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   Ewa Szmidt-Belcarz 
Prezes Zarządu,  Empik

O
d 2007 roku pracowała w McKinsey 
& Company, gdzie jako pierwsza ko-
bieta w historii polskiego biura McKin-
sey została awansowana na stanowisko 
globalnego Partnera oraz kierowała Pio-
nem Sprzedaży Detalicznej i Dóbr Kon-

sumenckich. Z sukcesem doradzała wielu fi rmom 
w kształtowaniu strategii, poprawie efektywno-
ści operacyjnej i optymalizacji w zakresie sprzedaży 
w Polsce i regionie. W latach 2006-2007 praco-
wała w Cadbury Trebor Bassett, oddziale Cadbury 
Schweppes w Wielkiej Brytanii, gdzie zajmowała się 
największą na rynku brytyjskim marką czekolady 

– Cadbury Dairy Milk. W latach 2005-2006 w nie-
mieckiej centrali Schwarzkopf & Henkel zarządzała 
rozwojem marek portfelowych na rynkach między-
narodowych (m.in. Francja, Hiszpania, Niemcy 
oraz kraje CEE). W latach 2004-2005 pełniła funk-
cję Menedżera Produktu w polskim oddziale L’O-
real.  Ewa Szmidt-Belcarz posiada podwójny dyplom 
magistra Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in In-
ternational Management ze Szkoły Głównej Han-
dlowej oraz London School of Economics, jak 
również dyplom MBA renomowanej uczelni IN-
SEAD we Francji.

 Katarzyna Zawodna-Bijoch 
prezes zarządu, 

 Skanska Commercial Development Europe

O
dpowiada za strategię i działal-
ność fi rmy w obszarze inwesty-
cji biurowych na terenie szybko 

rozwijających się rynków: Polski, 
Czech, Rumunii i Węgier. Wcze-
śniej, jako dyrektor Regionu Pół-

nocnego w Skanska Property Poland oraz 
członek zarządu fi rmy, Katarzyna Zawodna 

była odpowiedzialna za tworzenie strate-
gii i realizację projektów biurowych w Pol-
sce północnej. Z powodzeniem całościowo 

przeprowadziła wiele transakcji – od za-
kupu gruntu aż do sprzedaży gotowego 

obiektu. Wcześniej pełniła w Skanska Pro-
perty Poland funkcję menedżera ds. zrów-

noważonego rozwoju, wprowadzając na 
rynek polski standardy zielonego budow-

nictwa. Katarzyna Zawodna jest absol-
wentką Szkoły Głównej Handlowej. Ma 

także międzynarodowy tytuł akredytowa-
nego profesjonalisty systemu certyfi kacji 

środowiskowej LEED (LEED Accredited

Szanowni Państwo!

Co do tego, że kobiety odgrywają 
coraz większą rolę w rodzimym 
biznesie, nikt nie może mieć 
wątpliwości. To co zwraca 
natomiast uwagę, to coraz większy 
zakres kobiecych kompetencji 
– nie ograniczają się już do branż 
typowo „kobiecych” i nie są 
usatysfakcjonowane zajmowaniem 
stanowisk na średni szczeblu 
menedżerskim. Kobiety chcą więcej 
i mogą więcej. Udowadniają to Panie, 
które znalazły się na naszej liście. 
Ich kariery zawodowe, artystyczne, 
sceniczne, budzą szacunek, podziw, 
inspirują, ale rodzą też pytania. Jak 
im się udało? Jak godzą życie osobiste 
z pracą? Co więcej chcą osiągnąć? 
Na te i inne pytania odpowiadają 
zaproszeni na nasze łamy eksperci. 
Zapraszamy do lektury i mamy 
nadzieję, że dla niejednej naszej 
Czytelniczki nasze bohaterki tego 
wydania okażą się wzorem godnym 
naśladowania.  Redakcja
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 Katarzyna Bonda 
Pisarka, Autorka Bestsellerów

Z 
wykształcenia dziennikarka i scena-
rzystka. Wszystkie jej powieści zyskały 
status bestsellerów. Jest autorką trylo-
gii kryminalnej z Hubertem Meyerem 
(Sprawa Niny Frank, Tylko martwi nie 
kłamią, Florystka), dokumentów kry-

minalnych Polskie morderczynie i Zbrod-
nia niedoskonała oraz podręcznika Maszyna 
do pisania. Ogromną popularność oraz pre-

stiżowe nagrody przyniosła jej seria z profi -
lerką Saszą Załuską: Pochłaniacz, Okularnik, 
Lampiony. Pochłaniacz otrzymał Nagrodę Pu-
bliczności na Międzynarodowym Festiwalu 
Kryminałów 2015, a Okularnik – nagrodę 
Bestsellery Empiku 2015. Prawa do wydań 
zagranicznych zakupiły największe wydawnic-
twa na świecie, m.in. Hodder & Stoughtoni 
Random House.

  Ewa Błaszczyk
Aktorka, Prezes Organizacji 
Pożytku Publicznego "Akogo?"

A
bsolwentka PWST w Warszawie w 1978. Zadebiutowała jako 
studentka w 1977 na scenie Teatru Współczesnego w War-
szawie. W 2002 razem z księdzem Wojciechem Drozdowi-
czem, twórcą „Ziarna” w TVP, założyła fundację „Akogo?”, 
działającą na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po cięż-
kich urazach neurologicznych oraz ich rodzin. Celem funda-

cji „Akogo?” jest pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często 
przebywających w śpiączce i stworzenie od podstaw systemowego roz-
wiązania na kraj w leczeniu takiej jednostki chorobowej (wzorzec or-
ganizacyjno-prawny i medyczno-neurorehabilitacyjny). Fundacja 
„Akogo?” wybudowała pierwszą w Polsce klinikę „BUDZIK” – klinikę 
wzorzec przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

 A
gnieszka Chylińska w latach 1994–2003 była wokalistką rockowego ze-
społu O.N.A., w latach 2003–2006 występowała w grupie Chylińska. 
Od 2009 r. działa jako solowa piosenkarka. W tym samym roku uka-

zał się jej album zatytułowany Modern Rocking, stylistycznie nawiązu-
jący do nurtu dance i pop. Jej kolejna płyta, Forever Child, ukazała się 
30 września 2016. Oba wydawnictwa dotarły do 1. miejsca polskiej li-

sty sprzedaży OLiS i pokryły się w Polsce kolejno platyną i potrójną platyną. 
W 2018 wydała trzeci album studyjny, Pink Punk.

 Agnieszka Chylińska
piosenkarka, autorka tekstów, 

osobowość telewizyjna
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 Agata Kornhauser-Duda
Pierwsza Dama

A
bsolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego 
na Wydziale Filologii Germańskiej. Po 
studiach, początkowo zatrudniona była 
w prywatnej fi rmie, a od października 
1998 r. do 2015 roku pracowała jako na-
uczycielka języka niemieckiego w II Li-

ceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego 
w Krakowie. Poza działalnością pedagogiczną zaj-
mowała się między innymi organizowaniem mię-
dzyszkolnych wymian uczniowskich z krajami 
niemieckojęzycznymi. Od 1994 r. jest żoną obec-
nego prezydenta Andrzeja Dudy. 

 A
gnieszka Kłos posiada 
wieloletnie doświadcze-
nie menedżerskie w sek-
torze fi nansowym. Pracę 
w  Provident Polska roz-
poczęła w 2007 roku. 

Od roku 2016 była członkiem za-
rządu w  Provident Polska i zaj-
mowała stanowisko dyrektora 
sprzedaży i obsługi klienta. Wcze-
śniej Agnieszka pracowała na sta-
nowisku dyrektora ds. rozwoju 
biznesu, a przedtem była dyrek-
torem Departamentu Finansów. 
Zanim dołączyła do  Provident 
Polska swoje doświadczenie za-

wodowe zdobywała w fi rmie 
Ernst & Young Audit Sp. z o.o., 
z którą była związana przez po-
nad 8 lat, a także w angielskiej 
fi rmie Greig Middleton zajmu-
jącej się doradztwem i usługami 
maklerskimi. Jest absolwentką 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, posiada kompeten-
cje biegłego rewidenta i FCCA. 
Od 2018 r. jako pierwsza kobieta 
i pierwsza Polka pełni funkcję 
prezesa zarządu Providenta. Jest 
także przewodniczącą platformy 
Pracodawców RP „Kierunek: ko-
bieta biznesu”. 

 Agnieszka Kłos
prezes zarządu,  Provident Polska 

A
bsolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwiga 
Solskiego w Krakowie. W latach 2007-2008 współpracowała 
z Teatrem Starym w Krakowie. W 1998 roku wygrała program 
„Szansa na sukces”, wykonując piosenkę Grzegorza Turnaua 
„Między ciszą a ciszą”. Jej aktorskie możliwości po raz pierwszy 
można było podziwiać w debiutanckim fi lmie Grzegorza Packa 

„Środa czwartek rano”. Za tę rolę została nagrodzona przez prezydenta 
Gdyni za debiut  aktorski na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych oraz 
nagrodę za debiut aktorski w głównej roli kobiecej na Koszalińskim Festi-
walu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. W roku 2009 otrzymała na-
grodę za najlepszą rolę kobiecą na 9. Festiwalu Teatrów Telewizji „Dwa 
Teatry” w spektaklu TV „Doktor Halina” w reż. Marcina Wrony. Jej jak 
dotychczas największym sukcesem jest rola Zuli Lichoń w „Zimnej Woj-
nie” Pawła Pawlikowskiego – fi lmie, który otrzymał trzy nominacje do 
Oscara. Wcześniej można ją było także zobaczyć w „Klerze”, „Niewin-
nych” czy „Sponsoringu”. 

Joanna Kulig 
Aktorka 
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 Anna Lewandowska 

S
portsmenka, zawodniczka 
karate KK Pruszków oraz 
reprezentantka Polski w ka-
rate tradycyjnym. Specja-
listka ds. żywienia, trenerka, 
motywatorka. Wielokrotna 

medalistka Mistrzostw Świata, Eu-
ropy i Polski. Prezes Olimpiad Spe-
cjalnych Polska. Właścicielka marki 
Foods by Ann. Żona piłkarza Ro-

berta Lewandowskiego. 
Od 2013 roku prowadzi bloga He-
althy Plan by Ann, w którym 
udziela porad żywieniowych i spor-
towych wraz ze swoim zespołem. 
W 2017 roku sportsmenka wy-
dała DVD z ćwiczeniami dla kobiet 
w ciąży „Healthy Mom By Ann” 
oraz książkę „Healthy mama. Po-
radnik zdrowej mamy”.
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Trenerka

P
racę w Unum Życie TUiR rozpoczęła 
w czerwcu 2015 roku. Odpowiada za stra-
tegię rozwoju spółki w ramach wszystkich 
linii biznesowych. Przed dołączeniem do 
zespołu Unum pełniła funkcję dyrektora 
zarządzającego na Polskę, Czechy, Słowa-

cję i Węgry w Genworth Financial. Odpowiadała 
m.in. za strategię rozwoju ubezpieczeń płatności 
i stylu życia (lifestyle protection insurance). W la-
tach 2010-2013 była odpowiedzialna za rozpoczę-
cie działalności AXA TFI, gdzie pełniła funkcję 
dyrektora generalnego, prezesa zarządu i przewod-
niczącej Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem. 
Ma ogromne międzynarodowe doświadczenie 
w zakresie strategii biznesowej, rozwoju sprzedaży 

i biznesu oraz zaawansowanych produktów fi nan-
sowych, współpracy z organami nadzoru, a także 
zarządzania procesami operacyjnymi. Uprzed-
nio pracowała dekadę dla największych amery-
kańskich banków inwestycyjnych: Merrill Lynch 
Capital Market, Merrill Lynch Investment Mana-
gement oraz Black Rock, którego – jako dyrektor 
generalna – zakładała oddział w Polsce. Jest Wice-
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby 
Ubezpieczeń (PIU).  Aneta Podyma-Milczarek 
ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Ad-
ministracji na Uniwersytecie CNAM w Paryżu. 
Studiowała również fi lologię angielską na pary-
skiej Sorbonie oraz fi lologię polską na Uniwersyte-
cie Wrocławskim.

 Aneta Podyma-Milczarek 
prezes zarządu, Unum Życie TUiR

 Dorota Soszyńska 

Współwłaścicielka I Dyrektor 
Kreatywna, Oceanic

A
bsolwentka Akademii 
Muzycznej na Wydziale 
Wychowania Muzycz-
nego i Fortepianu. To 
właśnie muzyka na-
uczyła ją wrażliwości, 

analitycznego myślenia i precyzyj-
ności, które bardzo przydają się 
w codziennej pracy. Bo choć mu-
zyka pozostała jej wielką miłością, 
swoje życie związała z branżą ko-
smetyczną. Jest współwłaścicielką 
i dyrektor kreatywną fi rmy Oce-
anic S.A., która od ponad 30 lat 
troszczy się o skórę wraż-
liwą i skłonną do aler-
gii oraz Euro Fragrance. 
Bez wahania może po-
wiedzieć, że lubi swoją 
pracę, która jest dla 
niej fascynującą i 
pełną wyzwań przy-
godą. Zadeklarowana 
frankofi lka – miło-
śniczka kultury i 
mody francuskiej.
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 Anna Wicha 
Dyrektor Generalna, Adecco Poland

Z
 Adecco związana jest od 18 lat. W 2007 r. objęła stanowisko dyrek-
tora generalnego. W latach 2010-2011 i 2014-15 odpowiadała także 
równolegle za całokształt działań strategicznych Adecco w Rumu-
nii. Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Forum HR. 
Przez 8 lat była członkiem zarządu WEC World Employment Con-
federation – organizacji reprezentującej agencje zatrudnienia w Eu-

ropie. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląską 
Wyższą Szkołę Handlową oraz Institute of Management Development 
w Lozannie. Jest członkiem Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 Anna Wicha jest cenionym ekspertem branży HR w Polsce i Europie. 
Aktywnie uczestniczy – także na forum rządowym i parlamentarnym 
– w procesach tworzenia i opiniowania prawa. Jako uznany panelista bierze 
czynny udział w istotnych – polskich i międzynarodowych konferencjach 
oraz sympozjach dotyczących rynku pracy. 

 Katarzyna Wysocka 

A
bsolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi. Pracowała w Krajowej Izbie 
Mody w Łodzi oraz zajmowała się kreowa-
niem wizerunku i projektowaniem ubrań 
dla znanych osób ze świata teatru, muzyki 
i sztuki: Edyty Górniak, Anny Popek, Ka-

maliyi. Przez lata współpracowała z wieloma styli-
stami cenionymi na całym świecie. W 2014 roku 
zarejestrowała w Alicante znak Lulu de Paluza oraz 
opatentowała dwa projekty swojego autorstwa. 
Jej idolem jest Christian Dior i jego „New Look” 

– symbol ponadczasowej elegancji, podkreślającej 
kobiece piękno. Jej zamiłowanie do pięknych rzeczy 
widać w każdym tworzonym przez nią projekcie, 
dlatego kolekcje cieszą się popularnością tak w Me-
diolanie, Paryżu, Kijowie, jak i innych miastach na 
świecie zarówno w butikach jak i sklepie interne-
towym. „Otaczaj się pięknymi przedmiotami, roz-
pieszczaj swoje zmysły” – brzmi ulubione motto 
Katarzyny Wysockiej. W ubiegłym roku powołała 
także fundację City OK, wspierającą i edukującą 
kobiety po usunięciu macicy.

