Wpływ pandemii na
perspektywy rozwoju
zawodowego kobiet w biznesie
Jak pracodawcy mogą wspierać
rozwój kobiecych talentów

Raport z badania | Marzec 2021

Z badania Deloitte wynika, że niemal
siedem na dziesięć kobiet, które odczuły
negatywne zmiany swojego planu dnia,
wymuszone pandemią, uważa, że ich
kariera zawodowa zwolni.
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To czas, żeby postawić
w firmach na zaufanie
i otwartość

“

Upłynie jeszcze wiele lat zanim w pełni poznamy mniej
lub bardziej dalekosiężne konsekwencje zmian, jakie
spowodowała w naszym życiu i sposobie codziennego
funkcjonowania pandemia, również w tak ważnej
sferze działalności człowieka jak praca. Dziś jesteśmy w
punkcie zwrotnym. Najwyższy czas zacząć analizować
skutki pandemii odczuwane na poziomie jednostki,
społeczeństwa, biznesu czy gospodarki, aby móc
wyciągnąć wnioski i odwrócić niekorzystne tendencje,
które pojawiły się w ciągu ostatnich jedenastu burzliwych
miesięcy, lub też - wesprzeć trendy pozytywne.
Jednym z ważniejszych pytań, jeśli chodzi o następstwa
zmian w sposobie wykonywania pracy, jest to, jak
nowe uwarunkowania wpłynęły na sytuację społeczną
i zawodową pracujących kobiet. Zwłaszcza, że kobiety
musiały się przystosować do funkcjonowania w
rzeczywistości pełnej nowych wyzwań i trudności,
będąc tradycyjnie obciążonymi większością obowiązków
domowych oraz codziennych zadań, związanych z opieką
nad członkami rodziny w różnym wieku. Procesy, jakie
uruchomiła pandemia w życiu pracujących kobiet, mają
i będą miały wpływ na sytuację rodzin, firm oraz całego
społeczeństwa. Pochylenie się nad tym tematem jest więc
potrzebą chwili.
Przeprowadziliśmy badanie na grupie prawie 400
pracujących kobiet z dziewięciu państw. Chcieliśmy się
dowiedzieć, jak i w jakim stopniu zmieniły się ich codzienne
obowiązki oraz czy uważają, że zmiany te wpłyną na
ich karierę zawodową. Dodatkowo podobny sondaż
przeprowadziliśmy w Polsce, wśród 335 respondentek z
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całego kraju, pracujących w pełnym lub prawie pełnym
wymiarze godzin, w małych, średnich i dużych firmach w
różnych branżach. Wyniki polskiego badania, stanowiące
trzon tego raportu, podobnie jak te - pochodzące
z badania globalnego, dają powody do niepokoju.
Ankietowane Polki mocno bowiem doświadczyły
negatywnych skutków pandemii. Alarmujące jest również
to, że większość z nich uznaje pandemię za zagrożenie
dla rozwoju swojej kariery zawodowej. W przypadku
wielu kobiet równowaga między życiem prywatnym i
zawodowym została całkowicie zaburzona. Nie tylko
dlatego, że praca zdalna w połączeniu z opieką nad
domem i rodziną, która także odczuwa skutki pandemii,
oznacza dla nich więcej zadań w sferze prywatnej
do pogodzenia ze służbowymi. Przybyło im również
obowiązków związanych z samą pracą, przy czym
często wydłużył się czas, jaki muszą na nią poświęcić.
W efekcie przy pogarszającym się samopoczuciu fizycznym
i psychicznym, trudniej jest im z zaangażowaniem
wypełniać swoje zadania służbowe. Część respondentek
rozważa w tej sytuacji zmianę, a nawet całkowitą
rezygnację z pracy.
Na takie decyzje właśnie, a także na rozwój wielu
utalentowanych kobiet wpływ będzie miał bez wątpienia
sposób, w jaki pracodawcy odniosą się do ich potrzeb.
A biorąc pod uwagę, jakie korzyści dla biznesu wiążą się
z zaangażowaniem kobiet i różnorodnością w miejscu
pracy, będzie to także rzutować na powodzenie samych
pracodawców.
Poprosiliśmy respondentki naszego badania, aby wskazały
najbardziej korzystne działania ze strony zatrudniających,
które mogłyby złagodzić negatywny wpływ pandemii i
wesprzeć ich rozwój zawodowy. Odpowiedzi są bardzo
pouczające. Potwierdzają też nasze własne spostrzeżenia
dotyczące nowych wyzwań, stojących przed liderami
w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w pandemii
i w czasie, który po niej nastąpi.

Dziś jest ten moment, kiedy należy mocno postawić
na zaufanie i otwartość, holistycznie troszcząc się
o potrzeby pracowników w pracy i poza nią. Obie te
sfery tak silnie się dziś przenikają, że wręcz zmienia się
sens pojęcia work-life integration. Mamy szansę, by we
współpracowniku zobaczyć drugiego człowieka, poświęcić
mu więcej uwagi i stworzyć w relacjach z nim przestrzeń
na szczerość. Autentyczność we wzajemnych kontaktach
wydaje się być dzisiaj sprawą fundamentalną, ale wymaga
też większej otwartości i wzajemnego zaufania, pochłania
więcej energii i czasu. Liderzy pragnący przekształcić swoje
firmy w odporne organizacje powinni zainwestować czas
w budowanie zaufania – to niewątpliwie zaprocentuje.
Podejście oparte na chęci przeczekania trudności w
nadziei, że świat powróci w dawne tryby i można będzie
kontynuować „business as usual”, chociaż kuszące, jest
mało realne. Zamiast tego warto wykorzystać dzisiejszą
sytuację jako okazję do przemyśleń na temat budowy
nowej kultury organizacyjnej w firmie. To, jak będą
postępować w najbliższym roku pracodawcy, czy dołożą
starań, aby ułatwić kobietom adaptację do zmienionych
warunków życia i pracy oraz realizację ich ambicji
zawodowych, ma kluczowe znaczenie dla społecznej
i zawodowej przyszłości kobiet. A także dla kultywacji
tego, co biznes zyskał dzięki zaangażowaniu pracowników
obu płci.

