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Menedżerka sukcesu 2011
– szanse i ograniczenia
kariery zawodowej kobiet w Polsce
Wstęp
„Zawsze podkreślamy, że nie chodzi nam o dominację kobiet we władzach firmy. Zależy nam, by przy
stole, przy którym podejmuje się decyzje, byli i kobiety, i mężczyźni, bo obie strony mogą świetnie się
uzupełniać”.
Mary Daley Yerrick
współzałożycielka Vital Voices Global Partners

Opracowanie jest raportem z badań przeprowadzonych w polskim środowisku biznesu – wśród
kobiet zajmujących stanowiska kierownicze. Celem
badań była odpowiedź na pytanie: Jak po ponad 20
latach wolnego rynku odnajdują się na nim kobiety
menedżerki? Z pewnością kobiety jako grupa stały
się bardziej przedsiębiorcze, mogą rozwijać własny
potencjał, a ustawodawstwo unijne wymusiło na
rządzie implementację prawodawstwa dotyczącego
wszelkiej dyskryminacji, także ze względu na płeć.
Czy status kobiet w firmach można zatem uznać za
zadowalający? Dwa wieki upominania się o prawo
dostępu do edukacji i o prawa wyborcze odniosły
wprawdzie pożądany efekt, ale wiele kwestii w sferze
pracy zawodowej pozostaje wciąż nierozwiązanych.
Projekt „Menedżerka 2011. Szanse i ograniczenia kariery zawodowej kobiet w Polsce” stanowi
kontynuację badań zainicjowanych przez firmy i organizacje pozarządowe zajmujące się upowszechnianiem modelu zarządzania firmą, który uwzględnia
politykę równościową. Partnerami projektu byli:
stowarzyszenie PWnet – Polish Professional Women
Network, firma Deininger Consulting, PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers), Publink oraz White
& Case. Celem praktycznym podjętych badań było
zwrócenie uwagi pracodawców na wciąż występujący w Polsce problem utrudnionego awansu kobiet

i wynikającej z niego zbyt małej ich liczby na stanowiskach menedżerskich.
Objęte ankietą menedżerki były pytane o to, czym
jest dla nich sukces, czy dostrzegają istnienie w biznesie stereotypów dotyczących płci, a mających bezpośredni związek z nierównym traktowaniem kobiet
w firmach. Czy kobiety są solidarne i czy wspierają
się wzajemnie w obliczu braku modelu/wzorca kobiety na stanowisku kierowniczym? Czy doceniają
korzyści płynące z networkingu i mentoringu?
Wyniki badania wskazują, że współczesne menedżerki oczekują od pracodawców przede wszystkim
konkretnych rozwiązań, w tym dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone w 2010 r. wśród
kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych,
a jego celem było poznanie doświadczeń i opinii Polek pełniących wysokie funkcje menedżerskie na temat awansu zawodowego kobiet w biznesie. Badanie
zostało przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza
ankietowego wypełnianego anonimowo w trybie online. Indywidualne zaproszenia do udziału w badaniu były kierowane do kobiet mających kilkuletnie
doświadczenie menedżerskie – w badaniu wzięły
udział 193 menedżerki. Diagnoza sytuacji została
przeprowadzona na podstawie próby celowej. Kryteriami wyboru respondentek były: płeć, zajmowane
stanowiska (poziom zarządczy) i miejsce zatrudnienia (sektor prywatny). Przyjęta metoda doboru próby nie gwarantuje reprezentatywności wyników, niemniej jednak zapewnia, że w badaniu wzięły udział
tylko te kobiety, których wiedza i profesjonalne doświadczenie ściśle odpowiadają postawionym celom
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badawczym. Uzyskane wyniki dają rzetelny obraz
wyzwań stojących przed polskimi menedżerkami
i ich karierą zawodową.