Dyrektor Kreatywna I Główna Projektantka 
Marki Odzieżowej Lulu De Paluza 

 Grażyna Torbicka
dziennikarka D

ebiutowała w 1985 r. w progra-
mie Sportowa niedziela u boku 
Włodzimierza Szaranowicza. 
Pracowała też w dziale literac-
kim Teatru Telewizji, później 
przeszła do TVP2. W 1986 r. 

zadebiutowała jako konferansjerka pod-
czas 23. Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki w Sopocie. Jest autorką pro-
gramu TVP2 Kocham Kino (wraz z Ta-
deuszem Sobolewskim). Od 1996 r. 
jest członkinią FIPRESCI, od 2006 do 
2009 r. zasiadała w radzie Fundacji Cen-
trum Twórczości Narodowej. 30 wrze-
śnia 2006 wraz z Timem Vincentem 
i Angelą Chow poprowadziła 56. fi nał 
Miss World, który odbywał się w War-
szawie. W 2007 r. została dyrektorem 
artystycznym Festiwalu Filmu i Sztuki 
DWA BRZEGI w Kazimierzu Dol-
nym. Prezenterka licznych festiwali 
i konkursów, m.in.: Camerimage i Mię-
dzynarodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina. Od 31 sierpnia 
2011 r. zasiadała w Komisji Etyki TVP 
VIII kadencji. W marcu 2016 r., po 
31 latach pracy, odeszła z TVP. 7 listo-
pada 2018 r. na antenie TVN Fabuła za-
debiutował program Grażyny Torbickiej 
pt.  Grażyna Torbicka zaprasza. 

O
d ponad dwudziestu lat jest związana z obszarami fi nansów 
i nowych technologii. Swoje olbrzymie doświadczenie zawodowe 
zebrała, pełniąc stanowiska zarządcze w polskich i globalnych 
korporacjach. Od 2015 roku jest prezesem zarządu  ABC Data 
S.A., wiodącego dystrybutora sprzętu IT w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Pod jej przewodnictwem spółka 

z lokalnego gracza stała się liderem regionu CEE i uzyskała silną pozycję 
w dialogu na globalnym rynku IT. Dzięki staraniom Ilony Weiss  ABC Data 
została wyłącznym dystrybutorem rozwiązań Alibaba Cloud, chińskiego 
giganta technologicznego, w Polsce i w siedmiu innych krajach regionu. 
I to właśnie  ABC Data uruchomiła unikalny projekt – zintegrowaną 
platformę chmurową  ABC Data Cloud dając przykład innowacyjności 
i umiejętności w wyznaczaniu trendów. Ponadto  ABC Data została 
pierwszym ofi cjalnym dystrybutorem Xiaomi w Unii Europejskiej, czwartego 
na świecie producenta smartfonów. 
 Ilona Weiss ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada globalne kwalifi kacje 
w zakresie zarządzania fi nansami ACCA.
 Ilona Weiss potrafi  harmonijnie łączyć obowiązki zawodowe i rodzinne. 
Jest matką trójki nastolatków i kobietą wielu pasji  – zarządza wielką spółką 
giełdową, fotografuje dziką przyrodę, prowadzi bloga, relaksuje się grając na 
fortepianie, a nadmiar energii pożytkuje, czynnie uprawiając sport.

 Ilona Weiss
prezes zarządu,  ABC Data 
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Czy o Polsce można 
już powiedzieć, że to 
Rzeczpospolita Babska?
I tak i  nie. Tak, bo rola kobiet 
w biznesie i innych obszarach ro-
śnie. Następuje przełom w trak-
towaniu kobiet w  przestrzeni 
publicznej. Powstają też ini-
cjatywy, które mają prowadzić 
do różnorodności zatrudnie-
nia w fi rmach oraz instytucjach 
i  wyeliminować dyskrymina-
cję np. ze względu na płeć. Taką 
inicjatywą jest między innymi 
Karta Różnorodności, której jed-
nym z pierwszych sygnatariuszy 
był  Provident Polska. Z  drugiej 
strony mam świadomość, że 
proces dochodzenia do równo-
ści kobiet i mężczyzn, zwłaszcza 
w biznesie czy polityce, jest zło-
żony, wymaga zaangażowania 
i  czasu. Globalne prognozy są 
mało optymistyczne, Światowe 
Forum Ekonomiczne podało, że 
według ich obliczeń przy o bec-
nym tempie zmian równość mię-
dzy płciami na świecie nastąpi za 
202 lata. W Polsce wydaje się, że 
ten proces przebiega w  nieco 
szybszym tempie. 

Odnoszę wrażenie, że potencjał 
Polek każe im szybciej 
przechodzić przez ten proces…
 Też to dostrzegam, w dwóch ob-
szarach: wykształceniu kobiet 
i ich aspiracjach zawodowych. 

Dlaczego wykształcenie 
i aspiracje kobiet miałyby 
pomóc? Już dzisiaj kobiety 
w Polsce są lepiej wykształcone 
niż mężczyźni. W 2016 
roku wśród zatrudnionych 
kobiet prawie 48 proc. miało 
wykształcenie wyższe, a wśród 
zatrudnionych mężczyzn 
zaledwie 30 proc. Wciąż mają 
jednak niższe oczekiwania, 
fi nansowe czy zawodowe. 
Kobiety chcą osiągać sukces zawo-
dowy dzięki kompetencjom, a co-
raz większe aspiracje zawodowe 
wpływają na ich determinację 
w sięganiu po wyższe stanowiska. 
Mają coraz większą świadomość 
swojego wpływu na otoczenie 
i  same zaczynają podejmować 
działania zmierzające do równo-
ści w biznesie. Dzięki temu rynek 
otwiera się na kobiety na stano-
wiskach managerskich. Z najnow-

szego badania Grant Thornton 
„Women in Business 2019” wy-
nika, że ponad jedna trzecia osób 
(35  proc.) zasiadających na naj-
wyższych stanowiskach (prezes, 
zarząd, szef pionu) w Polsce to ko-
biety. To dość wysoki współczynnik 
– w innych krajach UE współczyn-
nik ten wynosi 29 proc., a na świe-
cie – 28 proc. Widać więc, że Polki 
są ambitne i chcą walczyć o fotele 
prezesek, dyrektorek. A ja mam to 
szczęście, że pracuję w jednej z ta-
kich fi rm. Prezeską zarządu  Provi-
dent Polska jest kobieta, a połowę 
z  ośmioosobowego zarządu sta-
nowią kobiety. W  fi rmie najwięk-
sze znaczenie mają kompetencje 
a nie płeć. Dzięki takiemu podejściu 
Provident jest w Polsce awangardą 
pod względem odsetka kobiet na 
najwyższych stanowiskach. Orga-
nizacje zarządzane przez kobiety 
to wciąż ewenement. 

Jak można to zmienić?
Dzisiejsze liderki powinny wspie-
rać młode kobiety w odnalezieniu 
się w świecie biznesu i być przykła-
dem w budowaniu poczucia wła-
snej wartości. Jak wynika z badania 

przeprowadzonego na zlecenie 
Platformy „Kierunek – Kobieta Biz-
nesu” Pracodawców RP, studentki 
lepiej oceniają swoje umiejętno-
ści od studentów, ale jednocześnie 
oczekują wynagrodzenia o 23 proc. 
niższego niż mężczyźni. Rzadziej 
oczekują też awansu i rzadziej chcą 
zakładać własne fi rmy. Inspirujące 
wzorce i pozytywne przykłady są 
więc młodym kobietom bardzo 
potrzebne. 
Potwierdzają to także wyniki ba-
dania DELAB „Kobiety w męskich 
zawodach”. Według badań studia 
techniczne dwa razy częściej wy-
bierają dziewczyny, które mają 
w rodzinie choć jedną inżynierkę. 
Również córki akademiczek dwa 
razy chętniej wstępują na ścieżkę 
kariery naukowej niż ich rówie-
śniczki spoza kręgu akademic-
kiego. A  taki kierunek to realne 
korzyści. Są wyliczenia, które po-
kazują, jak bardzo wzrosłoby PKB, 

gdyby w  branży technologicznej 
liczba kobiet była równa liczbie 
mężczyzn. W Unii mielibyśmy kilka 
miliardów euro rocznie więcej. 

Czy inspirujące przykłady 
karier innych kobiet 
wystarczą, aby młode kobiety 
zawalczyły o swoją obecność 
w polskim biznesie? 
Sądzę, że najważniejsze są realne 
działania. Przede wszystkim trzeba 
trafi ć z odpowiednimi programami 
i  przekazami do młodych kobiet 
i wspierać je w dziedzinach, które 
wybiorą. Równie ważna jest jednak 
rola zarządzających fi rmami – to na 
nich spoczywa odpowiedzialność 
równego traktowania pracowni-
ków, niezależnie od płci. Zadbania 
o to, by płace kobiet i mężczyzn na 
tych samych stanowiskach były 
jednakowe oraz by doceniać pra-
cowników przede wszystkim przez 
pryzmat ich kompetencji. 

RÓWNOŚĆ PŁCI W BIZNESIE 
SIĘ OPŁACA
Z Patrycją Rogowską-Tomaszycką, członkiem zarządu  Provident Polska, dyrektorem 
Corporate Aff airs na Region Północny w Grupie IPF rozmawiała Joanna Zielińska

I Cecha menedżera: 
wielofunkcyjność
Triatlon wciąga, i to bardzo. Jest fa-
scynujący i  wielowymiarowy. Wy-
maga myślenia, odpowiedniego 
przygotowania i zorganizowania ży-
cia. Bycie triatlonistą to bycie spor-
towcem, ekonomistą, logistykiem 
i psychoterapeutą.

Musisz mieć nie tylko zdrowie, ale 
i zdrowy rozsądek. Powinna cecho-
wać cię umiejętność słuchania sa-
mego siebie i  świetna organizacja 
czasu pracy, zdolność zorganizowa-
nia pieniędzy na sprzęt i  zawody, 
umiejętność zaplanowania ter-
minów, hoteli i  transportu. A na 
końcu –  taka pula, by nie zrezy-
gnować i  każdy swój problem 
umieć rozwiązać.
Samo trenowanie to zdecydowanie 
za mało.

II Cecha menedżera: nieustanne 
przekraczanie granic
Moim największym wyzwaniem 
triatlonowym było pokonanie peł-
nego dystansu w  zawodach Iron-
man – 3,86 km pływając, 180,2 km 
jadąc na rowerze oraz 42,195 km 
biegnąc, bez żadnych przerw mię-
dzy tymi dyscyplinami. Przygoto-
wanie do takiego wysiłku pozwoliło 

mi poznać swoje kobiece granice. 
A  później wzrokiem sięgać dalej 
i stopniowo je przekraczać.
Bo zawody Ironman są tylko wi-
sienką na torcie, świętem tria-
tlonisty i  ukoronowaniem jego 
codziennych treningów. A  praw-
dziwe żelazo wykuwa się poprzez 
codzienną, regularną pracę. Jesteś 
prawdziwym ironmanem wtedy, 
kiedy wstajesz o czwartej czy pią-
tej rano, żeby pływać na basenie, 
kiedy ruszasz na długie wybieganie 
zimą przy –15oC, kiedy pracując 
na cały etat, w różnych godzinach 
(także w weekendy), znajdujesz czas 
na trenowanie bądź co bądź 3 spor-
tów. Przejście do tej strefy jest wła-
śnie najtrudniejsze.

III Cecha menedżera: 
zdrowa rywalizacja
Rywalizacja to nieodłączny ele-
ment każdego sportu, jednak musi 
być zdrowa, zgodna z zasadami fair 
play. Konieczna jest więc woli walki, 
maksymalna koncentracja i  dyna-
miczne reagowanie na kryzysy, ale 
też pokora w przyjmowaniu porażki, 
umiejętność cieszenia się sukcesami 
innych oraz wspieranie ludzi idących 
tą samą drogą.

Jak uczę innych bycia 
menedżerem?
Jako dyrektor Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Akademii Huma-
nistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 
prodziekan kierunku zarządzanie, 
wykładowca przedmiotów związa-
nych z zarządzaniem, coach i spor-
towiec codziennie pomagam innym 
w przekraczaniu ich własnych gra-
nic. Podpowiadam, jak utrzymać 
motywację do działania, szukam 
wspólnie odpowiedzi na pytanie 
o to, co wyzwala w człowieku jego 
najlepszą energię.
Towarzyszę w rozwoju tym, którzy 
chcą się rozwijać w obszarach przy-
wództwa, asertywności i coachingu. 
Wspieram wszystkich chcących stać 
się ekspertami w komunikacji, mo-
tywacji i asertywności.
Bo wierzę, że ludzie to coś wię-
cej niż ich stanowiska. Bo jestem 
pewna, że podstawa pracy me-
nedżera to uważne słuchanie lu-
dzi, dzielenie się własną wiedzą 
o życiu i prowadzenie innych tak, 
by poczuli własną siłę sprawczą. 
Bo wiem, że najpewniejszą drogą 
do sukcesu –  sportowego i  zawo-
dowego –  jest stałe próbowanie, 
umiejętność szybkiego powstania 

po upadku i wyciąganie wniosków 
z popełnionych błędów.

AUTOR
PAULINA GOCAŁA
Dyrektor Centrum Kształce-
nia Podyplomowego i  prodziekan 
kierunku zarządzanie Akademii Hu-
manistyczno-Ekonomicznej w  Ło-
dzi. Absolwentka Uniwersytetu 
Łódzkiego (marketing i  zarządza-
nie), Podyplomowego Studium Tre-
nerów Grupowych w Laboratorium 
Psychoedukacji przy Szkole Wyższej 
Psychologii Społecznej w Warszawie 
oraz Socjologii Stosowanej w Zarzą-
dzaniu Zasobami Ludzkimi na Uni-
wersytecie Łódzkim. Lubi ciężko 
pracować, aby osiągnąć cel. Ma wro-
dzoną niechęć do niepowodzeń i po-
rażek. Przepada za ryzykiem („im 
trudniej, tym lepiej”). Zawsze poszu-
kuje nowych rozwiązań dla starych 
problemów. Stara się działać dla do-
bra, rozwoju i korzyści innych. Wy-
wieranie wpływu przez wymianę 
myśli jest dla niej podstawowym 
środkiem realizacji tych celów. Roz-
miłowana w sportach. Czynnie upra-
wia biegi długodystansowe, spinning, 
pływanie.

