyfrowej transformacji. Wewnętrzna

i awansu, włącznie z inwestowaniem w ich szkolenia, w tym

siła kobiet, która pozwoliła im przejść przez trudności związane

szczególnie doskonalenie kompetencji cyfrowych oraz smart

z pandemią, powinna prowadzić do większej wiary we własne

kompetencji (np. planowanie pracy, zachowanie work-life balance,

umiejętności i doświadczenie: to kobiety mają potencjał stać za

umiejętność dbania o zdrowie psychiczne i ﬁzyczne). Działania

zmianą, która chcą, żeby miała miejsce.

mające na celu zwiększanie aktywności kobiet na rynku pracy

Kobiety potrzebują jednak wsparcia rodziny i bliskich, zwłaszcza
w dążeniu do równomiernego rozłożenia obowiązków
opiekuńczych i domowych między rodziców: dzieci są wspólne
i rodzice powinni wspólnie brać odpowiedzialność za opiekę nad
nimi, szczególnie w czasie, gdy pandemiczne obostrzenia skutkują
zamkniętymi szkołami i przedszkolami. Wspieranie rozwoju
zawodowego kobiet to inwestycja również w dobro rodziny.
Ponadto, dla zagwarantowania pozytywnych zmian w sytuacji
zawodowej kobiet w przyszłości, niezbędne jest porzucenie
przekonań o odmiennych predyspozycjach i upodobaniach
chłopców i dziewczynek w codziennych relacjach rodzinnych
i towarzyskich.

promowanie inkluzywnych rozwiązań wspierających work-life
balance, tworzenie możliwości pracy w ograniczonym wymiarze
godzin i w elastycznej formie, np. pracy zdalnej, które
pozwalałyby rodzicom i opiekunom osób zależnych w łatwiejszy
sposób łączyć obowiązki domowe i zawodowe. Kluczowe jest
wprowadzanie rozwiązań wspierających rodziców, a także
zachęcających mężczyzn do większego zaangażowania się
w opiekę nad dziećmi, a tym samym odciążenie kobiet (np.
pełnopłatne urlopy tacierzyńskie w wymiarze 12 tygodni, pokój
rodzica dostępny w ﬁrmie).

Na szczególną uwagę zasługuje

społeczności i grupy wsparcia, które mogą wspierać kobiety

spostrzeżenie, że pomijanie kobiet

próbujące wrócić na rynek pracy, lecz brak im wiary we własne

świadomość długofalowych konsekwencji

umiejętności i kompetencje, przez motywowanie kobiet do

dla ich niezależności ekonomicznej –

dotychczas postrzeganych jako „męskie”. Niezbędne jest

Rolę do odegrania w tym zakresie mają również lokalne

Kluczowe jest, aby kobiety miały
braku troski o własną sytuację zawodową

powinny włączać mężczyzn, w tym zwłaszcza w branżach

w rozwoju ﬁrmy, to pomijanie licznych

podejmowania aktywności zawodowej. Młodsze pokolenia mogą

talentów, które mogą wnieść nową

przekazywać swoją wiedzę i umiejętności osobom mniej

perspektywę, pomysły i umiejętności.

zaawansowanym w kompetencjach cyfrowych

uwzględniając nie tylko ich obecną

i technologicznych, m.in. przez internetowe czy lokalne inicjatywy

To od pracodawcy zależy tworzenie odpowiednich warunków

sytuację ﬁnansową, ale również przyszłą

budowania sieci wsparcia. Postulaty te mogą być realizowane przez

do rozwoju zawodowego kobiet. Dlatego istotne jest promowanie

tworzenie sąsiedzkich centrów wymiany kompetencji w duchu

idei mentoringu i pokazywanie przykładów kobiet, które

knowledge sharing.