Czym dla polskich menedżerek
jest sukces?
Coraz więcej kobiet zajmuje wysokie stanowiska
menedżerskie. Choć cały czas stanowią one zdecydowaną mniejszość wśród elit biznesu, sytuacja zaczyna się zmieniać. Wynika to między innymi z rosnących kompetencji kobiet. Według danych GUS,
w 2010 r. kobiety stanowiły ponad 58 % absolwentów szkół wyższych w Polsce. Tendencja ta utrzymuje się od lat – obecnie [BAEL, I kw. 2011] 36 %
pracujących Polek i 22 % pracujących Polaków posiada wykształcenie wyższe. Z tej perspektywy interesujące jest, w jakim stopniu kariera zawodowa jest
wynikiem aspiracji kobiet oraz w jaki sposób menedżerki w Polsce definiują swój sukces.
„Sukces tkwi w silnych i pozytywnych relacjach, które przeplatają się w życiu zawodowym i osobistym”.

1) równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym (55 %),
2) samorealizacji w pracy (54 %).
Warto zauważyć, że odpowiedzi badanych menedżerek dotyczące tego, czym jest sukces, nie różniły się
w znaczący sposób ze względu na ich status rodzinny.
Zarówno w grupie posiadających dzieci, jak i tych bez
dzieci, ponad połowa respondentek wskazała na wagę
godzenia obu sfer. Podobne wyniki uzyskano w przypadku odpowiedzi definiujących sukces jako poczucie
samorealizacji w pracy. Także w tym przypadku fakt
posiadania lub nieposiadania dzieci nie różnicował odpowiedzi. Podobnie rzecz się miała w przypadku pozostałych zmiennych, takich jak: wiek, staż pracy czy
liczba podwładnych – żadna z nich nie wpływała na
deklarowaną definicję sukcesu. Kobiety jednoznacznie twierdzą, że kariera zawodowa i życie osobiste to
dla nich równoważne podstawy osobistego sukcesu.
Praca zawodowa (77 %) i rodzina (60 %) to także
dwa główne źródła satysfakcji dla respondentek.
Rysunek 2. Jak definiuje Pani sukces w swoim
przypadku? [%]

Agnieszka Moczuło
Pfizer Polska

Większość respondentek (68 %) określiła się jako
kobiety sukcesu. Praktycznie wszystkie pozostałe
menedżerki (31 %) stwierdziły, że są w trakcie zmierzania do osiągnięcia sukcesu. Badane kobiety definiowały sukces przede wszystkim przez pryzmat:
Rysunek 1. Czy uważa się Pani za kobietę sukcesu? [%]

Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 2 odpowiedzi. Odsetki nie
sumują się do 100.

Uzyskane wyniki pokrywają się z tymi, które otrzymano w badaniu CBOS pt. „Co jest ważne, co można,
a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków“
[CBOS, 2010]. Wskazują one, że „szczęście rodzinne”
niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii
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wartości Polaków i Polek. Praca zawodowa jako źródło satysfakcji plasuje się na miejscu piątym, co jednak
ważne, jej znaczenie rośnie wraz z poziomem wykształcenia i zadowoleniem z sytuacji materialnej oraz zależy
od miejsca zamieszkania. Grupa badanych menedżerek odzwierciedla hierarchię wartości typową dla swojej grupy społecznej – osób wykształconych, mieszkających w mieście, z dochodem powyżej średniego.
„Bez właściwego wsparcia dużo trudniej odnieść sukces”.
Olga Grygier-Siddons
PwC

W sytuacji, gdy sukces definiowany jest przez pracę i życie prywatne, kluczowa staje się równowaga
między tymi sferami. Wprowadzanie rozwiązań na
rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników to jedno z największych wyzwań współczesnego biznesu. Równowaga tych sfer oznacza
brak konfliktu między wymaganiami zawodowymi
a równie ważnymi potrzebami związanymi z życiem
„poza pracą”. Chodzi o znalezienie „złotego środka”
między zobowiązaniami zawodowymi a „całą resztą”: życiem rodzinnym i towarzyskim, rozwijaniem
swoich pasji i hobby, dbałością o zdrowie oraz dobrą kondycję fizyczną, rozwojem intelektualnym,
uczestnictwem w życiu publicznym. Wobec ograniczonych zasobów czasu i energii każdy pracownik
indywidualnie definiuje swój punkt „równowagi”.
Ze względu jednak na role macierzyńskie i większe
obciążenie obowiązkami domowymi, jest to o wiele

Rysunek 4. Badane menedżerki według stanu rodzinnego
i odpowiedzi „sukces to poczucie samorealizacji
w pracy” [%]
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Rysunek 5. Badane menedżerki według odpowiedzi na
pytanie, która z wymienionych sfer działania
sprawia im najwięcej satysfakcji [%]

Rysunek 3. Badane menedżerki według stanu rodzinnego
i odpowiedzi „sukces to zachowanie równowagi
pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym” [%]
Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 2 odpowiedzi. Odsetki
nie sumują się do 100.

trudniejsze w przypadku kobiet niż mężczyzn. Definicja sukcesu wskazywana przez kobiety wynika
więc zarówno z wyznawanych wartości, jak i realnie
doświadczanych problemów.