DOBRY SPORTOWIEC TO DOBRY MENEDŻER
Co cechuje dobrego menedżera? Twardy charakter 
wojownika. Wytrwałość i upór. Ogromna samodyscyplina. 
Nieskończone pokłady silnej woli. Stałe przekraczanie 
własnych granic. I przede wszystkim zdolność 
błyskawicznego podnoszenia się po porażce. Czy to cechy 
wyłącznie męskie? Zdecydowanie nie. Mnie – kobiecie 
– w ich zdobywaniu pomaga sport, zwłaszcza triatlon.

dyrektor Centrum Kształcenia 
Podyplomowego i prodziekan 

kierunku zarządzanie Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej 

w Łodzi

Paulina Gocała



29 marca – 04 kwietnia 2019 r.
GAZETA FINANSOWA18 BIZNES RAPORT

RZECZPOSPOLITA BABSKA

50 NAJCENNIEJSZYCH KOBIET W POLSCE

IMIĘ I NAZWISKO SPÓŁKA/STANOWISKO/FUNKCJA

EWA SZMIDT - BELCARZ PREZES ZARZĄDU EMPIK

DOMINIKA BETTMAN PREZES ZARZĄDU SIEMENS POLSKA 

KATARZYNA ZAWODNA - BIJOCH PREZES ZARZĄDU SKANSKA COMMERCIAL DEVELOPMENT EUROPE (CDE)

EWA BŁASZCZYK AKTORKA, PREZES ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO "AKOGO?"

KATARZYNA BONDA PISARKA

AGNIESZKA CHYLIŃSKA PIOSENKARKA 

AGATA KORNHAUSER-DUDA PIERWSZA DAMA

URSZULA DUDZIAK WOKALISTKA JAZZOWA

JADWIGA EMILEWICZ MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 

IRENA ERIS ZAŁOŻYCIELKA I WSPÓŁWŁAŚCICIELKA DR IRENA ERIS

MAGDALENA GESSLER RESTAURATORKA

BARBARA HILDMAN ZAŁOŻYCIELKA I WŁAŚCICIELKA BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE

ELŻBIETA JAWOROWICZ DZIENNIKARKA 

AGATA KULESZA AKTORKA 

EWA CHODAKOWSKA-KAVOUKIS TRENERKA PERSONALNA, AUTORKA KSIĄŻEK O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

KATARZYNA KIELI PREZES I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA DISCOVERY EMEA 

AGNIESZKA KŁOS PREZES ZARZĄDU PROVIDENT POLSKA

JOANNA KRUPA MODELKA, OSOBOWOŚĆ TELEWIZYJNA

JOANNA KULIG AKTORKA 

JUSTYNA KUR WICEPREZES, HEAD OF PROPERTY & RENTAL MANAGEMENT APSYS POLSKA 

ANNA LEWANDOWSKA TRENERKA PERSONALNA, AUTORKA KSIĄŻEK O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

MAŁGORZATA ROZENEK – MAJDAN PREZENTERKA TELEWIZYJNA I PRAWNICZKA

ANETA PODYMA-MILCZAREK PREZES ZARZĄDU UNUM TUiR

MAGDALENA MOŁEK DZIENNIKARKA, PREZENTERKA 

JANINA OCHOJSKA ZAŁOŻYCIELKA I PREZES POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ

IWONA OLBRYŚ DYREKTOR GENERALNA TELEPIZZA POLAND 

MONIKA OLEJNIK DZIENNIKARKA 

GRAŻYNA PIOTROWSKA-OLIWA PREZES ZARZĄDU VIRGIN MOBILE POLSKA

SOLANGE OLSZEWSKA ZAŁOŻYCIELKA SOLARIS BUS & COACH

BEATA PAWŁOWSKA DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA ORIFLAME POLSKA 
I DYREKTOR REGIONU EUROPA CENTRALNA 

AGNIESZKA RADWAŃSKA BYŁA TENISISTKA 

ELŻBIETA RAFALSKA MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

KATARZYNA RUTKOWSKA PREZES ZARZĄDU AC

OLGA GRYGIER-SIDDONS PREZES ZARZĄDU PWC W EUROPIE ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ

DOROTA SOSZYŃSKA WSPÓŁWŁAŚCICIELKA I DYREKTOR KREATYWNA OCEANIC

AGNIESZKA WOŹNIAK-STARAK DZIENNIKARKA, PREZENTERKA 

BEATA STELMACH PREZES GE NA POLSKĘ I KRAJE BAŁTYCKIE

MAŁGORZATA SZUMOWSKA REŻYSERKA

GRAŻYNA TORBICKA DZIENNIKARKA

NINA TERENTIEW DYREKTOR PROGRAMOWY TELEWIZJI POLSAT

JUSTYNA WĄSOWICZ PREZES ZARZĄDU HELION 

ILONA WEISS PREZES ZARZĄDU ABC DATA

DOROTA WELLMAN DZIENNIKARKA, PREZENTERKA I PRODUCENTKA 
PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH

ANNA WICHA DYREKTOR GENERALNA ADECCO POLAND

ALICJA WIECKA ZAŁOŻYCIELKA I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY POLSKIEGO ODDZIAŁU SAS INSTITUTE

JULIA WIENIAWA AKTORKA 

MARTYNA WOJCIECHOWSKA PREZENTERKA TELEWIZYJNA, DZIENNIKARKA, PODRÓŻNICZKA I PISARKA

KATARZYNA WYSOCKA PREZES ZARZĄDU LULU DE PALUZA

JOLANTA ZWOLIŃSKA PREZES ZARZĄDU YONELLE 

AGNIESZKA MOSUREK-ZAVA  PREZES DOUGLAS POLSKA I DYREKTOR REGIONALNA NA CZECHY, LITWĘ I ŁOTWĘ

Podejmowanie ryzyka to cenna umiejętność
–  Dzisiejszy biznes premiuje osoby potrafi ące 
– czy też w pewnym sensie lubiące – podejmować 
ryzyko, a tu natura i ewolucja dały zdecydowaną 
przewagę mężczyznom – wyjaśnia Kamil Rajtar-
ski, doradca rozwoju organizacji. – Mężczyźni 
zdecydowanie częściej niż kobiety w reakcji na 
zagrożenie – czy też generalnie, trudną sytuację 
– wybierają walkę, a więc postawę premiowaną 
przez biznes. Wreszcie, przekładając skłonność 
do ryzyka na język potrzeb, kobiety, statystycz-
nie rzecz biorąc, zdecydowanie wyżej cenią sobie 
bezpieczeństwo i stabilizację, niż mężczyźni. I tu 
znowu charakter biznesu zdaje się dawać przewagę 
mężczyznom. Ale nauczyć się można nie tylko ob-
sługi komputera, czy schematów księgowych. Na-
uczyć się można także podejmowania ryzyka.
Umiejętność podejmowania ryzyka okazuje się 
szczególnie ważna w przypadku osób na najwyż-
szych szczeblach, które podejmują decyzje wpły-
wające na los innych – pracowników, klientów, 
lokalne społeczności. Odpowiedzialność zaś nie-
rozłącznie wiąże się ze stresem, a  powszechnie 
uważa się kobiety za zbyt łatwo ulegające emo-
cjom i mniej skłonne do ryzyka. Czy w takim ra-
zie kobiety i biznes to nie najlepsze połączenie?

Kredyt a kobiety – czyli ryzyko fi nansowe
Jak wynika z przygotowanego przez Kredytmarket 
raportu „Kobiety w biznesie a kredyt”, przeprowa-
dzonego wśród właścicielek małych fi rm, 28 proc. 
pań  biorą cych udział w badaniu korzystało co naj-
mniej raz z kredytu fi rmowego. A 43 proc. an-
kietowanych uważa kredyty za dobrą inwestycję. 
Wynik pozytywnie zaskakuje, ponieważ staty-
stycznie kobiety zdecydowanie bardziej cenią 
sobie stabilizację. Mogłoby to więc mylnie suge-
rować, że będą niechętne do fi nansowania fi rmy 
z zewnątrz. Jednak dobry lider nie powinien bać 
się ryzyka, tylko odpowiednio skalkulować, kiedy 
kredyt pomoże w rozwoju fi rmy, np. dzięki dźwi-
gni fi nansowej. Ponad połowa kobiet biorących 
udział w badaniu Kredytmarketu (52 proc.) do-
syć krytycznie wypowiada się o  swojej wiedzy 
na temat fi nansów, a w szczególności – kredytu. 
Trzeba jednak uwzględnić subiektywność oceny 
respondentek. Dla każdej osoby „wystarczający” 
poziom wiedzy może znaczyć co innego. Zresztą, 
czy ktokolwiek z nas uważa, że jakakolwiek wiedza 
ma obiektywną granicę wystarczalności? Więk-
szość zawodów, które wybieramy, wiąże się z nie-
ustannym doskonaleniem i poszerzaniem wiedzy 
w każdej dziedzinie. 

Biznes – gorące środowisko 
wymagające chłodnej głowy
Dane Eurostatu wskazują, że Polki usamodziel-
niają się od rodziców średnio o 2,4 lata szybciej 
od mężczyzn. Różnica ta jest pewną tenden-
cją również w Europie, gdzie wynika to czę-

sto z poziomu bezrobocia, sytuacji politycznej 
etc. Nie da się ukryć, że świadczy to dobrze 
m.in. o decyzyjności kobiet, które często szyb-
ciej rozpoczynają swoje kariery zawodowe i już 
na studiach zdobywają doświadczenie zawo-
dowe, które jest solidną podwaliną do założe-
nia własnego biznesu. – W kobietach drzemie 
ogromny potencjał, którego nie można zmar-
nować, ani lekceważyć. Dobrze wykorzystany 
i ukierunkowany może stać się gwarantem po-
wodzenia przedsiębiorstwa na rynku. –  za-
znacza Olga Grygier-Siddons, prezes PwC na 
Europę Środkową i Wschodnią. Wykorzysta-
nie aktywności kobiet może przełożyć się na 
zwiększenie efektywności fi rmy. Kobiety przed-
siębiorcy kierują się głównie logiką, wykorzy-
stują siłę relacji. Znacznie chętniej decydują się 
na dialog między współpracownikami oraz ra-
cjonalnie uzasadniają swoje decyzje. Ponadto 
mają tendencję do myślenia kontekstowego. 
Biorą pod uwagę więcej danych i  łatwiej do-
strzegają całokształt danego zjawiska czy pro-
blemu. Dzięki takiemu podejściu są w stanie 
utrzymywać lepsze i dłuższe relacje z klientami 
czy kontrahentami. 

Nie pożyczasz? Twoja fi rma 
nie będzie się rozwijać
Wśród mikrofi rm panuje ogromna konkuren-
cja (jest ich w Polsce około 2 miliony). Według 
danych GUS, aż jedna trzecia mikroprzedsię-
biorstw należy do kobiet. Mimo to odsetek 
mikroprzedsiębiorstw korzystających z fi nanso-
wania zewnętrznego wynosi jedynie 27,7 proc. 
Firmy małe, lecz większe od mikrofi rm korzy-
stają z niego już w 50 proc. Wniosek jest prosty: 
aby się rozwijać, warto rozważyć zainwestowa-
nie środków, niekoniecznie własnych (zdaniem 
ekonomistów jest to najdroższa forma fi nan-
sowania). Stagnacja na zadowalającym pozio-
mie może w dłuższej perspektywie kosztować 
przedsiębiorstwo utratę konkurencyjności, gdy 
inne fi rmy zaczną nas wyprzedzać pod wzglę-
dem czasu wykonania usługi, skuteczności 
lub technologii. Co za tym idzie, zarządzanie 
fi rmą i pełnienie jakichkolwiek kierowniczych 
obowiązków wymaga przede wszystkim ela-
styczności i gotowości do nieustannego pod-
wyższania swoich kompetencji. Kobiety są 
grupą społeczną, która aktywnie poszukuje 
wiedzy o biznesie w Internecie i mediach spo-
łecznościowych. Są ciekawe nowych rozwiązań 
i wiedzą, że zawsze mogą nauczyć się czegoś 
nowego od innych, co bardzo dobrze świadczy 
o ich adaptacji do nowych realiów na rynku. 

Co daje podejmowanie ryzyka? 
Ryzyko jest w zasadzie wpisane w każdą działal-
ność gospodarczą i decyzje, które w ramach jej 
prowadzenia zostają podjęte. Jedno jest pewne 
– bez ryzyka nie ma zmian. A czasem jest tak, że 
to one „napędzają” i rozwijają biznes. Czy warto je 
podejmować? Odpowiedź na to pytanie musi zna-
leźć sam przedsiębiorca, biorąc pod sytuację eko-
nomiczną fi rmy oraz wady i zalety jakie ze sobą to 
ryzyko niesie. Na pewno trzeba podkreślić fakt, że 
panie są realistkami i do ryzyka podchodzą z nie-
małą rozwagą (co potwierdza badanie Kredyt-
marketu). Ich decyzje są w znakomitej większości 
poprzedzone wnikliwymi analizami. „Chłodna 
głowa” w biznesie się przydaje. 

Kobiety a ryzyko w biznesie
Trudno nie zauważyć, że biznes jest obecnie zdominowany przez mężczyzn 
– szczególnie na stanowiskach kierowniczych. To oni są najczęściej 
prezesami, dyrektorami i właścicielami fi rm. Problemem są często 
stereotypy, przedstawiające kobiety jako osoby bardziej emocjonalne 
i mniej skłonne do podejmowania ryzyka, niż mężczyźni. Czy przekłada się 
to na niższą skuteczność w zarządzaniu biznesem?

manager marketingu, Kredytmarket.com

Justyna Skorupska
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W  prowadzonej działalności łączymy pasję 
i aktywność zawodową – w myśl zasady „za-
stanów się, co najbardziej lubisz robić i znajdź 
kogoś, kto ci za to zapłaci”. Na rynku do-
stępnych jest wiele programów promujących 
kobiecą przedsiębiorczość, z których chętnie 
korzystamy. Biorąc udział w tego typu inicja-
tywach wykorzystujemy nie tylko oferowane 
nam wsparcie fi nansowe, ale także z zapałem 
dokształcamy się. Jesteśmy otwarte na podno-
szenie kwalifi kacji zawodowych i nie mamy 
problemów ze zmianą branży na taką, która 
nam odpowiada. 

W uznaniu dla kobiecych cech 
Jako kobiety bardzo dobrze współpracujemy 
zarówno z innymi kobietami, jak i z mężczy-
znami. Z kolei mężczyźni, z którymi rozma-

wiałam, często wolą pracować z kobietami 
niż z  przedstawicielami własnej płci. Być 
może ma to związek z  uznaniem dla ty-
powo kobiecych cech – zarówno prywatnie, 
jak i zawodowo jesteśmy bowiem troskliwe, 
opiekuńcze i  cierpliwe, a  jednocześnie 
wiemy kiedy odpuścić, a kiedy postawić na 
swoim w miękki, kobiecy sposób. Z mojego 
doświadczenia wynika, że podejmujemy 
także bardziej bezpieczne decyzje, mając na 
względzie długookresowe cele. Z racji tego, 
że wyróżnia nas duża podzielność uwagi 
– z  sukcesem zarządzamy wieloma projek-
tami jednocześnie. W  razie konfl iktu naj-
częściej przedkładamy relację nad rację, ale 
odbywa się to bez szkody dla fi nalnych efek-
tów naszych działań. W  codziennej pracy 
wykorzystujemy naturalną komunikatyw-
ność i empatię, a co za tym idzie – efektyw-
nie nawiązujemy i  podtrzymujemy relacje 
biznesowe. Stąd tak wiele kobiet związanych 
jest z branżą public relations. 