z sukcesem zdecydowały się np. na podjęcie nowych wyzwań

Łączy się to z postulatem większej otwartości na naukę nowych

Przede wszystkim jednak niezbędne jest zaangażowanie

zawodowych. Działania takie mogą być wdrażane w ﬁrmach

umiejętności: nigdy nie jest się za późno, aby uczyć się nowych

pracodawców, m.in. w dążenie do zagwarantowania kobietom

również przez wspieranie dzielenia się wiedzą pomiędzy bardziej

rzeczy, zwłaszcza w czasie tak dynamicznych zmian, z jakimi

równych mężczyznom możliwości rozwoju zawodowego

doświadczonymi pracownikami a nowo zatrudnianymi (buddy

emeryturę.

system).
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Aby umożliwiać rozwój zawodowy kobiet

W gospodarce wymagającej coraz wyższych kompetencji nie ulega

psychologiczne bariery utrudniające

niezbędne jest również tworzenie narzędzi

wątpliwościom, że istotną rolę do odegrania mają uczelnie.

zdobycie pracy.

pozwalających zdobywać nowe

Kluczowe jest zatem kontynuowanie i inicjowanie nowych działań
i programów zachęcających absolwentki szkół średnich do

kompetencje cyfrowe w ramach godzin

podejmowania kształcenia na kierunkach ścisłych. Działaniom

Wskazane jest również inicjowanie i wspieranie partnerstw

pracy (np. piątki lub popołudnia wolne od

tym musi towarzyszyć szkolenie wykładowców w zakresie

publiczno-prywatnych, które pozwolą na poszerzanie skali

tematyki równościowej, aby zapobiegać dyskryminacji

inicjatyw edukacyjnych w zakresie kompetencji cyfrowych,

studentek na kierunkach zwykle zdominowanych przez mężczyzn.

zwiększających zainteresowanie dziewcząt sektorem ICT

wyboru miejsca pracy – home ofﬁce lub

Aby ułatwić taką aktywność istotne jest prowadzenie monitoringu

i uzupełniających program zajęć w szkole podstawowej i średniej

biuro) oraz wprowadzenie programów

ścieżek zawodowych absolwentek i promowanie ich wśród

o dodatkowe kompetencje. Ponadto niezbędne jest prowadzenie

potencjalnych i aktualnych studentek, wspieranie tworzenia

aktywnej polityki przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na
płeć w miejscach pracy i pod względem wysokości płac (np.

kobiet (doﬁnansowanie do programów

stowarzyszeń absolwentek i programów mentoringowych
z udziałem absolwentek oraz prowadzenie badań

rozwiązania gwarantujące przejrzystość płac, wzmocnienie

poszerzania wiedzy).

identyﬁkujących źródła luki między liczbą absolwentek

kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy). Z kolei, aby monitorować

kierunków ścisłych a liczbą absolwentek podejmujących pracę

sytuację kobiet na rynku pracy, konieczne jest np. korzystanie ze

w sektorach związanych z nauką i technologią, a następnie

wskaźników mierzących zainteresowanie dziewcząt

podejmowanie działań likwidujących bariery, które ją tworzą.

kształceniem w kierunku przygotowania do zawodów

spotkań, elastyczny czas pracy, możliwość

wspierających rozwój nowych kompetencji

Wsparciem dla pracodawców są działania organizacji
pozarządowych, które np. tworzą raporty i kampanie edukacyjne
tłumaczące różnicę między działaniami, które skupiają się na

związanych z ICT, a także aktywności kobiet w zakresie

Dla realizacji części tych postulatów

podejmowania pracy w tej branży, szkoleń i przekwaliﬁkowania.