Główne czynniki
sukcesu zawodowego
Wobec nieproporcjonalnie niskiej obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych zasadne jest,
aby zbadać, czy istnieją czynniki sukcesu szczególnie
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ważne z perspektywy samych kobiet. Zmianę nierównego status quo można rozpocząć od przyjrzenia
się temu, w jaki sposób same zainteresowane postrzegają swoją karierę i jej kluczowe elementy.
Wśród czynników, które w największym stopniu
przyczyniły się do osiągnięcia posiadanej pozycji
zawodowej, badane menedżerki wymieniają trzy
rodzaje zasobów. Po pierwsze, siłę własnego charakteru (71 %), po drugie, doświadczenie w miejscu pracy (69 %) i po trzecie, wykształcenie (40 %).
Należy w tym miejscu podkreślić, że żadna cecha
różnicująca grupę respondentek (doświadczenie
menedżerskie, liczba podwładnych, wiek, sytuacja
rodzinna) nie determinowała wyboru odpowiedzi.
Rozpatrując to, co wspiera rozwój kobiet w biznesie, respondentki wskazały przede wszystkim na
4 kwestie:
1) rozwijanie kwalifikacji (71 %),
2) budowanie sieci kontaktów (54 %),
3) analiza własnych kompetencji (41 %),
4) udział w ambitnych projektach (40 %).
Na pytanie, co z perspektywy czasu zrobiłyby inaczej dla wsparcia własnej kariery zawodowej, badane kobiety wskazały na pierwszym miejscu analizę

Rysunek 6. Czynniki sukcesu w opinii badanych
menedżerek [%]

Rysunek 7. Badane menedżerki według odpowiedzi na
pytanie o to, w jaki sposób kobieta menedżer
może wspomagać własny rozwój [%]

Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 3 odpowiedzi. Odsetki
nie sumują się do 100.

swoich mocnych i słabych stron (45 %), a dalej zdobycie lepszego wykształcenia (36 %), rozwijanie
umiejętności w organizacjach niezwiązanych z pracą
zawodową (32 %), poznawanie ludzi, którzy mogą
pomóc (28 %).
„Podziel swoje cele na małe kawałki możliwe do realizacji – wtedy łatwiej osiągniesz sukces”.
Joanna Malinowska-Parzydło
Grupa TVN

Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 3 odpowiedzi. Odsetki
nie sumują się do 100.

Uzyskane wyniki pokazują, że droga do sukcesu kobiet opiera się na trzech filarach. Po pierwsze,
ważna jest wewnętrzna siła własnego charakteru. Po
drugie, liczą się wysokie kompetencje, rozwijane na
podstawie diagnozy swoich mocnych i słabych stron
oraz budowane przez kształcenie i stałe podejmowanie zawodowych wyzwań. Po trzecie, nie może
zabraknąć kapitału społecznego – budowania sieci
kontaktów przez aktywne poszukiwanie tych, którzy
mogą sprzyjać karierze, w sieciach niezwiązanych
bezpośrednio z miejscem pracy.

7

Rysunek 8. Badane menedżerki według wskazań, co
zrobiłyby inaczej, mając okazję jeszcze raz
zaplanować swoją karierę zawodową [%]

„Kobiety wolą często zrezygnować z własnych ambicji i rywalizacji z mężczyznami, ponieważ reguły
walki ustalane są właśnie przez mężczyzn”.
Agnieszka Chrzanowska
piosenkarka

Nietrudno zauważyć, że wymienione czynniki
sukcesu to podstawa kariery każdego ambitnego pracownika bez względu na płeć. Badanie wskazuje, że
specyfika położenia kobiet wynika raczej z doświadczanych barier niż stosowanych strategii rozwijania
kariery.
„Różnica płac między kobietami i mężczyznami
zwiększa się wraz z wiekiem, wykształceniem i latami pracy”.
European Commission’s Roadmap on Equality between
Men and Women 2006–2010

Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 2 odpowiedzi. Odsetki
nie sumują się do 100.