Profesjonalne podejście 
Prowadząc biznes – niezależnie od branży 
–  jesteśmy profesjonalistkami. Niestety 
w świadomości społecznej wciąż jeszcze kró-
luje obraz eksperta – mężczyzny. Niejedno-
krotnie spotykam się z opinią, że kobieta, by 
być traktowaną jako ekspert, musi wykazać 
się naprawdę najwyższym profesjonalizmem. 
Mężczyzna ekspertem staje się niejako samo-
istnie, ze względu na swoją płeć. Pomimo 
tego, że mistrzyniami we wnoszeniu for-
tepianu na ósme piętro prawdopodobnie 
trudno nam będzie zostać, nic nie stoi na 
przeszkodzie, byśmy w profesjonalny sposób 
prowadziły efektywny biznes na własny ra-
chunek, jak i działając na rzecz innych part-
nerów biznesowych.
Nasi partnerzy biznesowi zwracają się do 
nas z propozycją współpracy z różnych po-
wodów. Najczęściej potrzebują kompeten-
cji, których nie mają, innym razem wysoko 
wykwalifi kowanych zasobów osobowych do 
realizacji poszczególnych zadań. Czasami po-
trzebują kogoś, kto razem z nimi stawi czoła 
wyzwaniom komunikacyjnym tego świata, 
czasem odciążenia w codziennej pracy, a cza-
sem inspiracji. A  jak wygląda późniejsza 
współpraca? Doświadczenie zespołu agen-
cyjnego pozwala na obiektywne spojrze-

nie z zewnątrz na innowacje czy propozycje 
i – w efekcie – świadczenie doradztwa ko-
munikacyjnego na najwyższym poziomie. 
Ma ono na celu zaproponowanie i  zreali-
zowanie działań, które zbudują i utrzymają 
pożądany wizerunek. Spektrum możliwo-
ści jest w zasadzie nieograniczone. Agencja 
PR jest w  stanie zrealizować niemal każde 
zadanie ważne dla fi rmy z wizerunkowego 
punktu widzenia. Zaufanie, którym obda-
rzają nas partnerzy biznesowi pozwala na 
szybką realizację celów, a codzienna współ-
praca jest nie tylko efektywna, ale również 
sympatyczna – co bywa określane przez na-
szych partnerów biznesowych jako „ciepły 
profesjonalizm”.
Niestety bywa i  tak, że współpraca bizne-
sowa z kobietami nie idzie po naszej myśli. 
Kiedy tak się najczęściej dzieje? Zazwy-
czaj wtedy, gdy trafi my na osobę niekom-
petentną, niezaangażowaną w  realizacje 
zadań, ale również na przykład kobietę-fu-
riatkę, która nie panuje nad negatywnymi 
emocjami. Stąd nasi partnerzy biznesowi 
zdecydowanie cenią inne cechy przy wspól-
nym prowadzeniu interesów. Jest to zaanga-
żowanie i pracowitość, a także bezwzględna 
uczciwość i trzeźwe spojrzenie na biznes ko-
biecym okiem. 

Jak wygląda współpraca biznesowa z kobietami?
Polka-kobieta biznesu jest dobrze wykształcona i operatywna – stąd 
coraz częściej otwieramy własne fi rmy, którymi z sukcesem zarządzamy. 
Profi l prowadzonych przez kobiety działalności często wypływa z naszych 
potrzeb i zainteresowań. Nierzadko dostarczamy na rynek usługi i produkty, 
których nam, kobietom, brakuje, znajdując swoją niszę i przekuwając 
zainteresowania w biznes. 

dyrektora ds. PR, GutPR

Hanna Gehrke-Gut

Co uważa Pani za swój największy 
zawodowy sukces?
Wierzę, że jest wciąż przede mną. Jako me-
nedżer nie mogę podchodzić do tej kwe-
stii inaczej. To, co już osiągnęliśmy jest 
naprawdę ważne tylko wtedy, gdy stanowi 
punkt wyjścia do realizacji dalszych planów. 
Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że o preze-
sie ogromnej Grupy Kapitałowej, działającej 
w jednej z najbardziej dynamicznych branż 
na rynku trudno nie myśleć w kategoriach 
człowieka sukcesu. Jednak sukces mene-
dżera jest tylko pochodną sukcesów orga-
nizacji, którą zarządza. Trzeba skupiać się na 
przyszłości, sięgać wzrokiem dalej, niż kon-
kurencja i decydować o kierunkach rozwoju 
fi rmy po to, by to ona odnosiła rynkowe suk-
cesy. Przecież właśnie to jest celem mene-
dżera, prawda? 

W przypadku  ABC Data można 
z całą pewnością powiedzieć, 
że ten cel został osiągnięty.
Pozycja lidera rynku nie jest czymś, co osiąga 
się raz na zawsze. To cel, który trzeba reali-
zować każdego dnia. Jesteśmy liderem? 
Świetnie! Zróbmy wszystko, żeby móc to 
samo powiedzieć jutro, za tydzień, miesiąc, 
czy rok! Możemy być jeszcze lepsi! Pod takim 
manifestem podpisuję się bez zastrzeżeń. 

Z pewnością wielu menedżerów 
wytycza sobie bardzo ambitne cele, 
jednak zdecydowanie nie wszyscy 
potrafi ą je później choćby w części 
zrealizować. Co jest z Pani punktu 
widzenia najważniejsze w zarządzaniu? 
Zarządzanie to sztuka i ważne jest wiele 
elementów. Nie ma spraw tak zupełnie 

nieistotnych, a  jednymi z  najistotniej-
szych są takie, których nie sposób ująć 
w  arkuszach kalkulacyjnych. Company 
spirit, team spirit, innymi słowy cały ze-
spół zjawisk, które możemy określić jako 
kulturę fi rmy i  jej wartości są bezcen-
nymi sprzymierzeńcami sukcesu każdej 
organizacji. Można wyznaczać sobie naj-
wspanialsze cele, ale żaden menedżer nie 
zrealizuje samotnie ani jednego z nich. 

Nie wydaje się, by tak wiele spółek 
budowało kulturę organizacji, dbało, 
by pracownicy potrafi li identyfi kować 
się z reprezentowanymi 
przez fi rmę wartościami.
Osoba, która się z nimi identyfi kuje, pra-
cuje znacznie lepiej, niż ktoś, komu te 
wartości są całkiem obojętne. W  grun-
cie rzeczy, mówimy o sprawach całkiem 
oczywistych. Nasze zachowania, po-
trzeby, postawy, motywacje, poglądy 
– wszystko to zależy nie tylko od nas sa-
mych, ale i  od otoczenia. Nieustannie 
zmieniamy się pod wpływem interakcji 
z innymi. Firmy kształtują nas, my kształ-
tujemy fi rmy. To powinna być konstruk-
tywna, obustronnie korzystna relacja. 
W  fi rmie, która potrafi  budować team 
spirit, w której każdy pracownik czuje się 
właściwym człowiekiem na właściwym 
miejscu, identyfi kuje się z  organizacją, 
uścisk dłoni prezesa ma znaczenie. 

Team spirit jako klucz 
do sukcesu?
Jeden z wielu elementów, które tworzą 
sprzyjające warunki do rozwoju fi rmy. 
Moim zdaniem – nie do przecenienia.

Na początku kariery była Pani 
związana z fi nansami. Czym 
skusiła Panią branża IT?
Jestem fi nansistą od ponad 20 lat funk-
cjonującym na rynku nowych technolo-
gii. Można zatem powiedzieć, że z branżą 
IT związana jestem od zawsze. IT stanowi 
obecnie samo centrum wydarzeń, to 
branża, która stworzyła naszą teraźniej-
szość i kształtuje przyszłość. Nie mam naj-
mniejszych wątpliwości, że zmierzamy ku 
szeroko pojętej cyfryzacji życia, a techno-
logie takie jak internet rzeczy, sztuczna 
inteligencja, wirtualna rzeczywistość, roz-
wiązania chmurowe i  bezprzewodowa 
łączność kolejnych generacji stworzą 
wkrótce spójne, cyfrowe środowisko, które 
zdominuje naszą codzienność. Żadna inna 
branża nie umożliwia kreowania przyszło-
ści w tak namacalny sposób.

Można spotkać się z twierdzeniem, 
że to branża wizjonerów.
Nie bez powodu. Rozwój technologii i di-
gitalizacja kształtują w ogromnym stopniu 
sposób w jaki funkcjonują obecnie gospo-
darki, fi rmy, nawet sposób w jaki żyjemy. 
I nie mam tu na myśli tylko powszechnie 
znanych osób i wynalazków ostatnich lat. 
Zapewne nawet w branży mało kto dziś pa-
mięta, że pierwsza w Polsce internetowa 
platforma dystrybucji powstała w czasach, 
gdy do internetu podchodzono bardzo 
sceptycznie. Była dziełem prawdziwych 
wizjonerów, którzy na długie lata zapewnili 
fi rmie potężną przewagę konkurencyjną. 

Działa do dziś?
Oczywiście. Nazywa się InterLink. To 
platforma służąca klientom i  partnerom 
 ABC Data. 

Jaka jest Pani wizja jutra? 
Ta wizja nie jest tylko moja. Niedawno 
uczestniczyłam w WMC Barcelona 2019. To 
kongres poświęcony nowym technologiom. 
Już od kilku lat jednym z głównych tematów 
jest technologia 5G. W największym skrócie, 
era 5G będzie oznaczać możliwość połącze-
nia wszystkiego ze wszystkim, przesyłanie 
i analizowanie w czasie rzeczywistym mon-
strualnych ilości danych. Wszechobecne 
czujniki, chmura, sztuczna inteligencja… 

Inteligentne miasta, przemysł 4.0… 
Dokładnie tak. Ta rewolucja będzie doty-
czyć wszystkich sfer życia: produkcji, usług, 
ochrony zdrowia, edukacji… 

Czy to nie nazbyt odważna wizja? 
Nic podobnego. Ten proces już się zaczął. 
Cyfryzacja życia to tylko kwestia czasu i na-
prawdę nie będziemy musieli zbyt długo 
czekać. Nie mam co do tego wątpliwości. 
Przecież jestem w samym centrum wyda-
rzeń, prawda? 

Możemy być jeszcze lepsi
Z Iloną Weiss, prezes zarządu  ABC Data, rozmawiała Joanna Zielińska 
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Niezmiennie tylko nielicznym kobie-
tom udaje się wejść do zarządów fi rm 
w Polsce. Z badań Hays Poland wy-
nika, że najwyższe stanowisko w po-
nad 80 proc. fi rm w Polsce zajmuje 
mężczyzna. Podobną tendencję wi-
dzimy na stanowiskach menedżer-
skich –  dla 60  proc. pracowników 
bezpośrednim przełożonym jest męż-
czyzna. Dysproporcje w liczbie kobiet 
i mężczyzn widoczne są także w okre-
ślonych branżach. Z  globalnych 
statystyk wynika, że w niektórych sek-
torach kobiety pracują zdecydowanie 
częściej niż w pozostałych. To m.in. 
szeroko rozumiane dobra konsump-
cyjne, branża medyczna, farmaceu-
tyczna oraz fi nansowa. Z kolei rzadziej 
niż mężczyźni znajdują zatrudnienie 
w branży produkcyjnej, IT i nowo-
czesnych technologii oraz inżynierii. 
Przyczyną dominacji mężczyzn na 
najwyższych stanowiskach lub w okre-

ślonych branżach nie są niższe kwalifi -
kacje kobiet. W ostatnich kilkunastu 
latach kobiety stanowiły aż 65 proc. 
absolwentów uczelni wyższych w Pol-
sce. Wydaje się zatem, że ścieżka ka-
riery kobiet jest trudniejsza, a objęcie 
funkcji kierowniczej nierzadko wy-
maga od nich dodatkowego wysiłku. 
W konsekwencji kobiety często mie-
rzą niżej niż mężczyźni. Mniejszy 
odsetek kobiet na stanowiskach kie-
rowniczych może również wynikać ze 
sposobu, w jaki fi rmy planują rozwój 
talentów oraz awanse w swoich struk-
turach. Często w rezultacie tych dzia-
łań kobiety mają mniejsze szanse na 
realizację swoich ambicji zawodowych 
oraz rozwój kariery.

Aspiracje, ambicja i satysfakcja
Z  badania Hays Poland wynika, 
że mężczyźni są równie zadowo-
leni z zajmowanego obecnie stano-
wiska, co kobiety. To spora zmiana 
względem ubiegłych lat, kiedy to 
odsetek kobiet usatysfakcjonowa-
nych ze swojej roli w  fi rmie był 
niższy niż w przypadku mężczyzn. 
Może to wynikać z  rosnącej świa-
domości fi rm i  podejmowanych 
przez nie działań wspierających ko-
biety na rynku pracy. Coraz więcej 
osób podkreśla również, iż nazwa 
stanowiska ma drugorzędne zna-
czenie wobec zakresu obowiązków 

oraz możliwości realizacji swoich 
ambicji. W dynamicznie zmienia-
jącym się otoczeniu biznesowym 
pomaga elastyczna postawa oraz łut 
szczęścia. Kluczowe są również ce-
chy osobowości – przedsiębiorczość, 
ambicja i odwaga.
Pozytywne zmiany widzimy rów-
nież w  zakresie planowania swo-
jej ścieżki kariery. To z pewnością 
efekt coraz chętniej wprowadzanych 
przez fi rmy rozwiązań. W rezultacie 
ponad połowa kobiet mówi o posia-
daniu przynajmniej częściowo spre-
cyzowanego planu kariery. Odwaga 
w  myśleniu o  swojej karierze wy-
nika też z obserwowanego przez pa-
nie wsparcia ze strony organizacji. 
Wsparcie to nie zawsze jednak oka-
zuje się wystarczające lub wystar-
czająco widoczne. Wiele organizacji 
inwestuje w  rozwój pracowników, 
nie nadając jednak tym inicjatywom 
należytego miejsca w komunikacji. 
Pozytywnym sygnałem jest jednak 
to, że kobiety otrzymują taką samą 
szansę na kształcenie jak mężczyźni. 

Nie zawsze równe szanse
Różnica w  postrzeganiu równości 
w miejscu pracy oraz sprawiedliwego 
wynagrodzenia kobiet i mężczyzn jest 
nadal znacząca. Oznacza to, że po-
mimo pozytywnych sygnałów i wielu 
inicjatyw podejmowanych przez 
fi rmy, zdarza się, że otoczenie nie uła-
twia kobietom rozwoju. Wielu praco-
dawców powiela stereotyp o mniejszej 
dyspozycyjności i skuteczności kobiet 
w biznesie. Z drugiej jednak strony 
przekonanie o nierównych szansach 
wynika z praktyki i doświadczeń sa-
mych kobiet. Wiele z nich – nawet 
tych zajmujących dziś najwyższe sta-

nowiska w fi rmach – napotkało na 
wynikające z płci trudności w karierze. 
Wśród przeszkód specjalistki wymie-
niają obawy fi rm przed zatrudnieniem 
kobiet – zwłaszcza tych posiadających 
dzieci – oraz przejawy dyskryminacji 
ze względu na wiek, sytuację rodzinną 
i związaną z tym mniejszą dyspozycyj-
ność. Zgodnie wskazują na trudności 
z powrotem do pracy po urlopie ma-
cierzyńskim oraz pogodzeniem pracy 
z życiem prywatnym. Mężczyźni pa-
trzą na zjawisko trudności z innej per-
spektywy. Wskazują na krzywdzącą 
konieczność zapewnienia parytetów 
w fi rmie, które nie pozwalają im kan-
dydować na określone stanowiska. 
W wielu przypadkach mężczyźni od-
bierali taką politykę jako faworyzu-
jącą kobiety ze względu na płeć, a nie 
kompetencje. 