środowiskach a inicjatywami, które mają na celu zmianę środowisk

niezbędne jest zaangażowanie instytucji

Pozwolą one na planowanie, podejmowanie i ewaluację

i zachowań wykluczających kobiety na aktywnie włączające.

państwowych. To państwo powinno

To organizacje pozarządowe często kierują działaniami

gwarantować kobietom chcącym się

Braki w statystykach uwzględniających zróżnicowanie względem

przebranżowić wsparcie w zakresie

płci powoduje, że problemy te stają się niewidoczne.

wspieraniu kobiet w odnalezieniu się w zmaskulinizowanych

pokazującymi decydentom, sektorowi publicznemu i prywatnemu
oraz kobietom w każdym wieku korzyści ze zwiększania
zatrudnienia kobiet w sektorze nauki i ICT. Dlatego wskazane jest

nabywania kompetencji, w tym szczególnie

wykorzystywanie zainteresowania organizacji pozarządowych

kompetencji cyfrowych i prowadzenie

oraz międzyrządowych cyfrowym włączeniem kobiet i ich
udziałem w rynku pracy sektora ICT, w tym ciał takich jak

skuteczności narodowych programów oraz innych działań,
które powinny być podejmowane w tym obszarze.

działań mających na celu nabywanie przez

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), UN Women,

kobiety chcące wrócić na rynek pracy

OECD, Komisja Europejska i innych, w celu promowania,

zarówno kompetencji twardych,

skalowania i pozyskiwania funduszy na działania w tym obszarze.

jak i miękkich, pozwalających pokonać
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dotyczących rekomendacji
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O Future Collars

Celem kampanii Woman Update zorganizowanej przez Future

Future Collars uczy programowania i kompetencji cyfrowych,

Collars jest dotarcie do kobiet, które chciałyby się przebranżowić,

promując trend ciągłej nauki (Lifelong Learning). Misją ﬁrmy jest

zdobyć kompetencje przyszłości, a tym samym – zmienić kurs

demokratyzacja dostępu do nauki programowania i pracy

swojego zawodowego życia. Także do tych, które dotychczas były

w najbardziej perspektywicznej branży. Future Collars wykorzystuje

wykluczone cyfrowo, ale pod wpływem przyspieszonej rewolucji

potencjał, który dają nowe technologie umożliwiając każdemu

technologicznej czy też kryzysu postcovidowego, nie mają już

szybką ścieżkę rozwoju. Nauka odbywa się na platformie

wyjścia i dla swojego własnego dobra powinny otworzyć się na

e-learningowej wspieranej przez sztuczną inteligencję.

świat nowych technologii. Zarówno w przypadku jednych, jak

Za pośrednictwem sieci odbywają się wirtualne lekcje na żywo

i drugich, kampania jest bazą praktycznej wiedzy i drogowskazem

oraz konsultacje na czacie z ekspertami IT. Dzięki realizowanym

w kontekście możliwych ścieżek rozwoju i dalszej kariery.

projektom pod okiem mentorów, kursant tworzy swoje portfolio

Na potrzeby akcji powstała dedykowana strona -

i uczy się pracy w środowisku rozproszonym.

http://womenupdate.org, na której znajdują się: 2 bezpłatne
poradniki dla kobiet, które chcą zdobyć kompetencje przyszłości,
dostęp do darmowych lekcji z kompetencji cyfrowych, w tym m.in.
z zakresu: programowania, social mediów, digitalu, liczne materiały
edukacyjne, wywiady z kobietami, które przebranżowienie mają już
za sobą, oraz liderkami w świecie IT.

Więcej o Woman Update

Więcej o Future Collars

https://womanupdate.org/ | Facebook | LinkedIn

https://futurecollars.com/pl/ | Facebook | LinkedIn
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Best practices
W tej części raportu prezentujemy best practices