Iva Georgijew

Partner w Deloitte, Członkini Rady Nadzorczej
Deloitte Central Europe
Założycielka i liderka Klubu SheXO Deloitte

Przedsiębiorstwa powinny
już teraz zacząć wdrażać
nowy model pracy

“

Przedsiębiorstwa, które w trakcie pandemii potrafiły nie
tylko przetrwać w nowych realiach, ale także skutecznie
postawiły na długofalowy rozwój, wskazują kierunek,
w jakim powinien dziś podążać biznes. Post-pandemiczna
rzeczywistość to bowiem już normalność – nie jest to
chwilowa aberracja, lecz trwała zmiana, która zostanie
z nami przez najbliższe lata.
Z punktu widzenia zarządzania organizacją i ludźmi,
oznacza to konieczność przemyślenia na nowo firmowych
procesów i procedur, w tym, co jest kwestią kluczową,
modelu wykonywania pracy. Tym bardziej, że ludzie w
minionym roku „wyszli z biur” i musieli się błyskawicznie
przestawić na pracę zdalną czy hybrydową.
Jednocześnie pracodawcy mają i będą mieli do czynienia
z permanentnymi zmianami i trudnymi do przewidzenia
zakłóceniami, wymagającymi elastycznego, dynamicznego
podejścia całego biznesu. To dlatego najważniejszą chyba
obecnie sprawą jest to, jak zarządzają kapitałem ludzkim
i jak, w rezultacie, funkcjonują na co dzień ich pracownicy.
Czy są samodzielni, odważni, proaktywni, zaangażowani,
czy ufają swoim liderom i kolegom, czy współpracują
w efektywnych, odpornych na zawirowania zespołach,
których członkowie mają silne poczucie wspólnoty.
Oznacza to, że sam model pracy też powinien być dziś
dynamiczny i elastyczny. Tak by uwzględniać różnorodne
potrzeby i motywy działania konkretnych osób, wspierać w
firmie nie tylko sprawną komunikację, ale i otwarty dialog,
niwelować poczucie chaosu, niepewności czy wykluczenia.
To nowe wyzwanie dla wielu liderów, bo wymaga od nich
empatii, uważności, szczerości, poruszania osobistych
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tematów w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania.
Pracownicy oczekują tego bardziej niż kiedykolwiek.
Przedsiębiorstwa powinny zatem już teraz zacząć wdrażać
nowy model pracy, w którym, z jednej strony, ważne jest
zadbanie o jego elastyczność, a z drugiej – o zrozumiałe i
transparentne dla wszystkich zasady.
Przedsiębiorstwa odnoszące największe sukcesy w
czasie pandemii to te, które zapewniają pracownikom
na co dzień przestrzeń do realizacji zarówno ich
zawodowych, jak i życiowych potrzeb. Określenie „na co
dzień” jest tu kluczowe. Jak wynika z badania Deloitte,
około 40 proc. pracodawców wymaga od pracowników
zarówno nieustannej dostępności, jak i najwyższej
jakości wykonywanej pracy. Wydaje się to nadmiernym
oczekiwaniem. W dodatku mocno uderza w kobiety, które
wykonują też często większość obowiązków związanych z
domem i rodziną. Znamienne jest również to, że wskaźniki
żywionych przez nie obaw związanych z pracą i karierą są
znacznie wyższe w przedsiębiorstwach dużych niż małych.
A najwyższe są w tych, które nasze respondentki oceniły
jako słabe pod względem odpowiedzialności społecznej.
Ustalenie tak potrzebnych nowych ram modelu pracy
zdalnej i hybrydowej rozumiemy jako przejście z nieco
chaotycznych ścieżek, jakie w tej chwili zostały wytyczone
w organizacjach, na wspólną dla całej firmy drogę: do
podążania autostradą, prowadzącą – po pierwsze – do
zapewnienia dobrostanu pracownikom, po drugie – do
stworzenia optymalnych warunków dla efektywności pracy
zespołów w nowym modelu.

Firmy niejednokrotnie już się przekonały, jak ważna
jest rola liderów w nowym otwarciu. Teraz trzeba
znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest dziś rola
biura i kultury organizacyjnej, a także jak zadbać o
pracowników, którzy „wyszli z biur” i nie wrócą już do
nich na takich zasadach, jak przedtem.

John Guziak

Lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego
Deloitte w Polsce

Wszyscy skorzystamy
dzięki większej aktywności
zawodowej kobiet

“

Pandemia uwydatniła wiele dysproporcji pomiędzy
płciami w życiu prywatnym, co przełożyło się na
życie zawodowe wielu kobiet. Pomimo, że liczebnie
w Polsce kobiet jest więcej niż mężczyzn, przed pandemią
aktywność zawodowa kobiet była niższa. Lockdown
i związane z nim decyzje administracyjne dotyczące
zamknięcia placówek opiekuńczych i wychowawczych
wypchnęły jeszcze więcej kobiet poza rynek pracy.
Ostatnie dostępne wyniki Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności za trzeci kwartał 2020 r. wskazują,
że kobiety stanowiły 62% ogółu biernych zawodowo.
Co więcej, warto zauważyć, że w przypadku osób biernych
zawodowo w wieku produkcyjnym (czyli wyłączając
emerytów i osoby uczące się) najczęstszą przyczyną
bierności są obowiązki rodzinne (33,9%).
Abstrahując od tego, na ile rzeczywiście te kobiety można
nazwać biernymi, bo przecież obowiązki rodzinne często
oznaczają wielogodzinną, codzienną pracę, warto przyjrzeć
się, co to oznacza z punktu widzenia całej gospodarki.
Przedstawiony obraz bowiem pokazuje, że bardzo
nieefektywnie zarządzamy zasobami ludzkimi. Mając do
dyspozycji więcej jednostek i do tego lepiej wykształconych
– wykorzystujemy je na rynku pracy w niewystarczającym
stopniu. Idealnie do tego pasuje pojęcie „jałowej straty”
(z ang. deadweight loss) występujące w teorii ekonomii.
Oznacza ono trwałą utratę dobrobytu społecznego w
wyniku nieoptymalnej alokacji zasobów.
Z drugiej strony zmiany demograficzne zdecydowanie
nie są czynnikiem sprzyjającym rozwojowi naszej
gospodarki. Jak większość społeczeństw europejskich
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starzejemy się, co oznacza, że coraz więcej osób schodzi
z rynku pracy, a młode osoby, które na niego wkraczają,
nie wypełniają powstałej luki. Bilans ludności osiągającej
wiek produkcyjny w latach 2017-2018 wynosił około – 250
tys. osób rocznie . Tym samym, niski poziom bezrobocia,
do którego się przyzwyczailiśmy, to nie tylko efekt dobrze
funkcjonującej gospodarki, ale także niekorzystnych
trendów demograficznych. Zwłaszcza w długiej
perspektywie może być to wyzwanie, z którym nasza
gospodarka może sobie nie dać rady.
Patrząc na klasyczną funkcję produkcji, gdzie wielkość
produkcji zależy od zasobów pracy i kapitału, szybko
możemy oszacować, jak zmieniłoby się PKB w Polsce,
gdyby więcej kobiet było aktywnych zawodowo.
Ograniczenia w zasobach pracy to proste przełożenie na
straty w PKB. Jeśli przyjąć, że aktywność zawodowa kobiet
rośnie do poziomu średniego, występującego w krajach
europejskich, dodatkowe ponad 500 tys. kobiet mogłoby
kontrybuować do wzrostu gospodarczego. Nawet, jeśli
praca ich byłaby w niepełnym wymiarze godzin, to już
przy pracy na pół etatu potrafimy tymi osobami zapełnić
lukę, która powstaje co roku w wyniku niekorzystnych
zmian demograficznych. W wartościach realnych to
może oznaczać nawet kilkadziesiąt miliardów złotych
dodatkowego PKB.
Jakie inne efekty mogłyby być zauważone wraz ze
wzrostem aktywności zawodowej kobiet? Większa podaż
pracy, poza dodatkowymi przepracowanymi godzinami,
a tym samym przyrost PKB, to także zwiększenie
konkurencji między pracownikami, a zatem możliwość
lepszego dopasowania pracowników do istniejących miejsc