Rodzice w pracy
Osoby, które łączą rolę zawodową i ro-
dzica, stanowią ponad połowę zatrud-
nionych w fi rmach. Wychowywanie 
dzieci i  łączenie ról jest jednak dla 
nich dużym wyzwaniem. Większość 
pracowników deklaruje, że na ich 
drodze zawodowej pojawiły się prze-
szkody związane z pogodzeniem pracy 
i rodzicielstwa. Zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni podkreślają, że obowiązki 
zawodowe utrudniają pełne uczest-
nictwo w  życiu dziecka i  znacznie 
ograniczają czas spędzany z rodziną. 
Zgodnie wymieniają również sytu-
ację, gdy dziecko jest chore, a pracu-
jący rodzic nie ma możliwości wzięcia 
urlopu. Kobiety dodatkowo wskazują 
na konieczność szybkiego powrotu po 
urlopie macierzyńskim oraz trudności 
z powrotem na uprzednio zajmowane 
stanowisko. Organizacje na szczęście 

coraz chętniej otwierają się na po-
trzeby rodziców. Wiele fi rm zawiera 
w swojej ofercie świadczeń dodatko-
wych benefi ty dla tej grupy. Oprócz 
rozwiązań pracy elastycznej i  moż-
liwości pracy z domu, fi rmy oferują 
dodatkowe dni urlopowe, dofi nanso-
wanie opieki nad dzieckiem oraz prze-
dłużony urlop rodzicielski. 

Elastyczność, która pomaga
Oprócz barier stwarzanych przez 
niektóre fi rmy, na liczbę kobiet na 
wysokich stanowiskach wpływa 
również ich niska aktywność zawo-
dowa. Współczynnik aktywności Po-
lek jest niższy od średniej dla całej 
Europy Środkowej. Analiza wskaź-
ników bezrobocia wskazuje, że sytu-
acja kobiet na rynku pracy w Polsce 
powinna się systematycznie popra-
wiać. Spadające bezrobocie i rosnąca 
dostępność pracy nie powoduje jed-
nak znaczącego zwiększenia aktywno-
ści zawodowej kobiet. Istotną barierą 
społeczno-ekonomiczną, która utrud-
nia kobietom zarówno rozwój kariery, 
jak i ogólną aktywność zawodową, na-
dal pozostaje niska dostępność pracy 
elastycznej oraz modelu pracy na część 
etatu. W Polsce tylko co dziesiąta ko-
bieta pracuje w niepełnym wymiarze 
godzin. Tymczasem możliwość za-
trudnienia na niepełny etat oraz ela-
stycznego kształtowania czasu pracy 
sprawia, że kobietom łatwiej łączyć 
obowiązki zawodowe z rodzinnymi. 
Pracę elastyczną oferuje obecnie około 
70 proc. fi rm. Pracodawcy powinni 
oferować te rozwiązania coraz chętniej 
i częściej, ponieważ wspierają one róż-
norodność w miejscu pracy, a ta z ko-
lei – pozwala na tworzenie lepszych 
produktów i usług.

RÓWNE SZANSE I ELASTYCZNOŚĆ
Firmy przywiązujące uwagę do różnorodności, pod 
wieloma względami radzą sobie lepiej od pozostałych. Jeśli 
charakteryzują się otwartością oraz równym traktowaniem 
pracowników, to łatwiej im pozyskać, a później zatrzymać 
najlepszych pracowników. Czy sytuacja kobiet na rynku 
pracy sukcesywnie poprawia się, a starania fi rm faktycznie 
odpowiadają na potrzeby pracowników, łączących karierę 
zawodową z życiem rodzinnym?

Communications Manager, 
Hays Poland

Paulina Łukaszuk

Analizując rolę jaką odgrywają ko-
biety w polskiej gospodarce, warto 
najpierw spojrzeć na dane demogra-
fi czne. Szybko natrafi my na informa-
cję, że kobiet jest po prostu więcej niż 
mężczyzn. Przewaga ta dotyczy jed-
nak głównie osób najstarszych. – Tu-
taj „winowajcą” jest średnia długość 
życia. Kobiety żyją w Polsce średnio 
aż o 8 lat dłużej. Co ciekawe, różnica 
ta spadła od początku transformacji 
ustrojowej o rok. Wśród osób poni-
żej 50 roku życia jest już z kolei wię-
cej mężczyzn. Powodem jest fakt, że 
na każde 100 dziewczynek rodzi się 
w Polsce aż 105 chłopców. W rezul-
tacie w grupie najbardziej aktywnej 
zawodowo jest więcej mężczyzn. Ko-
biet jest zatem na rynku pracy mniej, 
pomimo tego, że w społeczeństwie 
jest ich więcej – komentuje Maciej 
Przygórzewski, główny ekspert wa-

lutowy serwisu wymiany walut Wa-
lutomat.pl.

Polki są lepiej wykształcone
Kolejnym elementem, na który 
warto zwrócić uwagę są różnicę 
w  wykształceniu płci. Według da-
nych GUS z 2017 roku, 44,7 proc. 
kobiet posiada wyższe wykształcenie. 
Tym samym osiągnięciem może po-
chwalić się zaledwie 27,1 proc. męż-
czyzn. W przypadku wykształcenia 
średniego udział płci jest bardzo po-
równywalny. Różnica pojawia się po-
nownie w przypadku wykształcenia 
zawodowego oraz niepełnego, gdzie 
w  konsekwencji przeważają pano-
wie. – Warto zwrócić uwagę, że im 
wyższe wykształcenie, tym różnica 
pomiędzy procentem aktywnych za-
wodowo kobiet a mężczyzn spada. 
Wiele osób zwraca uwagę na histo-

ryczne zaszłości i model mężczyzny 
–  jedynego żywiciela rodziny. Na 
przestrzeni lat udział kobiet w cał-
kowitej liczbie osób pracujących 
systematycznie rośnie i wynosi już 
około 44 proc. – tłumaczy Maciej 
Przygórzewski.

Obowiązki rodzinne 
nadal domeną kobiet
Wśród kobiet w  wieku produk-
cyjnym jest około 29  proc. osób 
biernych zawodowo (osoby nie-
pracujące i  nieszukające pracy, ale 
też nie będące bezrobotnymi, np. 
studenci, osoby na urlopach wy-
chowawczych), wobec 20  proc. 
u  mężczyzn. Ciekawie przedsta-
wiają się również powody bierności 
zawodowej. Główne trzy powody 
dla osób w  wieku produkcyjnym 
to nauka, choroba i obowiązki ro-
dzinne. W  pierwszym przypadku, 
co patrząc na różnicę w wykształce-
niu musi dziwić, jest mniej kobiet. 
Również bierność zawodowa z po-
wodu choroby jest częstsza u męż-
czyzn. Prawdziwa różnica pojawia 
się jednak w  przypadku obowiąz-

ków rodzinnych. Powód ten jest 
wskazywany przez kobiety zdecydo-
wanie częściej. – Można też zwrócić 
uwagę na to, że w przypadku wystę-
powania kilku powodów równole-
gle kobiety znacznie chętniej jako 
główny podają opiekę nad dziec-
kiem, co może powodować drobne 
zniekształcenie w badaniu – zauważa 
Maciej Przygórzewski z Walutomat.
pl. Podobne uzasadnienia pojawiają 
się w przypadku pracy w niepełnym 
wymiarze czasu. Tutaj trzeba zwró-
cić uwagę na sporą różnicę: pracuje 
w ten sposób 10,6 proc. kobiet i zale-
dwie 4,4 proc. mężczyzn. Wśród ko-
biet czterokrotnie częściej powodem 
jest opieka nad członkami rodziny. 
U panów z kolei częściej pojawia się 
choroba oraz, co ciekawe, ponow-
nie nauka.

Kobiety nadal zarabiają mniej
Jak to wszystko przekłada się na 
płace? Tzw. luka płacowa, czyli róż-
nica między zarobkami kobiet i męż-
czyzn, według badań Eurostatu za 
2016 rok wynosi w  Polsce „zaled-
wie” 7,2  proc. Równiejsze zarobki 

w Europie są tylko w Belgii, Luk-
semburgu, we Włoszech oraz w Ru-
munii. Z drugiej strony daleko nam 
na szczęście do takich niechlubnych 
liderów Europy jak Estonia, Czechy, 
Niemcy, Wielka Brytania, czy Au-
stria z wynikiem powyżej 20 proc. 
Płace kobiet w Polsce są wciąż niż-
sze, niż mężczyzn, ale na tle Europy 
nie wyglądamy w  tym aspekcie 
źle. Smucić może, że ten wskaźnik 
w ostatnich latach nieco się pogor-
szył. Największe różnice płacowe są 
na stanowiskach menedżerskich, 
wysokich szczeblach administracji, 
specjalistycznych i  technicznych. 
– Kobiety często cenione są przez 
pracodawców za dobrą organizację 
pracy, pozyskiwanie nowych umie-
jętności i edukowanie się w ramach 
dodatkowych kursów, czy studiów 
podyplomowych, lojalność wobec 
danego pracodawcy rozumianą cza-
sami jako mniejszą skłonność do 
zmiany fi rmy, empatię w  relacjach 
w  zespołach, cierpliwość, czy ela-
styczność w działaniu – wylicza A. 
Dąbrowski partner warszawskiej 
agencji rekrutacyjnej Yellow Heads.

Polska na szpilkach, czyli rola kobiet w gospodarce
Kobiety zarabiają mniej, mimo że są lepiej wykształcone. 
Jest ich więcej, ale w wieku produkcyjnym dominują 
jednak mężczyźni. Różnice występują nie tylko w pensjach, 
ale również w aktywności zawodowej, bezrobociu, czy 
obejmowanych stanowiskach. Jaki wpływ na gospodarkę 
Polski mają kobiety? Za co cenią je pracodawcy?
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Choć rynek pracy jest chłonny i po-
trzebuje pracowników we wszystkich 
sektorach, istnieją zauważalne róż-
nice w  zatrudnieniu kobiet i  męż-
czyzn. Z uwagi na zapotrzebowanie, 
jak również barierę komunikacyjną 
spowodowaną nieznajomością ję-
zyka przez obcokrajowców, znajdują 
oni zatrudnienie najczęściej przy pra-
cach fi zycznych. Większość stanowisk 
pracy oferowanych cudzoziemcom 
dedykowana jest więc mężczyznom. 
Pracują oni w budownictwie, rolnic-
twie, przetwórstwie przemysłowym 

lub transporcie. Kobiety cudzoziemki 
zatrudnienie znajdują w  usługach, 
przemyśle włókienniczym, odzieżo-
wym czy spożywczym. Pracownice 
z zagranicy zajmują się także sprzą-
taniem oraz opieką nad starszymi 
osobami. 

Praca (nie) dla kobiet
Według naszej oceny ok. 60-70 proc. 
wakatów jest zajmowanych przez 
mężczyzn cudzoziemców, ponie-
waż jest na nich większe zapotrzebo-
wanie przez pracodawców. Są prace 
i gałęzie przemysłu, do których prak-
tycznie nie trafi ają kobiety – na przy-
kład budownictwo. Z drugiej strony 
na Ukrainie bardzo powszechne są 
usługi budowlane związane z malo-
waniem, tapetowaniem lub usługi 
związane z  pracami wykończenio-
wymi, które są wykonywane przez 
kobiety. Dużą popularnością cieszą 
się tam szkoły zawodowe, które przy-
gotowują kobiety do tego typu za-

jęć. W Polsce pracodawcy z branży 
budowlanej i  innych, które wyma-
gają siły i pracy fi zycznej, wybierają 
jednak mężczyzn. Choć kobiety wy-
stępują we wszystkich sferach dzia-
łalności gospodarczych –  zarówno 
w  rolnictwie, montażu przemysło-
wym, usługach, gastronomii czy ho-
telarstwie – i choć ich obecność jest 
zauważalna, istnieją przepisy ko-
deksu pracy, które ograniczają moż-
liwości między innymi podnoszenia 
przez nie ciężkich przedmiotów. Ko-
biety coraz częściej dołączają do swo-
ich mężów, a pracodawcy, którzy chcą 
pozyskać do swojej pracy mężczyzn, 
coraz częściej decydują się na zatrud-
nianie małżeństw – a nawet opierają 
na nich swoją strategię rekrutacyjną. 
Jest to ciekawe rozwiązanie, ponieważ 
mężczyzna pracujący z żoną jest bar-
dziej przywiązany do miejsca pracy 
i nie szuka innych możliwości zatrud-
nienia na wolnym rynku. Zatrud-
nieni wspólnie partnerzy nie muszą 
martwić się o pracę drugiej połówki 
i przeważnie pracują razem.

Cudzoziemki w Polsce
Dla obywateli Ukrainy, którzy sta-
nowią większość wśród osób wy-
bierających Polskę na swój kierunek 
migracji, nasz kraj jest atrakcyjny 

ze względu na relatywnie przyjazne 
przepisy prawa, bliskość kulturową, 
językową i geografi czną. Wg danych 
Agencji Pracy Smart Work, kobiety 
cudzoziemki niczym nie odbiegają 
swoimi kwalifi kacjami oraz zaanga-
żowaniem w pracy od mężczyzn. 
Zauważamy, że do Polski przyjeżdżają 
kobiety w każdym wieku – od 18 do 
65 roku życia – i o różnym stanie cy-
wilnym. Kobiety jako pracownice 
są bardziej tolerancyjne, elastyczne 
i cierpliwe, dlatego sumiennie wyko-
nują powierzoną im pracę. Najczęściej 
znajdują zatrudnienie w  fabrykach 
czy magazynach z lekkich branż czy 
w usługach. Starsze panie zazwyczaj 
trafi ają do branży opiekuńczej. Bar-
dzo często zajmują się opieką nad 
jeszcze starszymi osobami, z  któ-
rymi mieszkają. Zdarzają się oczywi-
ście wyjątki związane z posiadanymi 
przez starsze cudzoziemki kwalifi ka-
cjami, a  najlepszym przykładem są 
tutaj szwaczki. Jeśli zdrowie pozwala 
im na dotrzymanie tempa pracy w za-
kładzie, nie ma przeszkód przed za-
trudnieniem starszych pracownic na 
przykład w przemyśle lekkim 

Zostać czy wyjechać?
Przyjeżdżające do Polski cudzo-
ziemki, o ile nie dołączają do swo-

jego męża, raczej nie decydują się na 
stałe osiedlenie w Polsce. Większość 
kobiet wraca z powrotem na Ukra-
inę, gdzie zostawiły swoje rodziny. 
Z naszych obserwacji wynika, że na 
chwilę obecną około 10 proc. kobiet 
planuje pozostać na terenie Polski. 
Najczęściej i najlepiej sprawdzają-
cym się wariantem jest początkowe 
zatrudnienie mężczyzny, który znaj-
dzie w Polsce mieszkanie i zajmie się 
sprawami formalnymi, a  następ-
nie dołączenie do niego kobiety 
–  samej lub z  potomstwem. Pro-
blemem, z którym spotykają się za-
graniczne rodziny, jest znalezienie 
przedszkola. Dyrektorzy lub wła-
ściciele takich placówek niechętnie 
decydują się na opiekę nad zagra-
nicznymi dziećmi ze względu na 
trudności z komunikacją. 
Specyfi ka pewnych gałęzi gospo-
darki sprawia, że kobiety mają 
trudność ze znalezieniem pracy. 
Dotyczy to zarówno rodaczek, jak 
i  cudzoziemek. Związane jest to 
z charakterem pewnych stanowisk 
i przepisami kodeksu pracy, a nie 
– jakby się wydawało – dyskrymi-
nacją płci dlatego kobiety cudzo-
ziemki stanowią mniejszy odsetek 
wybierających Polskę na cel swo-
jej migracji.

prezes zarządu, Smart Work

Mariusz Hoszowski

KOBIETY Z ZAGRANICY NA POLSKIM RYNKU PRACY
Obcokrajowcy są częścią krajowego rynku pracy 
i odgrywają w nim znaczącą rolę. W Polsce największą 
grupę imigrantów ekonomicznych tworzą Ukraińcy. 
Z danych Smart Work wynika, że aktualnie mężczyźni 
stanowią między 60 a 70 proc. wszystkich migrantów. 
Z roku na rok zwiększa się jednak liczba kobiet, które 
przyjeżdżają do naszego kraju w poszukiwaniu pracy. 