Rysunek 9. Badane menedżerki według deklarowanych
cech ich stylu zarządzania [%]

Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 3 odpowiedzi. Odsetki
nie sumują się do 100.

Bariery doświadczane
przez kobiety
w karierze zawodowej
Liczne opracowania dotyczące kariery zawodowej kobiet w biznesie [np. Lisowska, 2010, s. 163]
wskazują na zjawisko „szklanego sufitu”. Określenie
to zwraca uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, kobiety
są mniejszością na najwyższych szczeblach zarządzania – od szczytów oddziela je „sufit”. Po drugie, na
swojej ścieżce awansu kobiety napotykają przeszkody, z których duża część jest „niewidzialna” – należy
do sfery nieformalnej. „Szklany sufit” pokazuje, że
awans kobiet jest w biznesie możliwy i „widoczny”,
lecz równocześnie utrudniony, a w wielu wypadkach
po prostu nieosiągalny.
Na podstawie własnych doświadczeń, biorące
udział w badaniu menedżerki wskazały na następujące bariery awansu:
1) trudność w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych (50 %),
2) stereotypy płci w miejscu pracy (32 %),
3) trudne relacje z bezpośrednimi przełożonymi (30 %).
W przypadku pierwszej najczęściej wskazywanej
bariery – trudności w godzeniu życia zawodowego
i rodzinnego – istnieje pozytywna zależność między
wybraną odpowiedzią a posiadaniem dzieci. Dla
menedżerek będących matkami wyzwania związane z godzeniem życia zawodowego z rodzinnym były
najczęściej wskazywaną barierą. Z kolei dla kobiet
bezdzietnych to jedna z najmniej ważnych trudności.
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„Dostajemy tyle, o ile prosimy”.
Anna Sieńko
IBM Polska

Rysunek 12. Badane menedżerki nieposiadające dzieci
według deklarowanych barier w rozwoju
zawodowym [%]

Rysunek 10. Badane menedżerki według odpowiedzi na
pytanie o bariery, jakie musiały pokonać
w swoim rozwoju zawodowym [%]

Rysunek 13. Badane menedżerki według odpowiedzi na
pytanie o dominującą kulturę zarządzania
w ich firmach [%]
Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 3 odpowiedzi. Odpowiedzi nie sumują się do 100.

Rysunek 11. Badane menedżerki według odpowiedzi,
że trudność połączenia obowiązków
rodzinnych i zawodowych to bariera, którą
musiały pokonać [%]

W przypadku tej grupy największą wagę zyskują
stereotypy związane z płcią oraz brak modeli (wzorców) kobiet na stanowiskach kierowniczych.
Druga i trzecia wymieniona bariera może odnosić
się do podobnego problemu. Wydaje się dość prawdopodobne, że częścią trudnych relacji z przełożo-
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nymi może być niesprawiedliwe traktowanie oparte
na stereotypach dotyczących ról kobiet i mężczyzn
w społeczeństwie. Stereotypy płci to pewne uogólnione przekonania na temat tego, jakie są kobiety i jacy
są mężczyźni. Cechą stereotypów jest to, że są trwałe
i odporne na zmianę, łatwo je też nieświadomie wykorzystywać w sytuacji widocznych różnic między
dwoma grupami (tak jak w przypadku różnicy płci)
oraz w momentach rywalizacji (np. w środowisku
pracy). Stereotypy sprawiają, że inaczej traktujemy
daną osobę w zależności do tego, czy to kobieta, czy
mężczyzna. To samo więc zachowanie (np. wyrażenie
wprost swoich oczekiwań odnośnie do spodziewanej
wysokości zarobków) może być ocenione jako „roszczeniowe”, gdy dotyczy kobiety, i jako „asertywne”,
gdy odnosi się do mężczyzny [Mandal, 2003].