pracy. W zakresie wpływu na same kobiety to przede
wszystkim ograniczenie strat w wyniku deprecjacji wiedzy
i umiejętności (w porównaniu do bierności zawodowej)
oraz zwiększenie dochodów gospodarstw domowych,
w których następuje wyjście kobiet z bierności zawodowej.
Dochody te mogą przekładać się na wyższą konsumpcję
w krótkim czasie, ale także na inwestycje w długim czasie
(np. w nieruchomości czy też w edukację dzieci). Dla
pracodawców większa aktywność zawodowa kobiet może
przełożyć się na wzrost innowacyjności i produktywności
dzięki różnorodności w zakładach pracy, a także na
większą podaż pracowników, co powinno ograniczać
presje na wzrost wynagrodzeń (który w ostatnich latach
przed pandemią był wysoki i istotnie podwyższał koszty
prowadzenia działalności gospodarczej).
Tym samym aktywizacja zawodowa kobiet powinna być
priorytetem rządzących, ale także pracodawców. Nie
stać nas na pomijanie tego aspektu podczas myślenia
o zrównoważonym rozwoju gospodarczym w Polsce.
Skorzystają na tym wszyscy.

Julia Patorska

Partner Associate, Liderka zespołu analiz
ekonomicznych Deloitte

Wstęp

Ponad dwie trzecie pracujących Polek uważa, że pandemia
spowalnia rozwój ich karier zawodowych. Pracodawcy mają
powody do niepokoju. Nie tylko dlatego, że mogą stracić
cenne talenty. Wskutek spadku zaangażowania kobiet, mogą
również zaprzepaścić długofalowe przewagi, jakie zyskali
dzięki różnorodności płci w miejscu pracy.
To nie wszystko – ucierpieć może
odporność ich biznesu na ciągłe
zawirowania, które mogą być w
najbliższych latach normą w gospodarce.
Najbliższy rok jest kluczowy dla
zapobieżenia tym konsekwencjom.
Co zatem firmy mogą zrobić, by nie
stracić potencjału, jaki wnoszą kobiety?
Już teraz warto wprowadzać rozwiązania,
które pomogą Polkom lepiej się odnaleźć
w warunkach, w jakich zmuszone są
pracować i lepiej funkcjonować po
wybuchu pandemii COVID-19. Punkt
zwrotny, w jakim znalazł się dzisiaj biznes,
warto wykorzystać do wypracowania
nowych rozwiązań. Pracodawcy i liderzy
mają szansę zbudować bardziej adekwatny
model pracy i elastyczności, zadbać o
równość szans i zapobiegać zawodowemu
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wykluczeniu, dokładając starań, aby
wesprzeć kobiety w adaptacji do pełnej
wyzwań rzeczywistości.

76

%

badanych kobiet uważa, iż pandemia
wywarła negatywny wpływ na ich życie.

3/4

kobiet, które odczuły ten negatywny
wpływ, obawia się o dalszy rozwój
swojej kariery zawodowej.

Pandemia odciska głębokie
piętno na życiu codziennym
pracujących kobiet
Pandemia wpłynęła na każdy aspekt naszego życia,
w tym także na rzecz tak fundamentalną, jak sposób
wykonywania pracy.

Jak zmieniły się obciążenia dotyczące Pani
życia zawodowego/ prywatnego/codziennych
obowiązków po wybuchu pandemii?
Moje obciążenie pracą wzrosło po wybuchu pandemii

Radykalnie zmieniła też uwarunkowania
pracy i życia kobiet, które dodatkowo
obciążone są całym szeregiem
negatywnych skutków wywołanych
pandemią.
Przede wszystkim ogromna większość
z nich przeszła w minionym roku na
pracę zdalną lub hybrydową w sytuacji,
gdy jednocześnie to właśnie one
wypełniają większość zadań związanych
z zajmowaniem się domem, dziećmi lub
innymi członkami rodziny.
Jak pokazuje przeprowadzone w grudniu
i styczniu polskie badanie Deloitte,
będące elementem globalnego projektu
badawczego „Understanding the
pandemic’s impact on working women”,
aż 78 proc. kobiet pracuje w biurze
rzadziej niż kiedyś. Przy czym 42 proc.
pracowało stacjonarnie przed pandemią
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przez minimum jeden dzień w tygodniu,
a po jej wybuchu i podczas kolejnych
lockdownów przeszły w pełni na pracę
z domu. Obecnie 43 proc. funkcjonuje
zdalnie na cały etat, a wcześniej było to
zaledwie 4 procent.
Równocześnie osobami bliskimi
intensywnie (wykonując trzy czwarte
związanych z tym zadań) zajmuje się aż
67 proc. respondentek (przed wybuchem
COVID-19 znacznie mniej, bo 43 proc.).
Również ponad połowa (58 proc.) deklaruje
intensywne obciążenie obowiązkami
domowymi niezwiązanymi z opieką nad
dziećmi i innymi członkami rodziny (wzrost
z 47 proc.).

