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Jestem marzycielką, jednak twardo stąpam po ziemi – Cher Wang. 

 

 

KOBIETY W BIZNESIE – LENIWE MASKOTKI CZY REKINY NA SMYCZY? 

 

Spór na temat źródeł odmiennych ról i pozycji społecznej kobiet i mężczyzn trwa od 

stuleci, a co ciekawe w dalszym ciągu większa część polskiego społeczeństwa opowiada się 

za tradycyjnym ich podziałem na damskie i męskie
1
. W niniejszym artykule przedstawione 

zostaną cechy oraz mechanizmy, które rządzą światem biznesu od lat, a które jednak w coraz 

większym stopniu pozwalają kobietom wysunąć się na prowadzenie. 

Przez dziesiątki lat to mężczyźni zarabiali pieniądze, i to oni decydowali o sposobie 

ich wydawania. Ówcześnie to kobiety przejmują kontrolę nad swym ekonomicznym losem. 

Stajemy w obliczu największej od 50 lat rewolucji społecznej, gdzie to kobiety dochodzą 

globalnie do władzy. The Economist w artykule „Female Power” podkreśla, iż zachodzące 

zmiany mają charakter nieodwracalny, a radzenie sobie ze społecznymi skutkami tych 

przemian będzie największym wyzwaniem nadchodzących kolejnych 50 lat. Jeszcze nigdy 

dotąd tak wielka liczba kobiet nie pracowała, osiągając w ten sposób niezależność finansową 

i bezpośredni wpływ na losy własne i  świata.
2
 W Stanach Zjednoczonych kobiety stanowią 

prawie połowę osób pracujących (49,9 %). Wielkie koncerny do niedawna zdominowane 

przez mężczyzn stawiają na kobiety powierzając im wysokie stanowiska kierownicze. Co 

istotne, zjawisko to nie jest tylko i wyłącznie wynikiem poprawności politycznej, ale efektem 

zamian społecznych zachodzących we współczesnym świecie. 

 

Kobiety sukcesu 

W światowej ekonomii nie brakuje przykładów kobiet sukcesu, które świetnie radzą 

sobie w roli managera. Reprezentantki płci pięknej stoją na czele wielkich światowych 

koncernów. Doskonałym przykładem może być Prezes i Dyrektor Generalna Pepsico - Indra 

K. Nooyi, czy Irene Rosenfeld  Dyrektor Generalna Kraft Foods. Jedną z ciekawszych 

kobiecych postaci w świecie biznesu jest również Ursula Burns – pierwsza Afroamerykanka, 

która po wielu latach pracy dla firmy Xerox zasiadła w fotelu Dyrektora Generalnego. 
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Stopniowo zanika też stereotypowy podział na typowo męskie i damskie profesje, czego 

przykładem jest Sheryl Sandberg będąca szefem operacyjnym (COO) Facebook Inc., 

zaliczana do najbardziej wpływowych i najlepiej opłacanych kobiet w amerykańskim biznesie 

i to w branży internetowej. Kolejny przykład, to Susan Wojcicki - amerykańska 

bizneswoman, ciągle mało znana szerszemu gronu, zasiadająca na stanowisku starszego 

wiceprezes Google, córka polskiego profesora fizyki na Uniwersytecie w Stanford, która w 

rankingu magazynu Forbes z 2011 uplasowała się na 16. pozycji najbardziej wpływowych 

kobiet świata. To właśnie dzięki kobiecie – Tajwance Cher Wang, określanej mianem 

królowej smartfonów i jej niezwykłemu uporowi – koncern HTC stał się jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych marek i jednym z czterech największych producentów smartfonów na 

świecie. Cher Wang – pomysłodawczyni palmtopa znacznie wyprzedziła potrzeby 

konsumentów, wprowadzając urządzenie na rynek już pod koniec lat 90. na, co w tamtym 

czasie o mały włos nie doprowadziło firmy do bankructwa. Jednak wola walki, upór i 

konsekwencja w dążeniu do celu pozwoliły właścicielce utrzymać, a nawet znacznie rozwinąć 

powszechnie dziś rozpoznawaną markę.  

Wyniki prowadzonych analiz nie są jednak łaskawe, mimo, iż coraz więcej kobiet 

odnosi sukces w biznesie, wciąż procentowy udział kobiet w zarządach wielkich koncertów 

nie napawa optymizmem. Zgodnie z raportem Sedlak & Sedlak, wśród 1 286 menedżerów 

zasiadających w 2009 roku w zarządach spółek giełdowych były tylko 152 kobiety (11,8%). 

Podobnie było w przypadku rad nadzorczych, gdzie udział kobiet wynosił około 12%. 

Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele… 

 

Wyzwania 

Wśród najważniejszych barier zmniejszających szanse kobiet w czynnym kreowaniu 

współczesnej gospodarki jest problem pogodzenia dwóch ról – pracy zawodowej z życiem 

rodzinnym. Łączenie pracy z życiem rodzinnym to poważne wyzwanie dla kobiet. Podział 

obowiązków domowych jest nadal bardzo nierównomierny, co sprawia, że kobietom trudniej 

jest zadbać o własną karierę zawodową. Zgodnie z badaniami Eurostatu jedynie 65 % kobiet 

– matek małych dzieci w UE jest aktywnych zawodowo, w porównaniu z 91 % mężczyzn.
3
 

Odmienne jest również społeczne postrzeganie instytucji małżeństwa w stosunku do obu płci. 

W przypadku mężczyzn, małżeństwo postrzegane jest przez pracodawcę pozytywnie, jako 

objaw stabilizacji, pozwalający całkowicie poświęcić się pracy. Natomiast w przypadku 
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kobiet małżeństwo oznacza konkurencję dla obowiązków zawodowych. Pytania nt. stanu 

cywilnego oraz planów założenia rodziny w stosunku do kobiet są niemalże nieodłączną 

częścią rozmowy kwalifikacyjnej i niestety bardzo często przesadzają o jej wyniku. Kwestia 

ta stała się przedmiotem kampanii reklamowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, mającej 

na celu promocję zasad równości szans kobiet i mężczyzn. Wynikiem kampanii był spot 

reklamowy: Czy zamierza Pan zajść w ciążę? 

(http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie.php?a=1&kampania_id=1556&action=szczegol

y&strona=61), ukazujący, iż niektóre pytania nie powinny paść, zarówno w stosunku do 

kobiet jak i mężczyzn.  

 

Własna firma zamiast etatu 

Nierówne traktowanie była często czynnikiem motywującym kobiety do podjęcia 

własnej działalności. Coraz większa liczba kobiet mając do wyboru pracę w domu, na etacie, 

lub prowadzenie własnej firmy, wybiera tę ostatnia formę aktywności zawodowej. Powodów 

może być wiele: dyskryminacja pod katem płci, brak perspektyw rozwoju i awansu, niższe 

zarobki, zjawisko tzw. szklanego sufitu, czyli niewidzialnej, sztucznie kreowanej bariery 

uniemożliwiającej uzyskanie kobietom wysokiej pozycji w polityce czy biznesie. Wśród 

najczęściej wymienianych przez respondentki czynników przemawiających za rozpoczęciem 

własnej działalności znalazły się m.in.:   

 dążenie do samodzielności; 

 potrzeba godziwych zarobków; 

 potrzeba posiadania elastycznego czasu pracy; 

 możliwość pełniejszego wykorzystania umiejętności; 

 chęć osiągnięcia sukcesu życiowego; 

 wrodzona przedsiębiorczość; 

 niezadowolenie z poprzedniej pracy; 

 chęć udowodnienia swojej wartości. 

W porównaniu z mężczyznami, kobiety charakteryzują się podobnym zestawem 

motywacji do prowadzenia własnej działalności. Na pierwszym miejscu plasuje się chęć 

osiągnięcia niezależności i samorealizacji.
4
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Profil psychologiczny – czyli jakie cechy determinują dobrego managera? 

Prowadzone badania i analizy wskazują na istotny związek pomiędzy cechami 

osobowościowymi a osiągnięciem sukcesu na stanowisku managera. Nie ma jednak jednego 

przyjętego kanonu cech idealnego managera. Mamy do czynienia z różnego rodzaju typami 

osobowości pozostającymi w ciągłej interakcji ze zmieniającymi się czynnikami 

zewnętrznymi. Można jednak posłużyć się pewnymi modelami, które pozwolą ocenić 

zdolności przywódcze jednostki. Pięcioczynnikowy model osobowości autorstwa Paula Costy 

i Roberta McCrae zwany „Wielką Piątką” pozwala poszukiwać zależności pomiędzy cechami 

osobowości a efektywnością w życiu zawodowym. Zgodnie z wymienionym modelem każdą 

osobowość można opisać w formie pięciu dwubiegunowych wymiarów: ekstrawersja – 

introwersja, sumienność – chaotyczność, stabilność emocjonalna – neurotyczność, otwartość 

na nowe doświadczenia – zamkniecie, ugodowość – nieustępliwość.  