W Pﬁzer z szacunkiem podchodzimy do wszystkich członków

W regionie pomorskim zwracamy szczególną uwagę na wsparcie

naszej organizacji i doceniamy ich różnorodność pod względem

kobiet na rynku pracy. Wizja województwa pomorskiego zawarta

Partnerów raportu i kampanii Woman Update,

m.in. płci, wieku czy narodowości. Przejawia się to między innymi

w nowo uchwalonej Strategii Województwa zakłada, że jest to

mających na celu wspieranie inkluzywności oraz

w zapewnieniu każdemu bezpiecznego i przyjaznego środowiska

region spójny, który zapewnia wszystkim mieszkańcom

pracy, w którym może on wykorzystać cały swój potencjał. Dlatego

odpowiedni standard życia i warunki rozwoju oraz dążący do

też w Pﬁzer promujemy politykę różnorodności, tolerancji

eliminowania wszelkich występujących nierówności społecznych

i równouprawnienia (Diversity & Inclusion), a nasze działania

i ekonomicznych. Te zapisy przekładają się na konkretne działania –

w dużej mierze koncentrują się na zagadnieniach związanych

Marszałek Województwa w czerwcu tego roku powołał Pomorski

z równouprawnieniem kobiet.

Zespół do spraw Kobiet, który składa się obecnie z 22 kobiet

czyli przykłady działań podejmowanych przez

równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Nad jej przestrzeganiem czuwa specjalnie wydzielona struktura
Diversity & Inclusion Council Europe (DICE), która prowadzi
działania dotyczące polityki różnorodności, a także opracowuje
i wdraża programy w celu tworzenia wspierającego środowiska
pracy, gdzie jedynym kryterium oceny pracy oraz możliwości
rozwoju są względy merytoryczne.
Od wielu lat Pﬁzer należy do grona sygnatariuszy europejskiej Karty
Różnorodności, która zobowiązuje pracodawcę do wprowadzenia
zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na
rzecz promocji różnorodności. W 2021 roku ﬁrma znalazła się także
na liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu
różnorodnością i inkluzji w Polsce ogłoszonej przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.

i mężczyzn z całego regionu – przedstawicieli uczelni, biznesu,
organizacji pozarządowych i administracji intensywnie
zaangażowanych w działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn.
Jego celem są działanie doradcze, ale również podejmowanie
inicjatyw dotyczących m.in. potrzeb związanych z wyrównywaniem
szans zawodowych i ekonomicznych kobiet w regionie oraz
podnoszenia świadomości dotyczącej równego traktowania
w zakresie pracy, płacy i awansu zawodowego kobiet.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku co roku zaprasza kobiety
z całego regionu do udziału w akcji „Marzec na Obcasach”. To cykl
spotkań z ekspertami z wielu dziedzin, kierowany do pań na
różnym etapie ścieżki zawodowej. „Marzec na obcasach” jest akcją
skierowaną do kobiet poszukujących zatrudnienia, planujących
zmianę lub rozwój zawodowy, a także tych, które stawiają pierwsze
kroki na rynku pracy. Panie, które są zainteresowane rozwojem
zawodowym i osobistym mogą wziąć udział w warsztatach,
webinarach oraz konsultacjach indywidualnych prowadzonych
przez doradców zawodowych, psychologów i coachów. Dzięki tym
spotkaniom mają one możliwość poznania swoich mocnych stron
i talentów, dowiadują się jak osiągnąć równowagę i harmonię
w życiu oraz jak znaleźć pracę przynoszącą satysfakcję
i zadowolenie.

/51

Polityka ﬁrmy i mechanizmy wspierające inkluzywność zawarte

Programy rozwojowe dla kobiet

w strategii biznesowej banku uzasadniają w pełni

Poprzez liczne inicjatywy, współpracę z organizacjami

przynależność SBP do grona sygnatariuszy Karty

zrzeszającymi kobiety oraz partnerstwo w kampaniach

Różnorodności.

społecznych Santander Bank Polska przełamuje stereotypy

Santander Bank Polska tworzy kulturę organizacyjną opartą na
szacunku dla różnorodności, rozwija działania skutecznie
wspierające równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością
w miejscu pracy. Idea inkuzywności przyświeca bankowi

i inspiruje kobiety do obejmowania ról liderskich. Firma dużą wagę
przykłada do zapewnienia równowagi w liczbie kobiet i mężczyzn
biorących udział w programach rozwojowych, a także w procesie
sukcesji i rekrutacji.

w tworzeniu nowych produktów i usług. Program „Obsługa bez

Jednym z przykładów takiego działania jest projekt #Santander

barier” realizowany jest w banku od ponad 11 lat.