Mam w tej chwili mniej czasu, by zająć się swoim
zdrowiem, samopoczuciem i robić to, co lubię
W tej chwili mam więcej obowiązków domowych,
takich jak sprzątanie czy gotowanie
W tej chwili mam więcej ogólnych obowiązków
związanych z opieką nad dziećmi
Wzrosła liczba moich obowiązków związanych
z pomocą dzieciom w nauce zdalnej

Jak widać, pandemia tylko nasiliła
obserwowane także i wcześniej
obciążenie kobiet pracą na dwóch
etatach: służbowym i prywatnym.
Nierównowagę na swoją niekorzyść
dostrzegają na tym polu wszystkie nasze
respondentki. Uderza fakt, że jest ona
w ich oczach bardzo duża, (zdaniem aż 75
proc. respondentek kobiety mają większe
obciążenia od mężczyzn), bez względu
na to, do której grupy wiekowej należą,
czy mają dzieci czy nie, na jakim etapie
kariery się znajdują albo czy są głównymi
żywicielkami rodziny.
Podsumowując, na wzrost obciążeń
po wybuchu pandemii, związanych
z codziennymi obowiązkami w życiu
prywatnym, uskarża się 63 proc.
naszych respondentek. Ich sytuacja
nie różni się tutaj od położenia ogółu
pracujących kobiet na świecie (65 proc.
wskazań w globalnym badaniu Deloitte).
Na tym jednak nie koniec: przybyło także
stresujących czynników związanych
z sytuacją zawodową Polek. Na przykład
wzrost obciążenia pracą dotyka aż 73
proc. z nich. Dla porównania, w skali
globalnej odczuwa go tylko jedna trzecia
zapytanych. Wyniki badania w Polsce są
tutaj niepokojące.
Negatywne skutki przejścia na pracę zdalną
lub hybrydową odczuwają silnie nawet
te kobiety, które nie mają dodatkowych
obciążeń w związku z opieką nad bliskimi.

Czy zmiany w rozkładzie dnia, spowodowane wybuchem pandemii,
wywarły na Panią negatywny wpływ? W czym wyraża się ten
negatywny wpływ?

89

%

respondentek z tej grupy przyznaje, że
pandemia wpłynęła na ich czas wolny
i rozkład dnia, przy tym aż 92 proc.
podkreśla, że są to zmiany in minus.
Dodajmy też, że 40 proc. aktywnych
zawodowo kobiet, które doświadczyły
negatywnych skutków w swoim rozkładzie
dnia, twierdzi, iż nie udaje im się obecnie
pogodzić obowiązków służbowych
z domowymi.

Zmiany te negatywnie wpłynęły na moje
samopoczucie psychiczne

86%
Zmiany te negatywnie wpłynęły na moje
samopoczucie ﬁzyczne

79%
Nie jestem w stanie zrównoważyć
pracy z życiem osobistym

65%
Nie mamy - ja ani moje dzieci - możliwości uczestnictwa w zajęciach
dodatkowych (tj. kursach lub spotkaniach towarzyskich)

56%
Nauka zdalna oznacza dla mnie
dodatkowe obowiązki domowe

49%
Inne obowiązki uniemożliwiają mi pracę
w normalnych godzinach pracy

27%
Nie mam możliwości korzystania z urzędowych form opieki
nad dziećmi i osobami starszymi/chorymi

20%
Inne

8

7%

Wiele kobiet uznaje pandemię
za zagrożenie dla swojej kariery
zawodowej
Obok znaczących zmian w organizacji życia
prywatnego, wymuszonych pandemią,
wiele kobiet boi się, że pandemia
negatywnie wpłynie na rozwój ich kariery
zawodowej, zarówno w perspektywie
krótko-, jak i długoterminowej.

Brak równowagi między pracą a życiem
prywatnym

35%

Brak kultury organizacyjnej

29%

Brak formalnego mentoringu

51

%
Tak

26%

Brak elastycznych systemów zatrudnienia

26%

Brak świadczeń/wynagrodzenia

25%

Doświadczenia związane z różnymi formami
wykluczenia (np. mikroagresją, wykluczaniem
z projektów i spotkań)

Wygląda na to, że pracodawcy sporo
zaniedbali w zakresie wsparcia osób,
zarówno kobiet jak i mężczyzn, którym w
związku z pandemią znacznie wzrósł zakres
obowiązków domowych.

9

53%

Biorąc pod uwagę jakie są obecne wymagania, aby
awansować w Pani firmie i związany z tym niezbędny
wysiłek, czy ma Pani wątpliwości co do sensu robienia
dalszej kariery zawodowej w Pani firmie?

Ponad połowa pracujących Polek, która w
ostatnim roku doświadczyła dodatkowych
obciążeń związanych ze zwiększoną ilością
pracy, zastanawia się, czy warto starać się
robić karierę u ich obecnego pracodawcy.
Wiele z nich obawia się również, że
zostaną zmuszone do trudnego wyboru:
praca albo życie prywatne.

Prawie połowa respondentek jest
zdania, że ich pracodawca nie dołożył
starań, aby zapewnić im wsparcie, które
wpływałoby na poprawę ich samopoczucia
psychicznego i fizycznego.

Co powoduje te wątpliwości?

25%

Brak odpowiednich przykładów

25%

Misja lub wartości, z którymi się nie zgadzam

23%

Oczekiwania dotyczące godzin pracy

49

%
Nie

14%

Brak różnorodności

Co gorsza, sytuacja po wybuchu pandemii
sprawia, że spora część zapytanych przez
nas Polek rozważa zmianę pracy. 40
proc. z nich deklaruje, że w ich przypadku
zmiana ta jest prawdopodobna lub bardzo
prawdopodobna, ze względu na to, że
bardziej niż kiedykolwiek cierpi ich życie
prywatne.

Czy w Pani ocenie firma, w której Pani pracuje dołożyła wszelkich
starań, by dać wsparcie osobom, którym w związku z pandemią
znacznie wzrósł zakres obowiązków domowych?

49%

Nie

20%

Tak

31%

Trudno
powiedzieć

Polscy pracodawcy nie najlepiej także wypadają pod
względem ich podejścia do kwestii różnorodności
płciowej.
Czy Pani zdaniem w czasie pandemii różnorodność płciowa jest
traktowana przez zarząd Pani firmy jako jeden z priorytetów
biznesowych?