 Katarzyna Wysocka studiowała na 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
W tamtym okresie marzyła o zo-
staniu mistrzynią pędzla i  o  wy-
stawach malarstwa. Jednak po 
ukończeniu studiów, trafi ła do Kra-
jowej Izby Mody. Tam pomagała 
fi rmom związanym z branżą, roz-
wijać skrzydła. Tak bardzo przesią-
kła atmosferą pokazów mody, sesji 
zdjęciowych, że zapragnęła stwo-
rzyć swoją markę, która będzie od-
zwierciedleniem jej wrażliwości 
artystycznej i potrzeb. Brand, który 
będzie jej własnym brandem.

Najwyższa jakość 
3  lata temu zaczęła szyć odzież 
dla siebie i  znajomych. Sięgnęła 
po tkaniny zaprojektowane przez 
znanych projektantów – jedwabie 
od Roberto Cavalli, wełny i kasz-
miry od Versace. Kiedy dołożyła 
do tego swoją wrażliwość i gust, 
powstała kolekcja zachwycająca 

elegancją i  stylem. „Niezwykłe, 
wspaniałe, lolopaluza” –  mówiły 
pierwsze klientki. Dlatego zaczęły 
powstawać krótkie, numerowane 
serie. Na metce każdej rzeczy 
można przeczytać ręcznie napi-
sane cyfry, np: 3 bluzka z 5.

Wsparcie dla potrzebujących 
Jednak w tej historii jest też łyżka 
dziegciu. Tuż po uruchomieniu 
fi rmy przyszła druzgocąca wia-
domość: rak. Nowotwór sprawił, 
że trzeba było pilnie operować. 
Brak siły, dzień zaczynający się 
wysoką gorączką, wymioty i to co 
najgorsze dla większości – utrata 
części kobiecości. Trudno się po-
zbierać, trudno funkcjonować na 
co dzień, jeszcze trudniej znaleźć 
energię, by tworzyć, kreować.  Ka-
tarzyna Wysocka znalazła ener-
gię nie tylko, by rozwijać dalej 
fi rmę, ale także założyła Fun-
dację City OK (cityok.pl), która 
wspiera kobiety, które przeszły 
zabieg usunięcia macicy. Niesie 
im wsparcie emocjonalne i me-
rytoryczną wiedzę, porady od le-
karzy specjalistów. Już niedługo 
ruszy portal, który będzie skarb-
nicą wiedzy dla osób po tym za-
biegu i pacjentek, które dopiero 

dowiedziały się o chorobie. Tych, 
które przeraża czekający je za-
bieg i  to, jak będzie wyglądało 
ich dalsze życie. 

Włoskie wakacje
Katarzyna sama jest przykładem 
na to, że choroba, nawet poważna 
nie jest końcem wszystkiego, jak 
często myśli się zaraz po diagnozie. 
Chwilę po operacji wzięła do ręki 
szkicownik. Tak powstała kolekcja, 
którą w zeszłym miesiącu zapre-
zentowała podczas paryskiego Fa-
shion Week. Inspiracją dla niej był 
fi lm: „Włoskie wakacje”.

Chwila wytchnienia przy chłodnej 
wodzie fontanny di Trevi – rzym-
skie wakacje księżniczki Anny 
wiodły nas przez elegancki i wy-
sublimowany świat wyższych 
sfer. Obrazy były inspiracją i miłą 
odskocznią od smutków. Kolek-
cja przepełniona strojami, które 
mogłaby nosić Audrey Hep-
burn w  słynnym fi lmie spotkała 
się z  zachwytami publiczności 
i  uznaniem krytyków z  Paryża 
i  Londynu. –  Inspirują mnie ko-
biety subtelne i  silne jednocze-
śnie, jak główna bohaterka fi lmu 
Williama Wylera –  powiedziała 

 Katarzyna Wysocka, projektantka 
i  właścicielka marki Lulu de Pa-
luza. –  Chcę byśmy zachowały 
swój charakter i delikatność.
Eleganckie granaty, szarości, butel-
kowa zieleń czy oszroniony sele-
dyn sprawiają, że kobieta zakwita 
w nich, jak subtelny kwiat na tle 
stonowanych barw. –  Chciałam, 
żeby rzeczywistość nabrała barw 
– mówi projektantka.
Jesienno-zimową kolekcję, którą 
 Katarzyna Wysocka zaprezento-
wała w  Paryżu uzupełniły buty 
marki Wojas. Dopełnieniem styli-
zacji była biżuteria elishafox.pl

Luksus na co dzień
Lolopaluza – w języku angielskim znaczy: niezwykły, 
wspaniały, fajny. Gra słów stworzyła Lulu de Paluza, 
markę, która kojarzy się z luksusem, niezwykłymi 
miejscami i emocjami, których nie chcemy zapomnieć. 
 Katarzyna Wysocka powołała do życia brand i projektuje 
kolekcje, które sprawiają, że w ważnych dla nas 
momentach możemy czuć się niezwykle.
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Jak kobiety odnajdują 
się w trudnej branży jaką 
jest gastronomia?
 Agnieszka Borek: Pracujemy głów-
nie z  mężczyznami. Są konkretni, 
wiedzą czego chcą, podejmują szyb-
kie decyzje. Z kobietami współpra-
cuje się inaczej, emocje częściej biorą 
górę i rzadziej konsekwentnie reali-
zują podjęte decyzje. W tym bizne-
sie to nie są pożądane cechy. Ja mam 
sporo cech męskich, jestem bardzo 
konkretna, więc może dlatego lubię 
pracować z mężczyznami. Marta jest 
bardziej dyplomatyczna, ma dużo 
łagodności w  sobie, ale jest z  kolei 
konsekwentna. 

FIKA to dwie silne kobiety. 
Czy jest to związek 
zawodowy, czy coś więcej?
 Marta Panfi l: U nas sytuacja była do-
syć nietypowa. Poznałyśmy w pracy, 
po dwóch tygodniach zostałyśmy 
wspólniczkami, a  dopiero po ja-
kimś czasie stałyśmy się przyjaciół-
kami. Rzadko się zdarza, żeby obce 
sobie osoby podjęły się stworzenia 
biznesu, bez wcześniejszych wspól-
nych doświadczeń. Na początku 
podchodziłyśmy do siebie z dystan-
sem. Agnieszka była w ciąży, ja byłam 
świeżo po przeprowadzce do War-
szawy – na niepewność i nieufność 
nie było specjalnie miejsca. Musiały-
śmy się dotrzeć, na szczęście szybko 
nasz zawodowy romans przerodził 
się w prawdziwą przyjaźń. Jesteśmy 
bardzo różne, lecz dzięki temu, że 
mamy ten sam system wartości, te-
raz po tych kilku latach jesteśmy sie-
bie w 100 proc. pewne i rozumiemy 
się bez słów.

AB: Miałyśmy różne momenty, by-
wały też te trudne. Ale kiedy „uło-
żyłyśmy się” biznesowo i  lepiej 
poznałyśmy, stałyśmy się dla sie-
bie dopełnieniem. Mamy do siebie 
wielkie zaufanie, na którym zbudo-
wałyśmy swoją relację. Działa to nie 
tylko zawodowo, lecz także prywat-
nie – bo ludzi nie cementuje to co 
dobre, lecz to co trudne, a początki 
właśnie takie były. 

Co inspiruje Was w działaniach 
gastronomicznych?
AB: Zawsze zagranica. Zanim uro-
dziłam moją córkę Lilę, dużo jeździ-
łam po Europie. Nie było miesiąca, 
żebym nie wyjeżdżała. Moje ulubione 
kierunki to Paryż, Mediolan i Rzym. 
W zasadzie nic innego podczas tych 

wyjazdów nie robiłam, tylko chodzi-
łam po restauracjach. Teraz zostaje mi 
bardziej internet, bo nie podróżuję ze 
względu na małe dziecko. Marta z ko-
lei naturalnie inspiruje się Londynem 
i Stanami Zjednoczonymi, ponieważ 
tam mieszkała, zna te miejsca, rów-
nież pod kątem gastronomii. Zresztą 
Stany Zjednoczone są nieustającą in-
spiracją dla topowych polskich re-
stauratorów. Najbliższą inspiracją, 
taką niemalże na wyciągnięcie ręki, 
jest również Berlin. Tam jest tak róż-
norodnie i barwnie, że najbliżej po 
inspiracje możemy pojechać do sto-
licy Niemiec. Niemniej przywiezioną 
„fantastyczną” inspirację, która świet-
nie sprawdza się np. w Ameryce, na-
leży jeszcze przełożyć na rynek polski. 
I to jest najtrudniejsze. My nie mamy 
mentalności Włochów, otwartości 
Amerykanów, estetyka i klimat rów-
nież nas różnią. Tu „1 do 1” nigdy nie 
wyjdzie. Myślę, że nie wolno również 
wzorować się jednym miejscu, bo to 
nie inspiracja, a kopia. 

MP: Podróże to jedno, my również 
dużo czytamy i obserwujemy: miej-
sca, koncepty, wschodzące gwiazdy 
kulinarne itd… Ja rzeczywiście (tak 
już powiedziała Agnieszka), z  racji 
wcześniejszego miejsca zamieszkania 
inspiruję się często Londynem i No-
wym Jorkiem. Znam to środowisko, 
staram się być na bieżąco z tym, co 
nowego otwiera się w tych miastach 
i jakie są trendy. 

AB: I tak sobie myślę, że jak kiedyś 
wyjdziemy z biznesem poza Polskę 
(bo wyjść kiedyś trzeba), to nowym 
miejscem będzie Londyn. Marta ma 
tam doświadczenie, zna świetnie an-

gielski –  zresztą to wspaniałe pod 
względem gastronomii miasto.

Zatem przyszłość… Jakie plany 
mają dziewczyny z FIKI?
MP: Moim celem jest edukacja 
branży HoReCa pod kątem zagad-
nień marketingowych. W  planach 
na 2019 rok mam nie tylko budo-
wanie rozpoznawalności FIKI, ale 
przede wszystkim budowę świado-
mości wśród managerów i właścicieli 
lokali, jak kluczowy jest marketing 
ich restauracji w drodze do sukcesu.

AB: Ja bym chciała z kolei zacząć coś 
kompletnie nowego. Nowy duży pro-
jekt. Gastronomia ma tak, że potrze-
buje zmian. Na razie nie wiem, co to 
miałoby dokładnie być. Ale jak po-
czuję, to zacznie się to materializować. 
A czuje całą sobą, że to co najlepsze 
dopiero przed nami – i strasznie się 
tym ekscytuję. 

Jaką rolę w Waszym życiu 
odgrywa intuicja? W życiu 
prywatnym i zawodowym.
AB: U  mnie 100  proc. Często nie 
chciałabym czuć tego, co czuję (na-
zwijmy to przeczuciem)… a później 
i  tak się to ziszcza. W gastronomii 
natomiast pracowałam z dwoma re-

stauratorami, którzy kierują się wy-
łącznie intuicją i to im się całkowicie 
sprawdza. Ich intuicja powoduje, że 
są dzisiaj na szczycie, mając przy tym 
ogromną pokorę.
To mnie przekonuje do tego, że je-
śli czegoś nie czujesz, nie rób tego! 
Zwłaszcza dla pieniędzy, bo prędzej 
czy później się wyłożysz. U  mnie 
jest tak czasami, że wszystkie znaki 
na niebie i ziemi mówią: NIE – a in-
tuicja karze iść w drugą stronę. Ufam 
jej i mało kiedy mnie zawodzi. Na-
wet w kreowaniu czegoś, tworzeniu 
konceptu… Jeżeli czegoś nie czuję, 
nic i nikt, ani deadline, ani Marta, 
ani restaurator, nie są w stanie mnie 
do tego przekonać. Potrafi ę prze-
łożyć spotkanie do momentu, do 
kiedy nie poczuję przysłowiowej 
weny… – mówię konkretnie o kon-
cepcji miejsca.

MP: A ja mam w drugą stronę. Ży-
ciowo i prywatnie – intuicja owszem, 
czasem mną kieruje, jak to u kobiety. 
Natomiast zawodowo – zdecydowa-
nie opieram się na doświadczeniu 
popartym metodologią. Dłubaniem, 
researchem, sprawdzeniem odpo-
wiedzi. I  tu jest właśnie ta różnica, 
która pozwala doskonale nam razem 
funkcjonować z Agnieszką. Podczas 
gdy ona tworzy koncept pod wpły-
wem weny, czasami bardzo szybko 
i  w  formie roboczej, ja go obudo-
wuję. Znajduję odpowiednie zdjęcia, 
wizualizacje, badania rynkowe – roz-
wijam pomysł Agnieszki i tłumaczę 
go klientom. 