Rysunek 14. Badane menedżerki według deklarowanych
przyczyn małej liczby kobiet wśród
menedżerów najwyższego szczebla [%]

„Biznes w Polsce jest światem męskim. Ważne jest
zatem, by przekonać mężczyzn, że kobiety dadzą
sobie radę w biznesie”.
Beata Pawłowska
Browary Regionalne Łomża

Uzyskane w badaniu wyniki wskazują, że menedżerki doświadczają barier awansu związanych
bezpośrednio z ich płcią. Trudności wynikają przede
wszystkim z dwóch faktów: odmiennego położenia
kobiet ze względu na obciążenie obowiązkami rodzinnymi i ich nierównego traktowania w miejscu
pracy ze względu na stereotypy płci. Wniosek ten
potwierdzają wypowiedzi respondentek spoza kontekstu ich własnego doświadczenia. Tłumaczyły one
małą liczbę kobiet wśród menedżerów najwyższego
szczebla trzema głównymi przyczynami: obciążeniem obowiązkami rodzinnymi (57 %), świadomą
rezygnacją z kariery, „bo korzyści są niewspółmierne do kosztów” (41 %), konserwatywnym wychowaniem dziewczynek i przygotowywaniem ich do
innych życiowych wyborów niż kariera zawodowa
(36 %). Warto podkreślić, że status rodzinny respondentek nie wpływał na udzielone odpowiedzi, tzn.
że w przypadku menedżerek niebędących matkami
rozkład odpowiedzi jest identyczny jak w przypadku kobiet posiadających dzieci. Również pozostałe
cechy menedżerek (doświadczenie menedżerskie,
liczba podwładnych, wiek, sytuacja rodzinna) nie
determinowały dokonanego przez nie wyboru.
Analizując zjawisko „szklanego sufitu”, respondentki posiadające dzieci i te bez dzieci są bardzo
zgodne. Obciążenie obowiązkami rodzinnymi jest
wskazywane jako najczęstsza przyczyna utrudnionego
awansu kobiet. Kobiety rezygnują z pewnego etapu

Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 2 odpowiedzi. Odpowiedzi nie sumują się do 100.

Rysunek 15. Badane menedżerki według stanu rodzinnego
i odpowiedzi, że kobiet jest mało wśród
menedżerów najwyższego szczebla,
ponieważ kobiety są bardziej obciążone
obowiązkami rodzinnymi [%]

kariery ze względu na to, że korzyści z awansu są niewspółmierne do kosztów. W kontekście wyników całego badania można przekonująco stwierdzić, że owym
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„kosztem” jest z pewnością trudność w utrzymaniu
równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym.
Warto podkreślić, że znacząca część badanych postrzegała to zjawisko w szerokim kontekście społecznym, zwracając uwagę na tradycyjne wychowywanie dziewczynek. Może to oznaczać, że kobiety mają
świadomość tego, że część barier leży w nich samych
i wiąże się ze społecznymi przekazami, wymagającymi od kobiet m.in. skromności, grzeczności i zajmowania się domem. Stąd też mniejsza gotowość kobiet do
promowania siebie, podejmowania ryzyka i stawania
do otwartej rywalizacji. Z tego wynika także niemożność lub niska gotowość do wynegocjowania partnerskiego podziału obowiązków domowych, które realnie
obciążają w Polsce przede wszystkim kobiety.
„Ważne jest, żeby nie stawiać sobie samej barier. Jeżeli się zafiksujemy, że kobietom trudno jest robić karierę, to same nieświadomie stawiamy sobie barierę”.
Aleksandra Leśniańska
Shell Polska

czynienia na polskim rynku pracy [Gender Index,
2007; Kupczyk, 2009]. Z punktu widzenia każdego
pracodawcy kluczowe jest pytanie, w jakim stopniu
niezgodna z kodeksem pracy dyskryminacja ogranicza karierę zawodową pracownic.
Większość badanych menedżerek (39 %) osobiście doświadczyła w firmie nierównego traktowania
ze względu na płeć. Znacząca grupa respondentek
(12 %) osobiście nie doświadczyła dyskryminacji,
ale znała takie przypadki ze swojego otoczenia zawodowego, a kolejna grupa kobiet (27 %) słyszała
o takich przypadkach od swoich znajomych. Około
1/5 stwierdziła, że w ogóle nie zna takich przypadków. Zatem świadomość nierównego traktowania
kobiet w biznesie była deklarowana aż przez 78 %
badanych, przy czym im dłuższy staż na stanowisku
menedżerskim, tym większy udział kobiet deklarujących występowanie dyskryminacji.
Rysunek 16. Badane menedżerki według odpowiedzi
na pytanie, czy spotkały się z nierównym
traktowaniem w miejscu pracy [%]