55%
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Nie

15%

Tak

30%

Trudno
powiedzieć

Jeszcze więcej kobiet ma wątpliwości,
czy warto dalej rozwijać karierę u
obecnego pracodawcy. Tego typu rozterki
ma większość (57 proc.) respondentek
z najmłodszej badanej przez nas grupy
wiekowej (do 30 roku życia), która,
w odróżnieniu od pozostałych grup,
jest najmniej obciążona obowiązkami
domowymi i rodzinnymi. Inaczej niż ich
starsze koleżanki, są na początku drogi
zawodowej i czas pandemii postanowiły
wykorzystać na podjęcie działań mających
przyspieszyć ich kariery. Lecz i one mają
powody do frustracji. Najważniejszą
przyczyną jest brak formalnego
mentoringu w sytuacji, gdy pragną się
intensywnie rozwijać (41 proc. wskazań).
Z kolei kobietom na wyższych
stanowiskach kierowniczych najbardziej
doskwiera brak równowagi między
pracą a życiem prywatnym (aż 66 proc.
wskazań), a także brak misji i wartości firmy,
z którymi mogłyby się w pełni utożsamić –
są przy tym bardziej lojalne wobec
obecnego pracodawcy niż pozostałe grupy.
Jednak pomimo rozważań
o odejściu, duża lojalność cechuje
wszystkie grupy kobiet. W pandemii
wybierają stabilność zatrudnienia,
gotowe pracować na gorszych
warunkach, płacąc za to wysoką cenę,

jeśli chodzi o zdrowie psychiczne
i fizyczne.
Pracodawcy powinni już teraz skupić się na
wdrażaniu rozwiązań w takich obszarach,
jak kultura organizacyjna, efektywność
działania zespołów czy kobiece role
models (rozwój poprzez wzory do
naśladowania).
Zwłaszcza, że szczególną uwagę zwraca
stosunkowo duże rozczarowanie,
wszystkich badanych, bez względu na ich
wiek bądź pozycję zawodową, brakami
w zakresie kultury organizacyjnej w ich
firmie. W dodatku po wybuchu pandemii
granica między życiem zawodowym
i prywatnym z wielu względów uległa
zatarciu i kultura organizacyjna stała się
jeszcze ważniejsza. W sytuacji pracy zdalnej
i hybrydowej jej brak sprawia, że łatwo
spada morale i poczucie wspólnoty
w zespole.
Na tym tle małe przedsiębiorstwa
wypadają lepiej niż średnie i duże.
Kobiety zatrudnione w mniejszych firmach
są wyraźnie mniej skłonne zmienić pracę
i chętniej angażują się w rozwój kariery
u dotychczasowego pracodawcy. Ma
to zapewne związek z tym, że w takich
firmach relacje między ludźmi częściej są
bliskie i nieformalne, a poczucie wspólnoty
pozytywnie wpływa na wzajemną
troskę i zrozumienie zarówno potrzeb,
jak i indywidualnych problemów. W
efekcie lepiej sobie radzą, jeśli chodzi o
zapewnienie kobietom wsparcia w czasie
pandemii i budowanie wśród pracowników
poczucia przynależności.

Poczucie nieustannej „gotowości”
W badaniu ujawniła się także inna
niepokojąca rzecz: prawie połowa kobiet
(49 proc.) ma poczucie, że w pracy
muszą być teraz non stop dyspozycyjne.
Wynika to w dużym stopniu z charakteru
funkcjonowania online, do tego z domu,
i zacierania się granic między tym, co
prywatne, a co służbowe. Przy czym
poczucie, że trzeba być stale dostępną, jest
częstsze u badanych zajmujących bardziej
odpowiedzialne stanowiska kierownicze.

Tym, co najbardziej w tej
sytuacji martwi respondentki
(45 proc. wskazań w grupie
„dyspozycyjnych” i 32 proc.
w przypadku ogółu ), jest to,
że mogą zostać wykluczone
z udziału w ważnych zebraniach
i projektach.
Żywią także inne obawy, wynikające z
empatii i odpowiedzialności za pozostałych
członków zespołu. Jak choćby obawa,
że jeśli w którymś momencie nie będą
dostępne, ktoś inny zostanie obarczony ich
zadaniami po godzinach (odpowiednio, 26
i 22 proc. wskazań). Nie chcą też sprawiać
zawodu współpracownikom (22 i 19 proc.).
W rezultacie czują się jeszcze bardziej
przytłoczone pracą i sfrustrowane, a nieraz
także nieefektywne.
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49

%

badanych ma poczucie, że jest
oczekiwanie pracodawcy, aby być
zawsze do dyspozycji (być on-line
po pracy, natychmiast odpowiadać
na maile).

Jaki wpływ wywiera oczekiwanie bycia zawsze do dyspozycji?
Czuję się przytłoczona

57%
Źle się z tym czuję psychicznie

48%
Uważam, że to nie w porządku, że praca zajmuje mój prywatny czas

45%
Mam poczucie, że zaniedbuję rodzinę i przyjaciół

40%
Źle się z tym czuję ﬁzycznie

27%
Wydajność mojej pracy spadła

24%

1/3

kobiet w tej grupie uważa,
że jesli nie spełnią tego
oczekiwania ich kariera
ucierpi.

o żywotnym znaczeniu dla dynamicznych
przedsiębiorstw oraz, mające duże
znaczenie dla pracowników. Takie jak
choćby elastyczność godzin pracy czy
równe wynagrodzenia dla przedstawicieli
obu płci pełniących podobne funkcje w
organizacji. Lepiej też sprawdzają się jako
kobiece role models.

To poczucie nieustannej „gotowości”
ma także inne niedobre konsekwencje.
43 proc. badanych kobiet, które się z nim
zmagają (i 28 proc. wszystkich badanych),
martwi się, że jeśli nie będą zawsze
dyspozycyjne, ucierpi ich kariera. Tylko 31
proc. nie ma takich obaw. 25 proc. ogółu
(i aż cztery piąte grupy „w gotowości”) boi
się, że w którymś momencie stanie przed
bolesnym dylematem: kariera albo życie
osobiste. A prawie 30 proc. uważa, że
powinny rozważyć ewentualność odejścia
z pracy lub przynajmniej przerwania
rozwoju zawodowego na jakiś czas.

Rozpowszechniony lęk Polek, że nie są
w pracy wystarczająco dyspozycyjne,
ma swoje źródło w opisywanych przez
nie oczekiwaniach pracodawców.
Bo choć zaledwie 3,6 proc. stwierdza,
że w firmie podstawą oceniania ich jako
pracowników są przede wszystkim
godziny ich dostępności, już prawie 40
proc. wskazuje tu na jakość swej pracy
i dyspozycyjność łącznie.

Biorąc pod uwagę, że tego rodzaju
zmartwienia i rozterki dotyczą częściej
menedżerek wyższego szczebla niż
pozostałych, pracodawcy powinni być
szczególnie zaniepokojeni. Są one
bowiem zbyt cenne, by je stracić. Często
bowiem zgłaszają i rozwiązują problemy

Czy podstawą Pani oceny jest jakość wykonanej pracy, czy godziny,
w których pozostaje Pani do dyspozycji pracodawcy?