To może mniej zawodowo… 
Marta, Agnieszka – jakie 
jesteście prywatnie? Co 
u Was słychać poza FIKĄ?
AB: Bardzo się różnimy. Na-
wet wyglądamy inaczej. Ja chodzę 
w martensach i kapeluszu, a Marta 
w szpilkach i żakiecie. Mamy z tego 
nieustający ubaw, bo nasz wygląd 
często powoduje pewną konsterna-
cję wśród odbiorców, którzy zastana-
wiają się o co chodzi i jak to możliwe, 

że to działa. To jest zadziwiające, bo 
ja również zawsze uważałam, że lu-
dzie, aby dobrze funkcjonować ra-
zem, powinni być tacy sami. Ale my 
jesteśmy wyjątkiem od tej reguły. Je-
steśmy kompletnie różne pod pra-
wie każdym względem. Ja wstaję do 
dziecka już o 4 rano, Marta nie pod-
nosi się przed 9:30. Ja jestem bardzo 
punktualna, a  Marta się spóźnia. 
Bardzo różnimy się charakterami. 
Marta jest bardzo spokojna, dyplo-
matyczna, wyważona, a  ja jestem 
furiatką, wiele rzeczy mnie dener-
wuje, szybko się irytuję. Nawet gu-
sta mamy inne. Marcie się podobają 
kolory, a ja mogłabym żyć w czarno-
-białym świecie. Jestem zerojedyn-
kowa, a Marta mówi, że są szarości. 
A co mamy wspólne?

MP: Oooo, to jest dobre pyta-
nie. Miłość do czerwonego wina, 
Włoch, śledzi i tatarów. Ale tak po-
ważnie – obie nie jesteśmy kłótliwe 
ani zawistne, nie obrażamy się na 
siebie. Mamy takie same wartości 
życiowe i interesują nas podobne te-
maty. Lojalność, zaufanie, rodzina 
– to jest nasz wspólny mianownik 
i fundament przyjaźni. I jakby tego 
nie było, to zdecydowanie trudniej 
byłoby nam razem funkcjonować, 
a  może byśmy nie funkcjonowały 
w tym teamie, kto to wie?

Tak na zakończenie, skąd 
się wzięła FIKA?
AB: Historia jest dość śmieszna. 
Bo Fika miała być Fliką –  Flika 
oznacza po szwedzku dziewczynę. 
Zadzwoniłam do grafi ka, żeby przy-
gotował logo, podałam mu nazwę 
i wytłumaczyłam wszystko. Po pew-
nym czasie otrzymałam gotowy pro-
jekt i  w  projekcie zobaczyłam… 
FIKA. Ale zanim poprosiłam o jaką-
kolwiek zmianę to sprawdziłam FIKĘ 
w google i okazało się, że FIKA to 
przerwa na kawę – też po szwedzku. 
Zatem lepiej być nie mogło. Miała 
być dziewczyna, a  jest przerwa na 
kawę. Idealnie. 

Kobiece oblicze męskiego biznesu…
Pewnego zimowego poranka, w jednej z warszawskich 
restauracji odbyła się rozmowa z dwiema inspirującymi 
kobietami, których drogi połączyły się prawie 3 lata 
temu pod szyldem FIKA – agencji marketingowej, 
specjalizującej się w komunikacji, tworzeniu strategii, 
działań, planów marketingowych i doradztwie dla 
bardzo wymagającego rynku gastronomicznego. 
O tym, jak znajomość zawodowa przerodziła się 
w przyjaźń, o ludzkiej stronie biznesu, o tym jak 
przeciwieństwa się przyciągają i świetnie uzupełniają 
w życiu prywatnym i zawodowym, rozmawiamy 
z Agnieszką Borek i Martą Panfi l.

Pracujemy głównie z mężczyznami. 

Są konkretni, wiedzą czego chcą, 

podejmują szybkie decyzje. 

Z kobietami współpracuje się 

inaczej, emocje częściej biorą górę 

i rzadziej konsekwentnie realizują 

podjęte decyzje.

 Marta Panfi l Agnieszka Borek
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Jest Pani związana z branżą retail 
od 1998 r. Jak zmieniła się w tym 
czasie rola kobiet na tym rynku?
Przede wszystkim zmienił się sam 
rynek. 21 lat to niezwykle dużo dla 
każdej branży w  tak dynamicz-
nym otoczeniu rynkowym, w jakim 
przyszło nam funkcjonować. Dziś, 
żeby pozostawać konkurencyjnym, 
trzeba uważnie obserwować, wycią-
gać celne wnioski, rozpoznawać po-
trzeby i emocje konsumentów. Któż, 
jeśli nie kobiety, jest w tej materii bar-
dzo dobrze zorientowany? Empatię 
i umiejętność odpowiadania na po-
trzeby innych mamy w krwiobiegu. 
Jeśli umiejętnie łączymy te naturalne 
predyspozycje z wiedzą i ciężką pracą, 
mamy szansę we wszystkich bran-
żach, także retail, osiągać sukcesy i zaj-
mować najwyższe stanowiska.

Podkreśliła Pani znaczenie 
kompetencji miękkich, ale 
to tylko jedna strona medalu 
współczesnego rynku. Po 
drugiej są nowoczesne 
technologie i innowacyjne 
rozwiązania techniczne. 
Trochę mniej kobiece… 
Jak pokazują wyniki badania prze-
prowadzonego przez Th e Econo-
mist Intelligence Unit na zlecenie 

Wipro, wykorzystanie big data 
w  sektorze retail przynosi fir-
mom wymierne korzyści. 64 proc. 
osób, które wdrożyło tę tech-
nologię w  swoim przedsiębior-
stwie, a wzięło udział w badaniu, 
uważa, że wykorzystanie big data 
miało wpływ na zwiększenie zy-
sków w obszarze zarządzania rela-
cjami z klientami. Pogląd, że nowe 
technologie są mniej kobiece to ste-
reotyp. W Apsys Polska to właśnie 
kobiety są pomysłodawczyniami 
i  autorkami innowacyjnych roz-
wiązań. Dodam, że kobiety stano-
wią 67 proc. naszej fi rmy. Ponadto, 
poza naturalnymi predyspozycjami 
ważna jest ciężka praca. Myślę, że 
wiele kobiet, które wypracowały so-
bie szansę na zarządzanie przedsię-
wzięciami biznesowymi, musiało 
przełamywać stereotypy –  tak te 
kształtowane przez społeczeństwo, 
jak i we własnej głowie. Grunt, że 
coraz więcej z nas znajduje w sobie 
chęć i odwagę, by się rozwijać, prze-
kraczać swoją granicę komfortu, 
zdobywać nowe umiejętności. 
Każdy, nawet najmniejszy sukces, to 
krok milowy w budowaniu poczu-
cia własnej wartości. A to ono sta-
nowi podstawę sukcesu na różnych 
polach, także tym zawodowym. 

Trudno się zawiaduje takim 
ogromnym przedsięwzięciem, 
jakim jest zarządzanie 24 
centrami handlowymi w Polsce?
Mam do pomocy tworzony przez 
lata, doskonały zespół. Kiedy zaczy-
naliśmy, liczba pracowników Apsys 
Polska nie przekraczała kilkunastu 
osób. Dziś zespół fi rmy tworzy trzy-
stu specjalistów i ekspertów. To wielki 
potencjał, ale nie jedyny. Wypracowa-
liśmy wszechstronne i ciągle doskona-
lone know-how. Apsys Polska zajmuje 
się kompleksową obsługą nierucho-
mości komercyjnych: od fazy pro-
jektu i budowy, przez komercjalizację, 
aż do zarządzania gotowym centrum. 
Jesteśmy deweloperem, inwestorem, 
project managerem oraz zarządcą 
i agentem ds. wynajmu w jednym. Je-
śli się ma takie kompetencje i takich 
ludzi, to sam proces zarządczy, mimo 
pojawiających się nowych wyzwań, to 
już „bułka z masłem”.

Skoro mówimy o „bułce 
z masłem”. Kiedyś zakupy były 
domeną kobiet. Dziś jest inaczej? 
Konsument się zmienił?
Konsument się zmienił, zmieniły się 
jego potrzeby i oczekiwania. Zwięk-
sza się odsetek mężczyzn, którzy stają 
się coraz aktywniejszymi kupującymi, 
wciąż jednak to kobiety wiodą prym 
i są bardziej niż mężczyźni zoriento-
wane na zakupy. Jednym z wyraźnych 
trendów na rynku jest tzw. womeno-

mics – trend, który podkreśla istotny 
wpływ kobiet na rynek. Jak wynika 
z raportu Nielsen za 2018 r., w więk-
szości przypadków to właśnie ko-
biety są kupującymi, robią zakupy nie 
tylko dla siebie, ale dla całej rodziny, 
czyli wybierają również produkty dla 
swoich dzieci, mężów, partnerów. 
Mężczyźni częściej występują w roli 
mających wpływ na zakupy, niż tych 
odpowiedzialnych za ich zrobienie. 
Planując strategie marketingowe, bie-
rzemy to pod uwagę, nie bagatelizując 
naturalnie roli mężczyzny w procesie 
zakupowym. Bez względu jednak na 
płeć kupującego, czy korzystającego 
z naszej oferty gastronomicznej czy 
rozrywkowej, zależy nam na zyska-
niu lojalnych klientów. To dla nich 
się nieustannie zmieniamy i szyjemy 
ofertę na miarę ich coraz bardziej wy-
sublimowanych potrzeb. Pamiętajmy 
bowiem, że zmiana potrzeb to rów-
nież zmiana celowości odwiedzin 
w galeriach handlowych. Nowocze-
sne zarządzanie nieruchomościami 
komercyjnymi to przede wszystkim 
umiejętność dostarczenia konsu-
mentom wrażeń i doznań. Emocje 
towarzyszą zakupom od zawsze, ale 
współcześnie przybrały na sile. Z ana-
lizy Instytutu Gartnera wynika, że do 
2020 r. 89 proc. fi rm będzie konku-
rować ze sobą głównie obszarze cu-
stomer experience, a wg badań fi rmy 
Walker w ciągu najbliższych dwóch 
lat czynnikiem wyróżniającym marki 

będą nie cena i cechy produktu, ale 
właśnie wrażenia klienta. Jeśli chcemy 
rozwijać biznes, musimy być czujni 
i otwarci na dynamicznie zmieniające 
się potrzeby klientów, bez względu na 
ich płeć.

Justyna Kur – wiceprezes zarządu, 
dyrektor ds. zarządzania nierucho-
mościami Apsys Polska jest związana 
z  branżą centrów handlowych od 
1998 roku. W Apsys Polska pracuje 
od 18 lat. Obecnie odpowiada za za-
rządzanie 24 centrami handlowymi, 
w  tym za bieżące utrzymanie nie-
ruchomości, zarządzanie umowami 
najmu, kontakty z  najemcami. 
Nadzoruje pracę blisko 200-osobo-
wego zespołu. Jest absolwentką Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz Studiów 
Podyplomowych w zakresie Zarzą-
dzania Nieruchomościami Wydziału 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Zmieniamy się wraz z rynkiem
Z Justyną Kur, wiceprezes zarządu, dyrektor 
ds. zarządzania nieruchomościami Apsys Polska, 
rozmawiała Joanna Zielińska

Kobiety są dużą siłą każdej fi rmy. 
Nasz styl zarządzania różni się od pre-
ferowanego przez mężczyzn: jesteśmy 
bardziej empatyczne, cierpliwe i zde-
terminowane w dążeniu do celu. We-
dług badań przeprowadzonych przez 
Peterson Institute for International 
Economics przy wsparciu EY, przed-
siębiorstwa z  co najmniej 30 proc. 
udziałem kobiet w zarządach osiągają 

o 6 proc. lepsze wyniki fi nansowe! 
I chociaż mamy wiele do nadrobie-
nia względem krajów takich jak Nor-
wegia, gdzie kobiety w  zarządach 
stanowią ok.  40  proc., pod wzglę-
dem innych europejskich krajów 
nie wypadamy najgorzej. W Polsce 
w zarządach kobiety stanowią ponad 
15 proc., dla przykładu w Czechach 
jest to 12 proc. Europejski Instytut 
Ds. Równości Kobiet i  Mężczyzn 
przewiduje, że równouprawnienie na 
rynku pracy może zaowocować przy-
śpieszonym wzrostem gospodarczym 
w ciągu najbliższych 30 lat, co jest ko-
rzyścią nie tylko dla samej Unii, lecz 
także dla krajów członkowskich.

Kobieta w oczach społeczeństwa
Z moich obserwacji wnioskuję, że 
dużą rolę w tworzeniu się nierów-

ności odgrywają oczekiwania spo-
łeczne. Chociaż coraz więcej mówi 
się o  równym podziale obowiąz-
ków i  coraz więcej kobiet i  męż-
czyzn stara się dzielić opiekę nad 
dziećmi w  równym stopniu, to 
jednak wciąż obowiązki rodzinne 
są głównym powodem braku ak-
tywności zawodowej kobiet. To 
na nie spada najczęściej opieka 
nad domem, dziećmi, rodzicami 
i dziadkami. Nawet niedługa prze-
rwa w pracy może powodować, że 
trudniej jest wrócić na rynek pracy, 
często też kobiety czują się zobowią-
zane do pozostania w domu, ponie-
waż czują, że tego wymaga od nich 
społeczeństwo. 
Z  danych z  raportu Głównego 
Urzędu Statystycznego wynika, że 
w  2017 roku współczynnik aktyw-
ności zawodowej Polek wynosił za-
ledwie 48 proc., Polaków – 65 proc. 
Aż 44,7 proc. pracujących kobiet po-
siada wykształcenie wyższe, podczas 
gdy u mężczyzn odsetek ten wynosi 
jedynie 27,1 proc. Co więcej, prawie 
80 proc. kobiet – oraz dla porównania 
około 65 proc. mężczyzn – pracuje 40 
lub więcej godzin tygodniowo. Co 
więcej, aż średnio o 26 proc. wyna-
grodzenie kobiet jest niższe w grupie 
przedstawicieli władz publicznych, 
wyższych urzędników i kierowników. 
To grupa, w której najbardziej widać 
różnice w zarobkach i chociaż w in-

nych grupach te różnice są mniejsze, 
to wciąż mężczyźni zarabiają więcej.

Wielozadaniowość mamy w sobie
Niestety, kobiety są wciąż gorzej 
traktowane na poziomie rekruta-
cji, uważane są za mniej dyspozy-
cyjne, pracodawcy obawiają się ich 
urlopu macierzyńskiego. Pracując 
blisko fi rm, staram się pokazywać za-
lety zatrudniania kobiet na wysokich 
stanowiskach, a także ich wpływ na 
kształtowanie się fi rmy. W swojej fi r-
mie zatrudniam same kobiety i daję 
im możliwość połączenia rozwoju 
zawodowego z  wychowywaniem 
dzieci, stwarzając przyjazne ku temu 
warunki. Zatrudniam wiele mam 
i  widzę, jak duży potencjał posia-
dają, potrafi ą wykonać więcej działań 
w krótszym czasie. Nic tak nie uczy 
wielozadaniowości jak macierzyń-
stwo! Uważam, że macierzyństwo 
umacnia nas w  wielu umiejętno-
ściach, które przekładają się także na 
grunt zawodowy. 
Na podstawie swojego doświadcze-
nia mogę też stwierdzić, że mężczyźni 
są bardziej pewni siebie, jeśli chodzi 
o poszukiwanie pracy oraz późniejszą 
karierę zawodową. Na rozmowach re-
krutacyjnych panowie pewniej arty-
kułują swoje oczekiwania i potrzeby, 
podczas gdy kobiety często nie czują 
się tak pewnie i są bardziej skłonne do 
kompromisów, na przykład jeśli cho-

dzi o  wynagrodzenie. Po podjęciu 
pracy sytuacja wygląda podobnie: to 
mężczyźni częściej proszą o podwyżkę 
czy awans. Ścieżki kariery kobiet 
i mężczyzn także wyglądają inaczej. 
Kobiety zazwyczaj planując swoją ka-
rierę myślą o awansie o jedno stano-
wisko w górę, podczas gdy mężczyźni 
są bardziej optymistyczni i celują wy-
żej. Niestety, stereotypy i ramy kul-
turowe wciąż mocno odbijają się na 
poczuciu własnej wartości wśród ko-
biet i mężczyzn. 
Obserwując udział kobiet na rynku 
pracy na przestrzeni wielu lat, wi-
dać tendencję rosnącą i to daje opty-
mistyczne rokowania na przyszłość. 
Według raportu konsorcjum GEM 
aktywność biznesowa Polek wzro-
sła aż o 36 proc. w ciągu ostatnich 
lat. I chociaż wciąż daleko nam do 
idealnej sytuacji, w  której kobiety 
i mężczyźni mają równe szanse oraz 
zarobki, to wierzę, że w  przeciągu 
kilku najbliższych lat te różnice będą 
się zmieniać. Drogie kobiety: zdajmy 
sobie sprawę z  naszych możliwości 
i nie bójmy się walczyć o swoje! 