Women. To wewnętrzna platforma komunikacyjna Santander

Zespół indywidualności
W Santander Bank Polska wszyscy pracownicy mogą liczyć

Bank Polska. Za jej pośrednictwem organizowane są cykle
warsztatów edukacyjno-rozwojowych mających na celu

W jaki sposób nasz Bank wspiera kobiety w rozwoju?
Różnorodność i integracja są podstawowym elementem
strategii biznesowej organizacji i jedną z kluczowych wartości.
Being open& inclusive – jedno z naszych zobowiązań
przywódczych. Zwracamy uwagę na równowagę płci
w programach rozwojowych; sukcesji
Edukowanie poprzez komunikację, kursy np. dla najwyższej
kadry menedżerskiej (Diversity&Inclustion)
Doﬁnansowujemy pracownikom-rodzicom odpłatne usługi
opiekuńcze (np. czesne za żłobek/przedszkole, opłatę za
opiekunkę prywatną). W ramach Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Pracownicy mogą przeznaczyć punkty

wzmocnienie przywództwa kobiet i zachęcających je do

jakimi zasilamy system kafeteryjny na doﬁnansowanie obozów

podejmowania nowych wyzwań w karierze zawodowej.

i kolonii a także na wyprawkę szkolną.

i potrzeby pracowników będących rodzicami. Stosuje dobre

W 2020 r. ponad 500 kobiet z banku wzięło udział w 10 różnych

Projekt Santander Woman

praktyki promujące różnorodność i równo traktuje pracowników

wydarzeniach. Były to panele dyskusyjne, spotkania z cyklu „Eliksir

Podcasty Santander Women poruszające tematykę

oraz pozostałych interesariuszy bez względu na płeć, wiek,

Rozwoju” poruszające tematykę różnorodności, inspirujące

różnorodności i inkluzywności

wykształcenie, stan zdrowia, rasę, religię, narodowość, przekonania

wywiady, ciekawe webinary czy popularne wśród pracowników

Projekt IT Kobiecym okiem – wspierający kobiety w rozwoju

polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, status

warsztaty „Masz tę moc”.

w obszarach związanych z technologiami – ale także w lepszym

na równy dostęp do szkoleń oraz jednolite zasady dotyczące
wynagrodzeń i awansów. Bank jest także uważny na prawa

rodzinny czy orientację seksualną.

Poza programami wewnętrznymi Santander Bank Polska wspiera

rozumieniu technologii

Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego

inicjatywy zewnętrzne pomagające kobietom w sferze zawodowej.

Współpraca z fundacjami wspierającymi kobiety

traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji to elementy wielu

Bank dołączył do kampanii Women Update, inicjatywy

Współpraca z Future Collars – Women Update, Różnorodność

obowiązujących w Banku polityk i procedur. Od 2020 r. bank

zachęcającej panie do przebranżowienia się i otwarcia na zawody

w IT

wdrożył także Politykę kultury organizacyjnej Grupy Santander

\w sektorach technologicznych. W ten sposób bank chce

Bank Polska, której integralnym elementem są Zasady

przeciwdziałać wykluczeniu technologicznemu kobiet.

Różnorodności i Integracji.
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Promocja zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

BNP Paribas Bank Polska jako Bank Zielonych Zmian wspiera

dbającą o wyrównywanie praw rodziców do opieki nad dzieckiem

Jednym z elementów tworzenia inkuzywnego i różnorodnego

klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza

oraz Vital Voices – wspierającą przedsiębiorczość kobiet bank

środowiska pracy jest zatrudnianie osób z różnymi rodzajami

negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko

wpływa na wspieranie różnorodności i zapobieganie wykluczeniu

niepełnosprawności oraz stałe podnoszenie świadomości

naturalne oraz inspiruje Klientów do podejmowania trafnych

w społeczeństwie.

pracowników i menedżerów na temat praw i potrzeb osób

decyzji ﬁnansowych. Dzięki ﬁnansowaniu banku, ponad 27 tysięcy

z niepełnosprawnością.

gospodarstw domowych korzysta z paneli fotowoltaicznych.