49%

Podstawą oceny jest
jakość wykonanej pracy

4

%

Podstawą oceny są
godziny dostępności

12

7%

Trudno powiedzieć

40%

Podstawą oceny są
oba te czynniki

Najcenniejsze zasoby
ponoszą największy koszt
Okazuje się, że najwyższą cenę za obciążenia czasu
pandemii ponoszą menedżerki średniego szczebla,
w wieku 30-40 lat.
Wynika to z tego, że jednocześnie są
najbardziej obciążone obowiązkami
rodzinnymi (często mając małe dzieci),
jak i zawodowymi, ze względu na etap
kariery, na którym się znajdują. Są przy
tym bardzo ambitne i zaangażowane
w swój rozwój. Wszystko to może
prowadzić do ogromnego poziomu stresu
i przekroczenia granic wytrzymałości.
A stąd blisko do wypalenia zawodowego
i marnowania potencjału kobiet
pełniących, jako liderki, wyjątkową rolę
w firmie. W dodatku mających już duże
doświadczenie i będących na prostej
drodze do podejmowania się szeroko
zakrojonej odpowiedzialności.
Z kolei w przypadku pracownic
nieposiadających dzieci i nieobciążonych
obowiązkami opiekuńczymi można
zaobserwować inną alarmującą rzecz.

Tym razem mającą nie tylko reperkusje
biznesowe czy społeczne, ale także
demograficzne. Badanie pokazuje, że
co dziesiąta badana kobieta do 30. roku
życia przekłada swoje plany powiększenia
rodziny z powodu aktualnych obciążeń
i sytuacji zawodowej spowodowanej
przez pandemię. Przy czym mowa tu
o osobach, które mają stałą pracę i stabilną
sytuację zawodową oraz materialną.
Te decyzje pracujących kobiet wzmacniają
negatywny trend demograficzny. Kobiety,
które już łączą obowiązki zawodowe
i macierzyńskie, potrzebują oddechu.
Te zaś, które macierzyństwo mają dopiero
przed sobą, widzą, że w obecnej sytuacji
bardzo łatwo ten oddech stracić i nie
wyobrażają sobie, że mogłyby w najbliższej
przyszłości połączyć pracę z opieką nad
dzieckiem.

Perspektywy rozwoju kariery
Celem badania było nie tylko poznanie i zrozumienie obecnej
sytuacji kobiet pracujących w Polsce, ale także zidentyfikowanie
możliwych działań, które wesprą je w dalszym rozwoju
zawodowym w trakcie pandemii oraz w dłuższej perspektywie.
Respondentki zostały poproszone, by
określiły, czego oczekują od pracodawców
i jakie działania ci ostatni powinni
podjąć, aby tego wsparcia skutecznie
udzielić. Wśród najważniejszych działań,
które mogłyby w tym pomóc, kobiety
konsekwentnie wymieniają te związane
z nowoczesnym, odpornym na ciągłe
zawirowania i zakłócenia przywództwem,
nastawionym na wzmacnianie zaufania
pracowników i poprawę ich dobrostanu.
Co ciekawe, odpowiedzi Polek miejscami
dość istotnie różnią się od tych,
których udzieliły kobiety w badaniu
międzynarodowym. Tam na pierwszym
miejscu respondentki wymieniły awans lub
podwyżkę (aż 59 proc. wskazań, w Polsce –
28 proc. i dopiero siódma pozycja na liście).
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Na drugim miejscu znalazły się bardziej
elastyczne formy wykonywania pracy (48
proc. wskazań na świecie, u nas – 34 proc.
i czwarta pozycja). Natomiast najważniejsza
dla Polek obsada zespołów, która zapewnia
niezbędne wsparcie w realizacji celów
zawodowych, w skali globalnej zajęła
trzecie miejsce. Przy czym wskazał na nią
podobny odsetek badanych, jak w naszym
kraju (odpowiednio, 47 i 46 proc.).

Jakie działania mogliby przede wszystkim podjąć pracodawcy,
by pomóc złagodzić wzrastająca liczbę obowiązków w związku
z pandemią i zapewnić Pani możliwość pozostania w firmie
przez dłuższy czas?

46%

Zadbać o właściwą obsadę zespołów, zapewniającą
niezbędne wsparcie

41%

Zwiększyć możliwości podnoszenia kwalifikacji

41%

Organizować inicjatywy integrujące zespół

34%

Zaoferować elastyczne godziny pracy

30%

Zaoferować dodatkowe możliwości kształcenia, ciekawsze projekty
i/lub inicjatywy wymagające ode mnie dodatkowego wysiłku

30%

Zapewnić dodatkowe zasoby, takie jak sieci kobiet, programy dla
liderek, możliwości networkingu, inicjatywy mentorskie i sponsorskie

28%

Dać mi awans/podwyżkę

28%

Zaoferować krótkoterminowy urlop (dla potrzeb naukowych,
opieki nad członkami rodziny, rozwoju zainteresowań)

25%

Organizować regularne spotkania zespołów poświęcone
samopoczuciu pracowników

22%

Zapewnić wsparcie psychologiczne

21%

Zaoferować program opieki nad dziećmi lub wsparcia w tym zakresie

14%

Zwiększyć dostępność kierownictwa wyższych szczebli dla
pracowników

12%

Poprawić jakość świadczeń

5%

Inne (jakie)

Planując działania, pracodawcy powinni kierować się
indywidualnym podejściem
Potrzeby i oczekiwania respondentek
badania różnią się w zależności od sytuacji
osobistej i zawodowej. Specjalistki do 30.
roku życia stawiają np. na rozwój, ale
potrzebują do tego elastycznych form
pracy. W przypadku menedżerek w wieku
30-40 lat, łączących pracę z największym
zaangażowaniem w opiekę nad innymi
członkami rodziny, dalszy długoterminowy
rozwój zawodowy wymaga odciążenia ich
w domu i większej swobody w planowaniu
dnia pracy. Kobiety powyżej 40. roku życia
i te - zajmujące najwyższe stanowiska
mają silne poczucie misji oraz potrzebę
wkładu w budowanie firm opartych
na wartościach. Bardzo też potrzebują
mentoringu, sieci networkingowych i
kobiecych role models.
Tego typu różnice, obserwowane na
świecie, potwierdzają się także w wynikach
polskiego badania. Jeśli chodzi np. o
wspomniane wyżej awans i podwyżkę, są
one bardzo ważne dla respondentek przed

trzydziestką (48 proc.wskazań), które są u
progu kariery. Tymczasem wśród pań po
czterdziestce czy menedżerek wysokiego
szczebla wskazuje na nie zaledwie 16
procent.
Dla najmłodszej grupy większe
znaczenie niż awans i podwyżka mają
tylko możliwości kształcenia się (zwłaszcza
formalnego czy technicznego), ciekawsze
projekty i rozwijające je inicjatywy,
wymagające dodatkowego wysiłku (50
proc.). Potrzeba podnoszenia kwalifikacji
jest zresztą jasno wyrażana przez
wszystkie grupy objęte naszym badaniem.
Pragnie tego 40 proc. respondentek,
choć, siłą rzeczy, ich zdania różnią się co
do charakteru tego rozwoju. Przy czym
wśród wyższej kadry na pierwszym miejscu
jest zapewnienie dodatkowych zasobów,
takich jak sieci kobiet, programy dla liderek,
możliwości networkingu czy inicjatywy
mentorskie i sponsorskie (39 proc.). Wśród
osób w wieku 40+ dominuje zaś chęć