Jak wynika z analiz, kobiety są zdecydowanie bardziej wrażliwe, empatyczne, 

cechują się myśleniem kontekstowym, co przejawia się tym, iż podejmując decyzję biorą 

pod uwagę więcej możliwych rozwiązań, analizują szereg czynników, mogących 

spowodować, iż dane rozwiązanie będzie mniej lub bardziej odpowiednie. Zachodzące we 

współczesnym świecie przemiany, takie jak globalizacja, łatwość dostępu do informacji, 

powszechna informatyzacja zmuszają nas do myślenia określanego w literaturze myśleniem 

sieciowym, które jest ogromnym atutem kobiet. Bo jak tu nie myśleć sieciowo, gdy oprócz 

obowiązków zawodowych trzeba z równym bądź jeszcze większym zaangażowaniem 

wypełniać obowiązki rodzinne… 

Kobiety cechuje większa niż w przypadku mężczyzn konsekwencja w dążeniu do celu 

oraz wytrwałość. W ciągu ostatnich lat zauważalny jest wysoki udział kobiet wśród 

absolwentów szkół wyższych. W 2009 roku aż 65% wszystkich absolwentów studiów 

licencjackich i magisterskich stanowiły kobiety. Przewaga kobiet nad mężczyznami przejawia 

się również w gotowości podnoszenia kwalifikacji poprzez chęć udziału w kształceniu 

ustawicznym. Wśród najczęściej wybieranych przez kobiety kierunków studiów znajdują się: 

kierunki humanistyczne, pedagogiczne, biologiczne oraz związane z dziennikarstwem.  

Dodatkowo kobiety charakteryzuje wysoka inteligencja emocjonalna.  Co oznacza, 

iż przywiązują one szczególną wagę do zachowania poprawnych relacji międzyludzkich. 

Wymienione cechy, odpowiednio wykorzystane, mogę stać się ogromnym atutem kobiet, 

gdyż właśnie otwartość oraz dbałość o kontakty interpersonalne, budowanie dobrych 

relacji w zespole zaliczane są do kluczowych umiejętności, w przypadku osób 

zarządzających organizacjami międzynarodowymi. Analizy wydajności firm zarządzanych 



przez kobiety dowodzą, że osiągają one lepsze wyniki w zakresie przychodów, efektywności 

organizacyjnej czy wzrostu wartości biznesu niż w przypadku firm prowadzonych przez 

mężczyzn.  

 

Kobiecy pierwiastek – czynnik niezbędny 

Kobiety doskonale sprawdzają się w roli mentora, reprezentując partnerski sposób 

zarządzania, nastawiony na współprace i komunikację, w przeciwieństwie do męskiego 

nakazowo – kontrolnego. Tych cech nie można się nauczyć, gdyż wynikają z naturalnych 

predyspozycji kobiet. Pytanie tylko, czy rzeczywistość stworzy dogodne warunki by je w 

pełni wykorzystać? Podążając za opinia zawartą w Economist przejecie kontroli and globalną 

ekonomią przez kobiety to tylko kwestia czasu, a kariery takie jak Ursuli Burns przestaną nas 

zadziwiać. 

Czy istnieje złoty środek na zapewnienie kobietom sukcesu?  

Brak jest uniwersalnej listy czynników determinujących sukces kobiet na 

stanowiskach kierowniczych. Oprócz oczywistych cech wrodzonych, o których wspomniano 

powyżej, istotna jest tzw. edukacja finansowa mające na celu rozwój przedsiębiorczości i 

kreatywności od najmłodszych lat, stąd istotnym wydaje się wprowadzenie odpowiednich 

programów edukacyjnych i zajęć praktycznych pozwalających wykształcić powyższe cechy. 

Uczniowie austriackich szkół średnich  w ramach programu nauczania prowadzą mini 

przedsiębiorstwa. Według badań aż 16 % uczniów, uczestników projektu założyło w 

przyszłości własną firmę. Przedsiębiorczość jest kluczową kompetencją w życiu, to 

umiejętność przekształcania pomysłów w życie. Oprócz przygotowania merytorycznego, 

mającego inspirować kobiety do zakładania własnej działalności gospodarczej, metodą na 

zapewnienie kobietom sukcesu wydaje się być metoda małych kroków, polegająca na 

zwalczaniu stereotypów i likwidowaniu barier mentalnych, zarówno tych zewnętrzne jak i 

tych tkwiących w samych kobietach.  

 

Podsumowując 

Powyższe opracowanie nie ma na celu wyniesienie kobiecego modelu menagera na 

piedestał przy kompletnym zdeklasowaniu i podważeniu kompetencji mężczyzn na 

kierowniczych stanowiskach. W biznesie, jak i środowisku naturalnym dla prawidłowego 

funkcjonowania systemu niezbędne jest zapewnienie równowagi.  Pracodawcy zyskują na 

zróżnicowanej kadrze i różnorodnych umiejętnościach pracowników. Gdyż światowa 

ekonomia zmierza w kierunku zachowania równowagi i jak najbardziej efektywnego 



wykorzystania potencjału wynikającego z różnorodności. Im więcej w społeczeństwie 

przedsiębiorców odnoszących sukcesy, zarówno tych płci pięknej jak i mężczyzn, tym więcej 

sukcesów odnosi samo społeczeństwo. Ważne jednak, by dać kobietom szansę wykorzystania 

w pełni tkwiącego w nich potencjału.  
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