Od 2018 r. w Santander Bank Polska realizowany jest program

Wpisana w kulturę banku odpowiedzialność społeczna, odnosząca

odpowiedzialności w życiu społecznym i zawodowym,

Różnosprawni wspierający realizację tych działań. W ramach

się zarówno do relacji z pracownikami, jak i społecznościami

z otwartością i wrażliwością promuje różnorodność podejmując

prowadzonych procesów rekrutacyjnych komunikujemy naszą

lokalnymi, to jedna z kluczowych wartości organizacji. Bank BNP

aktywności angażujące zarówno pracowników jak i rynek.

otwartość na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami (m.in.

Paribas wspiera i buduje różnorodności w trzech wymiarach –

Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny przez bank jest

poprzez zamieszczanie odpowiednich informacji w ogłoszeniach

Pracownika, Klienta i Działań prospołecznych. Aby tworzyć

zauważane przez otoczenie, o czym świadczą liczne wyróżnienia.

rekrutacyjnych).

przyjazne środowisko pracy dla każdego, w banku prowadzonych

W 2021 roku trzeci rok z rzędu, zajął 1. miejsce w klasyﬁkacji

jest wiele wewnętrznych programów i inicjatyw, takich jak „Kobiety

generalnej oraz 1. miejsce w kategorii bankowość, sektor ﬁnansowy

zmieniające BNP Paribas” i autorski projekt WomenUP, która ma

i ubezpieczeniowy Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Trzeci raz

na celu wzmocnienie roli kobiet, stworzona w celu łagodzenia

z rzędu znalazł się w gronie ﬁrm wyróżnionych w zarządzaniu

skutków pandemii strategia beneﬁtowa DOBRZE czy akcja Dwie

różnorodnością Diversity IN Check. Bank BNP Paribas zwyciężył

Godziny dla Rodziny promująca work-life balance. W ramach

również w kategorii ESG w siódmej edycji rankingu „Gwiazdy

struktur wspierających D&I, powołane zostało stanowisko ds.

Bankowości” organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz

różnorodności – aż dwie osoby w banku pełnią rolę Diversity

ﬁrmę doradczą PwC. Został też najwyżej sklasyﬁkowanym bankiem

Offcierów. Dla naszych Klientów sukcesywnie wprowadzamy

w Rankingu instytucji dbających o równość zawodową i społeczną

usprawnienia zwiększające dostępność, takie jak możliwość

osób LGBT+ opublikowanym w raporcie „Cashless dla równości”.

Bank BNP Paribas konsekwentnie podejmuje tematy ważne
społecznie m.in. na temat roli kobiet i ich rosnącej

korzystania z tłumaczenia na Polski Język Migowy we wszystkich
placówkach banku czy obsługa w języku ukraińskim. Nasze
oddziały są dostępne dla wszystkich, o czym informują specjalne
ramki z napisem „strefa otwarta dla każdego”, a aż 56 z nich
posiada certyﬁkat „Obiekt bez barier”. Bank BNP Paribas
przygotował również specjalną ofertę produktów i usług
ﬁnansowych, które wspierają Klientów w realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju. Poprzez organizację programu
stypendialnego Klasa, partnerstwo z fundacją Share the Care
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PFR TFI stawia na różnorodność, dlatego duża część zespołu, w tym