rozwoju poprzez współpracę z kobiecymi
role models, choć jednocześnie najwięcej
z nich potrzebuje inicjatyw integrujących
zespół (44 proc.).
Dla respondentek w wieku 31-40 lat
najważniejsza jest z kolei właściwa
obsada zespołów. Również z tej grupy
(oraz menedżerek średniego szczebla)
rekrutuje się największy odsetek kobiet
potrzebujących programów wpierających
pracujących rodziców (26 proc.).
Niestety Polki nie są zbyt optymistyczne,
jeśli chodzi o to, czego mogą się
spodziewać. Znamienne, że ponad
połowa zakłada, iż w najbliższym czasie
zostaną im powierzone dodatkowe
zadania. Jest to zbieżne z ich mocno
stonowaną oceną działań pracodawców.

Czy w kontekście kariery
zawodowej w nadchodzącym roku
może Pani oczekiwać wystąpienia
któregoś z niżej opisanych
zdarzeń?

dodatkowych
53% Przydział
obowiązków

31% Podwyżka
20% Awans
15% Zmiana stanowiska
14% wynagrodzenia
Obniżenie

obowiązków/
12% Zmiana
przekwaliﬁkowanie

9%
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Obniżenie wymiaru czasowego
pracy (praca na część etatu)

Rekomendacje dla pracodawców
Nie ma wątpliwości, że planując i realizując działania, które
wesprą dziś kobiety w ich rozwoju zawodowym, pracodawcy
powinni wykazać się zindywidualizowanym i empatycznym
podejściem.
Czyli w pierwszym rzędzie poznać
potrzeby konkretnych pracowników.
Nieco inne oczekiwania będą mieli np.
ci zaangażowani w opiekę nad bliskimi,
a inne ci, którzy takich obowiązków nie
mają.
Kolejną pilną sprawą jest zadbanie
o ich dobrostan, zaspokojenie ich
najważniejszych potrzeb, poszanowanie
wyznawanych przez nie wartości,
relacje oparte na zaufaniu do firmy,
przełożonych i współpracowników. W
biznesie niebywale bowiem wzrosło
znaczenie czynnika ludzkiego. Mówi się
wręcz o „przedsiębiorstwie społecznym”.
Historie firm, które przetrwały w
pandemii, a tym bardziej tych, które w
niej poszły do przodu, pokazują, jak wiele
zależało od zaangażowania i zachowania
zatrudnionych w nich osób.
Przy czym dla biznesowego sukcesu
decydująca okazała się inicjatywa
pracowników, ich samodzielność, odwaga,
kreatywność i proaktywne podejście
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do wyzwań. A także funkcjonowanie
w zgranych, silnie zmotywowanych
zespołach, odpornych na zawirowania.
Dzięki temu firmy te mogły elastycznie
i twórczo podejść do zaskakującej
rzeczywistości, w jakiej się znalazły.
Wykazały się dużo wyższą odpornością na
zawirowania na rynku.
Dostrzegli to także pracownicy, których
świadomość potrzeb ewoluowała w
trakcie pandemii. W naszym badaniu
wśród najbardziej pożądanych działań
pracodawców respondentki wskazują
dbałość o właściwą obsadę zespołów,
zapewniającą niezbędne wsparcie
(pond 46 proc.), zwiększenie możliwości
podnoszenia kwalifikacji czy inicjatywy
integrujące zespół (prawie 41 proc.).
Dynamiczna rzeczywistość stała się
dziś normalnością i zostanie z nami
przez najbliższe lata. Kto chce w niej
rozwijać biznes, powinien móc szybko
wykorzystywać nieustanne zakłócenia,
tworząc i sprawnie realizując zwycięskie

strategie budowania odpornej organizacji.
Trudno to sobie wyobrazić bez
zaangażowania i odpowiedniego sposobu
bycia (a nie jedynie odpowiedniego
sposobu myślenia) pracowników.
Te zaś zależą w dużej mierze od panującej
w przedsiębiorstwie kultury organizacyjnej
i samopoczucia zatrudnionych w nim ludzi.
Czy ich dobrostan jest uwzględniany w
firmowych procesach i procedurach? Czy
wspiera go zachowanie liderów, a także
środowisko fizyczne i cyfrowe, w którym
ludzie funkcjonują? Jak zaprojektowany
jest model pracy w przedsiębiorstwie? I
jak w tym kontekście uwzględniany jest
dobrostan kobiet?
Na podstawie naszych analiz
opracowaliśmy listę kilku kroków
zalecanych wszystkim pracodawcom.
Powinny się okazać przydatne,
wskazując kierunek działania.
Zmiany dobrze byłoby wprowadzać
jak najszybciej, ale niezbędne jest
przy tym bardzo uważne podejście.
Właściwe działania pracodawców
będą bowiem miały fundamentalne
znaczenie dla rozwoju zawodowego
Polek i w konsekwencji – także dla
rozwoju firm.
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zalecanych
kroków

01

02

03

Elastyczny model pracy
staje się standardem

Przedsiębiorstwo społeczne, czyli
empatia i zaufanie podstawą
zarządzania

Networking, mentoring i sponsoring
jako metody szkolenia i rozwijania
kwalifikacji

Warto w tym miejscu podkreślić, że elastyczne godziny
pracy nie oznaczają wyłącznie „pracy z domu”, co stało
się normą w pandemii. Mogą również przybrać formę
ustaleń umożliwiających pracownikom wnoszenie
wkładu do biznesu, pomagając im zarazem zachować
równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.
Możliwe rozwiązania to np. zmniejszony wymiar godzin
pracy, wydłużony dzień pracy przy skróconym tygodniu
pracy lub dzielenie danego stanowiska między dwie
osoby. Co ważne, nie może to być „atrakcyjna opcja“
tylko dla rodziców. Powinien to być standard dostępny
dla wszystkich. Równie istotne, jak wprowadzenie
odpowiednich zasad i elastycznych warunków pracy, jest
budowanie kultury umożliwiającej pracownikom czerpanie
korzyści z nowych reguł bez obawy o swoją przyszłość
zawodową. Bez tego elastyczne warunki pracy nigdy nie
zostaną w pełni wykorzystane.