Źródła danych: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-
-pracy/opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-
-rynku-pracy-2018,1,7.html
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/
artykul/kobiety-coraz-czesciej-zakladaja-fi rmy-
-chca-,240,0,2 400 240.html

Więcej kobiet – więcej korzyści dla irmy!
Od wielu lat otaczam się przedsiębiorczymi kobietami, 
które stoją na czele fi rm i realizują się zawodowo. 
Wciąż jednak jest ich za mało w kadrze zarządzającej. 
Potwierdzają to statystyki – w stosunku do mężczyzn 
mniej zarabiamy, rzadziej zajmujemy kierownicze 
stanowiska, a nasze szanse na awans są znacznie 
mniejsze. Jednocześnie jesteśmy też lepiej wykształcone 
i więcej czasu spędzamy w pracy. Badania Harvard 
Business Review potwierdzają, że w fi rmach, w których 
minimum 30 proc. menedżerów stanowią kobiety, 
produktywność jest średnio o 15 proc. wyższa. Wpływ 
na pracowników także jest pozytywny: są oni bardziej 
usatysfakcjonowani i zaangażowani. Dlaczego więc 
wciąż jest tyle nierówności między płciami?

założycielka i prezes zarządu 
Jobhouse

Natalia Bogdan
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Czy w dzisiejszym świecie 
nieustannie zmieniających się 
potrzeb klientów i transformacji 
biznesów jest jakaś recepta 
na managerski sukces?
Moim zdaniem, trzeba akceptować 
ryzyko i  niepewność w  dniu co-
dziennym. W obecnej dobie digi-
talizacji i swego rodzaju warunkach 
hazardowych w biznesie, właśnie ta 
akceptacja zmienności i ciekawość 
daje szansę na odnoszenie sukce-
sów. Ważnym jest również przy-
zwolenie własne na porażki i błędy, 
które w warunkach tak dużej nie-
pewności są naturalne, bo to daje 
wartość poznawczą. Rośnie też rola 
moralnego przywództwa. Takie 
warunki w biznesie otwierają dla 
kobiet nowe możliwości. Mamy 
dużą empatię, jesteśmy dobrze 
wykształcone, wysoko pozycjonu-
jemy wartości rodzinne, szukamy 
rozwiązań typu „win win”, ła-
twiej nam współpracować i rekru-
tować do naszych zespołów osoby 
z  nowego pokolenia, od których 
możemy się uczyć i lepiej sobie po-
radzić w dobie digitalizacji.

Reprezentuje Pani profesję 
fi nansową. Czy Pani zdaniem 
istnieje w niej szklany sufi t? 
Czy kobietom trudniej niż 
mężczyznom jest piąć się 
po szczeblach kariery?
Nie myślę w takich kategoriach, tj., 
co jest dla kobiet, a co nie. Będąc am-
bitnym, postępując etycznie, akcep-
tując niepewność i ryzyko, ucząc się 
od nowych pokoleń i od własnych 
dzieci, jesteśmy, jako kobiety, w sta-
nie osiągnąć wiele i  tak trzeba do 
tego podchodzić. To co zauważam, to 
fakt, że kobietom jest trudniej i nie-
kiedy „rozpychają się łokciami w mę-
skim świecie”, ale sam fakt, że tak się 
dzieje wskazuje, iż szklany sufi t nie 
istnieje. Ludzie mądrzy decydując 
o awansach, nie kierują się przy wy-
borze płcią. Z takimi osobami trzeba 
współpracować, bo to przecież od nas 
zależy, w jakich zespołach i organiza-
cjach pracujemy. 

Czy widzi Pani jakieś bariery 
w rozwoju zawodowym 
kobiet w biznesie i fi nansach? 
Czy Pani osobiście musiała 
się z nimi mierzyć?
Bariery istnieją, niemniej jednak 
uważam, że bardziej po stronie nas, 
kobiet. Czy to mentalne, związane 
często z wychowaniem w domu do 
roli matki, strażniczki ogniska do-
mowego, czy też inne, subiektywne. 
Z takimi też mierzyłam się sama. Czy 
na pewno mam wystarczającą wiedzę 
i jestem w pełni kompetentna? Czy 
dam radę? Takich dylematów męż-
czyźni raczej nie mają. Korzystają 

z  szansy. Z kolei nasze wątpliwości 
wynikają z poczucia odpowiedzialno-
ści, a to kluczowa wartość w biznesie 
i fi nansach. Dlatego też trzeba praco-
wać nad samym sobą, nie obawiać 
się szans i nowych możliwości. Nie 
funkcjonujemy same, dostaniemy 
pomoc i wsparcie, gdy o nie popro-
simy. A jeśli czegoś nie potrafi my, to 
się nauczymy, nie brakuje nam wie-
dzy i umiejętności.

Co kobiety wnoszą do fi nansów 
i do swoich organizacji?
Przede wszystkim dużą empatię, 
współodczuwanie. Mamy w  sobie 
naturalne przyzwolenie na nie bycie 
perfekcjonistą, rozumiemy, że można 
osiągać wiele, choć nie wszystko. 
A przy tym jesteśmy odpowiedzialne 
i ambitne. Tworzymy nową wartość 

w  trakcie negocjacji, kierujemy się 
strategią „win win”. Przywództwo 
w biznesie nie jest dla nas celem sa-
mym w sobie, jeśli to osiągamy, to jest 
to efekt naszej marki osobistej, warto-
ści, którymi się kierujemy. Lubimy się 
uczyć i pracować w zespołach. Takie 
podejście może zmieniać kulturę or-
ganizacyjną. I jeśli w dzisiejszym świe-
cie biznesu największym dobrem są 
ludzie, którzy są ciekawi i akceptują 
ryzyko oraz zmiany, to my kobiety 
mamy ogromną szansę, aby spełniać 
te potrzeby.

Czy w dobie digitalizacji kobiety 
mają szansę lepiej wykorzystać 
swoje społeczne umiejętności 
i częściej stawać za sterami fi rm?
Osoby zarządzające fi nansami, po-
winny wychodzić poza strefy kom-
fortu i być nie tylko dostarczycielem 
danych do podejmowania infor-
macji. Zdecydowanie powinny 
podejmować decyzje, brać za nie od-
powiedzialność, budować strategie i je 
realizować. Rzecz jasna pracując w ze-
społach. Widzę przyszłość liderów fi -
nansowych – w tym kobiet – w roli 
przywódców, akcentując przywódz-

two moralne, którego tak bardzo nam 
w obecnych czasach brakuje. Kobiety 
zajmujące stanowiska CFO powinny 
aspirować do roli CEO, bo świat di-
gitalizacji powoduje, że dane będą 
dostępne w czasie rzeczywistym na 
znacznie wyższym poziomie zagrego-
wania niż obecnie, a to uwalnia nam 
czas na prace taktyczne i strategiczne. 
Jedyną trudność, którą zauważam, to 
potencjalnie brak akceptacji ryzyka, 
ale tutaj musimy popracować nad 
sobą. Jestem przekonana, że my ko-
biety mamy już swoją ugruntowaną 
rolę w biznesie. Jesteśmy strażnicz-
kami jakości, sumienności, odpowie-
dzialności. Teraz przed nami nowe 
wyzwania i to od nas zależy, gdzie bę-
dziemy przewodzić.

Agnieszka Biała ACMA, CGMA
Wiceprezes Zarządu Ursus i do-
radca restrukturyzacyjny. Do-
radza i zarządza projektami 
w obszarze fi nansów, IT oraz za-
kupów, specjalizuje się w zarzą-
dzaniu w warunkach zagrożenia 
utraty płynności fi nansowej. Od 
lipca 2015 r. członek CIMA.

Rośnie rola moralnego przywództwa. Otwiera to kobietom nowe możliwości w biznesie
Dlaczego mimo dobrego wykształcenia i kompetencji 
kobiety na najwyższych stanowiskach w fi rmach to 
nadal rzadkość? I czy zyskujące na znaczeniu 
kompetencje miękkie i umiejętności społeczne mają 
szansę zmienić to w przyszłości? Na te i inne pytania 
odpowiada Agnieszka Biała, ACMA, CGMA, wiceprezes 
zarządu Ursus, doradca restrukturyzacyjny.

Według badania Hays Poland 2018 „Kobiety na rynku pracy – równe szanse i elastyczność”, aż 84 proc. najwyż-
szych stanowisk w fi rmach zajmują mężczyźni. Nieco wyższa jest reprezentacja kobiet na stanowiskach manager-
skich – mężczyzna jest bezpośrednim przełożonym dla 60 proc. ankietowanych. Tymczasem w ostatnich kilkunastu 
latach kobiety stanowiły aż 65 proc. absolwentów uczelni wyższych w Polsce. Są więc dobrze wykształcone, kom-
petentne, zorganizowane. 
Co więcej, w miarę postępującej digitalizacji, automatyzacji i robotyzacji, na rynku pracy pożądane będą kompe-
tencje miękkie, które często są domeną kobiet. Jak wynika z raportu przygotowanego przez World Economic Fo-
rum, w 2020 na znaczeniu zyska między innymi inteligencja emocjonalna oraz elastyczność poznawcza. Może to 
wpłynąć na świat biznesu, czyniąc go nieco bardziej sfeminizowanym. 
Zmieniające się środowisko będzie miało z pewnością znaczenie dla specjalistów z dziedziny fi nansów. Jak dowodzi 
badanie Future of Finance przeprowadzone przez Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), sta-
nowi dla nich ogromną szansę wyjścia poza dotychczasową, techniczną strefę komfortu i wykorzystania rozwijają-
cych się technologii jako sposobu na tworzenie wartości dla swoich organizacji. Aby sprostać wyzwaniom przyszłości 
i być konkurencyjnymi w cyfrowym świecie fi nansiści muszą rozwinąć swoje umiejętności społeczne i komercyjne, 
by lepiej prowadzić narrację biznesu, generować nowe rozwiązania biznesowe oraz skutecznie współpracować z ko-
legami z całej organizacji i zewnętrznymi interesariuszami. W tym kobiety mogą wieść prym.

Już wówczas kobiety w zarządach sek-
tora ubezpieczeniowego stanowiły 
21,2 proc. To więcej niż średnio w ca-
łym sektorze fi nansowym (16,8 proc.), 

a znacznie więcej niż w bankowości 
(11,9 proc.) czy w funduszach inwe-
stycyjnych (13.9 proc.). Branża ubez-
pieczeniowa wypada korzystnie także 
w  globalnych statystykach. Według 
danych Deloitte sprzed dwóch lat 
udział kobiet w zarządach fi rm wyno-
sił 15 proc. 

Specyfi czne potrzeby pracodawców 
Powodem takiej sytuacji mogą być 
dość specyfi czne potrzeby pracodaw-
ców z  sektora ubezpieczeniowego. 
W tej branży premiowana jest lojal-
ność i  specjalistyczna wiedza, którą 

cierpliwie zdobywa się latami. Jest to 
branża mocno regulowana, obwaro-
wana przepisami i  regułami. I  tutaj 
kobieta, ceniąc sobie przy okazji sta-
bilizację i  poczucie bezpieczeństwa, 
ma szansę na realną ścieżkę kariery. 
Zresztą awans nie musi wcale być 
mierzony konkretnym stanowiskiem 
w  strukturze pionowej. Organizacje 
posiadające kulturę projektową, dają 
szansę na zdobycie cennego doświad-
czenia w zarządzaniu projektami. 
Specjalistyczna wiedza potrzebna 
w sprawnym poruszaniu się po ubez-
pieczeniach, powoduje, że sektor 
ubezpieczeń często szuka menadżerów 
w rekrutacjach wewnętrznych. Zaan-
gażowani i kompetentni pracownicy 
zawsze zostaną zauważeni i docenieni 
– bez względu na płeć. 

Więcej śmiałości 
Ubezpieczenia to nie tylko pracownicy 
centrali, lecz także liczne struktury 
sprzedażowe. Wiele kobiet – agentów 
ubezpieczeniowych – przoduje w ran-
kingach. Są skuteczne i kompetentne, 
a przy tym posiadają pewną mieszankę 
cech, która sprawdza się w tym sek-
torze. Są dobrymi słuchaczkami, są 
nastawione na współpracę, nie wcho-
dzą w konfl ikt, traktują klientów po 
partnersku. Obserwując ten świat od 
środka, uważam, że my kobiety po-
winnyśmy śmielej prezentować na-
sze pomysły i odważniej przebijać się 
z własnym zdaniem. Kiedyś słyszałam 
opinię pewnej dziennikarki radiowej, 
że bardzo trudno jest jej pozyskać do 
programu ekspertki – bez względu na 
dziedzinę. Za to ekspertów ma zawsze 

pod dostatkiem. Jeśli chodzi o wyna-
grodzenia, to mogę się wypowiedzieć 
jedynie za obszar, którym zarządzam. 
Rekrutując pracowników, obserwuję, 
że kobiety, które mają mocne CV 
i wysokie kwalifi kacje, coraz śmielej 
prezentują odpowiednie oczekiwania 
fi nansowe, na równi z mężczyznami. 
To rynek kształtuje dziś kwestie rów-
ności płac w ubezpieczeniach. 
Gdybym miała dotrzeć do młodych 
kobiet, które chcą wejść do świata 
ubezpieczeń i odnieść „sukces na ob-
casach”, to powiedziałabym tak – no-
ście te obcasy z dumą, ale czujcie się 
tak, jakby ich w ogóle nie było. W ży-
ciu zawodowym najważniejsze jest ro-
bić z pasją to, co się lubi i zarażać tą 
pasją innych. Ta strategia zawsze przy-
nosi efekty.

Strategia, która przynosi efekty
Branża ubezpieczeniowa docenia kobiety i to od dość dawna. 
Potwierdzają to wyniki badania „Kobiety w Finansach”, 
zrealizowanego cztery lata temu przez Instytut Innowacyjna 
Gospodarka. 

dyrektor marketingu Towarzystwo 
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