W działalność Huawei w Polsce od lat jest wpisane wspieranie

#CodingFridays – wirtualne cykliczne spotkania, dla tych, którzy

także kadry menedżerskiej, to kobiety – w sumie stanowią one 42%

lokalnego rynku pracy i rozwoju talentów w obszarze nowych

zawsze chcieli programować, a dotąd z różnych powodów się na to

pracowników i 43% menedżerów. Na czele PFR TFI również stoi

technologii. Szczególnie skupiamy się na tych inicjatywach, które

nie decydowali i nadal mają wątpliwości czy to jest dla nich. Każdy

kobieta – prezes Ewa Małyszko, co w branży ﬁnansowej nie jest

pozwalają walczyć z wykluczeniami, wyrównują szanse edukacyjne,

idzie swoim tempem, bez pośpiechu, bez wyznaczonych terminów

częstą sytuacją.

a także wpływają na zwiększenie udziału i roli kobiet w branży

– wyznajemy zasadę, że droga ważniejsza niż cel.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że kompetencje oraz styl zarządzania
kobiet wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej czy zespołu
menedżerów przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne,

technologicznej. Jesteśmy partnerem całorocznej kampanii
„Dziewczyny na Politechniki” oraz Women In Tech Days
organizowanych przez Fundację Perspektywy.

Rozmowy o … – to cykl otwartych spotkań, podczas których
wymieniamy się wiedzą, często goszcząc osoby z zewnątrz. Tematy
przewodnie to np. sztuczna inteligencja, systemy kognitywne, UX

zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dlatego nie tylko

Wspieramy przedsiębiorcze kobiety jako partner konkursu

dla cyberbezpieczeństwa, robotyzacja, rozwiązania chmurowe

dbamy o to, by umożliwić wszystkim naszym pracownicom rozwój

Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

i Edge Computing.

zawodowy, lecz aktywnie włączamy się w inicjatywy, których misją

Angażujemy się w inicjatywy promujące kobiece wzorce w świecie

jest wspieranie kobiet w różnych obszarach. W tym roku po raz

technologii. Uważamy, że technologie mają nie tylko służyć

kolejny uczestniczymy w kampanii Woman Update. Regularnie

kobietom, ale powinny być także współtworzone przez kobiety.

dzielimy się także wiedzą i wspieramy kobiety poprzez grupę

Wierzymy, że inspirowanie, pokazywanie przykładów inżynierek

„Kobiety w biznesie” na platformie LinkedIn. Wierzymy, że w ten

i ekspertek, które odnoszą sukcesy w świecie, wciąż jeszcze

sposób możemy inspirować i motywować do rozwoju.

stereotypowo uznawanym za męski, pozwolą kobietom wzmocnić
pewność siebie i przekonanie o tym, że mogą bez przeszkód
budować ścieżkę kariery w branży tech.

ATOM – czyli Akademia Tworzenia Oprogramowania (ATOm) to
program rozwojowy dla programistów Orange Polska. Jest
przeznaczony dla osób, które chcą rozwijać i pogłębiać swoje
umiejętności z zakresu programowania.
Roboty i Łatki – to innowacyjna społeczność, która czerpie ze
swojej interdyscyplinarności i pasji, która potraﬁ odważnie
podejmować nowe wyzwania skupiona wokół tematów robotyzacji,
automatyzacji procesów, sztucznej inteligencji, uczenia
maszynowego, RPA i wielu, wielu innych.
Data Freaks Orange Polska – to społeczność skupiona wokół
danych i sposobu ich przetwarzania. Tworzą ją analitycy,
raportowcy, data scienty’ści i wszyscy, którzy pracują z danymi
w Orange Polska. Celem istnienia Data Freaks jest wzajemna
pomoc w realizacji codziennych zadań, oraz podnoszenie swoich
kompetencji, poprzez dzielenie się wiedzą i najlepszymi
praktykami.
Organizujemy także warsztaty tematyczne skupione wokół IT,
techniki i technologii, zależne od potrzeb jakie widzimy
w organizacji.
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