Utrudnienia w pracy wywołane pandemią zwiększają
zapotrzebowanie na otwarty dialog kierownictwa
z zespołem. Prowadzony w atmosferze życzliwości
i bezpieczeństwa, tak by stworzyć przestrzeń do
szczerości w relacjach. 44 proc. respondentek badania
międzynarodowego twierdzi, że chciałyby mieć
regularne, konstruktywne odprawy z szefem, który
byłby autentycznie zainteresowany ich samopoczuciem
czy dobrostanem. Otwarty dialog ułatwia kierownictwu
zrozumienie bieżących obciążeń, jakich doświadczają
kobiety i udzielanie im odpowiedniego wsparcia, aby
zapewnić im możliwości długoterminowego rozwoju
zawodowego.

Prawie jedna trzecia badanych (w tym niemal 40 proc.
członkiń wyższej kadry kierowniczej) wskazywała
mentoring, networking i sponsoring jako czynniki istotne
z punktu widzenia rozwoju ich kariery. Należy jednak
zadbać, by dopasować tę ofertę do różnorodnych
możliwości technicznych i czasowych poszczególnych
pracowników. Tak by była dostępna dla jak największej
ich liczby. Bardzo istotne stają się również rozmowy z
innymi kobietami postrzeganymi jako „role models” mogą
pomóc w rozwiązaniu problemów, zainspirować, stworzyć
przestrzeń do zmierzenia się z wyzwaniami.

Trzeba ponownie zdefiniować pojęcia używane w
firmie: co oznacza w niej obecnie „elastyczny czas
pracy“, a co „dyspozycyjność“.
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Empatia ze strony liderów pozwala na budowanie
otwartej kultury, sprzyjającej obustronnemu zaufaniu
w zespole. A w efekcie – samodzielności jego członków,
ich wewnętrznej motywacji, proaktywności
i sprawnej współpracy.
W Polsce odsetek oczekujących konstruktywnych rozmów
z szefem jest znacznie mniejszy, ale za to na pierwszy
plan wysuwa się właściwa obsada zespołu i organizacja
jego pracy. W praktyce oznacza to, że szef powinien być
uważnym, godnym zaufania, wspierającym liderem.

04

05

06

Respondentki naszego badania wskazują, że chcą rozwijać
swoją karierę zawodową i są gotowe podjąć się realizacji
dodatkowych zadań, mimo narzuconych przez pandemię
ograniczeń. Jednocześnie w tych okolicznościach udział w
kursach doskonalenia zawodowego jest poza zasięgiem
wielu kobiet. Co trzecia przyznaje, że nie jest przez nie w
stanie pogodzić zobowiązań zawodowych i domowych.
Mając to na uwadze, pracodawcy powinni zapewnić
elastyczny dostęp do wiedzy specjalistycznej oraz
konieczne w danym wypadku wsparcie. Jednym
ze sposobów jest edukacja zdalna dopasowana do
indywidualnych potrzeb, dzięki czemu dana osoba
sama decyduje, kiedy i gdzie rozpocznie kurs.

Ponad 28 proc. ogółu badanych, niemal połowa kobiet do
30-tki i specjalistek, a także jedna trzecia menedżerek w
wieku od 30 do 40 lat wskazuje, że najlepszym działaniem,
które firma mogłaby podjąć w celu udzielenia im wsparcia,
byłby awans lub podwyżka. Eliminacja podświadomych
uprzedzeń w procesie ich przyznawania zawsze miała
kluczowe znaczenie, ale pandemia przyniosła potrzebę
przyjrzenia się działaniom pracowników z nieco innej
perspektywy.

To powinny być elementy kultury organizacyjnej
każdego przedsiębiorstwa. Przeszło 25 proc. kobiet,
które poddają w wątpliwość możliwość rozwoju swojej
kariery zawodowej, jako przyczynę wymienia zachowania
wykluczające, takie jak mikroagresja czy odsunięcie
od spotkań i projektów. Chociaż w wielu firmach
wprowadzono polityki różnorodności i przeciwdziałania
wykluczeniu, codzienne relacje i zachowania w pracy
świadczą o tym, że często różnorodność i zapobieganie
wykluczeniu nie są w nich tak naprawdę priorytetem.
Zachowań wykluczających można doświadczyć,
pracując stacjonarnie, jak i zdalnie. Wszelkie przypadki
tego typu wymagają bezpośredniej, zdecydowanej
reakcji, uwzględniającej także jasne komunikaty i
szkolenia.

Dopasowanie możliwości kształcenia
do rozkładu dnia

Eliminacja podświadomych
uprzedzeń w procesie
wynagradzania, sukcesji i awansu

* Konieczne jest uwzględnienie kontekstu pracy zdalnej
i nieuniknionych zobowiązań prywatnych. Eliminacja
podświadomych uprzedzeń w ramach procesów
przyznawania nagród, podwyżek i awansów, w tym
obiektywne podejście do obowiązków opiekuńczych
kobiet, jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

Przede wszystkim różnorodność,
poszanowanie innych i zapobieganie
wykluczeniu

W naszym badaniu wyraźnie widać, że pandemia
wzmocniła potrzebę różnorodności i wspierania kobiet
w firmach. Te przedsiębiorstwa, które już wcześniej
stosowały u siebie stosowne polityki, zostały lepiej
ocenione przez respondentki.
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Metodologia badania

W grudniu 2020 oraz w styczniu 2021 r. firma Deloitte przeprowadziła
badanie 335 kobiet z całej Polski, zatrudnionych w małych, średnich i
dużych firmach w różnych branżach. Wszystkie pracowały w pełnym lub
prawie pełnym wymiarze godzin i zajmowały różnorodne stanowiska – od
asystentki do prezeski.
Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w wieku 31-40 lat (43 proc.),
kolejna co do wielkości była grupa w wieku 41-50 lat (33 proc.) i wreszcie
najmniejsza, w wieku 21-30 lat (18 proc.).
Badana próba nie ograniczała się do stanowisk specjalistycznych ani
osób, które mogą pracować zdalnie. Najwięcej respondentek pełniło w
firmach funkcje menedżerskie i specjalistyczne (około 64 proc.). Najliczniej
reprezentowane w badaniu branże to: usługi finansowe, profesjonalne,
technologie, media, telekomunikacja, dobra konsumpcyjne, produkcja
przemysłowa, budownictwo, sektor publiczny i ochrona zdrowia.
Większość badanych była zamężna lub w związku partnerskim, a
ponad jedna trzecia zadeklarowała, że ich wynagrodzenie stanowi główne
źródło utrzymania rodziny. Ponad połowa ma co najmniej jedno dziecko w
wieku do 18 lat, a niecałe 10 proc. opiekuje się innymi członkami rodziny.
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