Stereotypy płci
Badania jakościowe zrealizowane przez PARP
[Niemczewska, Mrowiec, Pater, 2007] wykazały, że
wśród pracodawców funkcjonują stereotypy płci, takie jak:
•• Kobiety nawet z identycznymi kwalifikacjami
i umiejętnościami postrzegane są jako mniej kompetentne niż mężczyźni.
•• Kobiety są przede wszystkim skoncentrowane na
rodzinie, życiu domowym, nie oczekują awansu,
nie są zainteresowane karierą.
•• Kobiety jako pracownice są sumienne, dokładne,
wytrwałe, zdyscyplinowane; mężczyźni są dyspozycyjni, dynamiczni, kreatywni.
•• Dla kobiet najważniejszą wartością jest rodzina;
dla mężczyzn – praca i związany z nią sukces.
„52 % Polaków uważa, że potencjał zawodowy kobiet ograniczony jest przez macierzyństwo”.
Women in Management Survey, Manpower 2009

Nierówne traktowanie kobiet
w firmach
Problematyka awansu kobiet w biznesie nieodłącznie wiąże się z pytaniem o nierówne traktowanie
kobiet, z którym – jak wskazują badania – mamy do

Kobiety, które doświadczyły lub spotkały się
z dyskryminacją wskazują na jej różnorodne przejawy:
– gorsze od mężczyzn warunki pracy na tych samych stanowiskach, np. niższe wynagrodzenia
(37 %),
– konieczność wykazywania większych, w porównaniu do mężczyzn, dokonań, by uzyskać identyczne uznanie (38 %),
– pomijanie przy awansach (30 %),

11

– mała elastyczność pracodawcy wobec sfery rodzinnej i obowiązków z nią związanych (24 %),
– niska kultura otoczenia w zakresie traktowania
kobiet (24 %),
– wpływ stereotypów płci na decyzje o wykonywaniu konkretnych zadań (23 %).
Rysunek 17. Badane menedżerki według odpowiedzi
na pytanie, jak przejawia się nierówne
traktowanie w pracy [%]

awans zawodowy. Wysoka świadomość dyskryminacji wśród menedżerek może wynikać z faktu, że przez
pracę w biznesie są narażone na stosunkowo wyższe
ryzyko nierównego traktowania ze względu na płeć
niż miałoby to miejsce np. w sektorze publicznym.
Z pewnością jest również tak, że menedżerki mają
wyższe niż przeciętne kompetencje, aby rozpoznać
i nazwać sytuacje nierównego traktowania.
„Przyczyny różnic w wynagrodzeniu między kobietami i mężczyznami:
– dyskryminacja bezpośrednia,
– podział na typowo „męskie” i „damskie” zawody,
– niedocenianie pracy kobiet,
– tradycje i stereotypy”.
Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń 2010,
Sedlak & Sedlak

Solidarność kobiet
i działalność pozazawodowa
Jednym z kluczowych obszarów wsparcia kariery
kobiet w firmach jest networking [ILO, 2001]. Kapitał społeczny budowany przez liczne i różnorodne
kontakty, lepszy dostęp do informacji, większa widoczność i rozpoznawalność oraz szersze możliwości
otrzymania wsparcia – to zdecydowane zalety sieciowania. W tym kontekście pojawia się ważne pytanie
o solidarność kobiet.

Uwaga: Respondentki miały możliwość wyboru do 3 odpowiedzi. Odsetki
nie sumują się do 100.

Badanie jednoznacznie wskazuje, że menedżerki
doświadczają i są świadome zjawiska dyskryminacji
w firmach – 78 % deklaruje występowanie dyskryminacji. W kontekście innych badań świadomość
dyskryminacji wyrażana przez badane menedżerki
jest wyjątkowo wysoka. Ogólnopolskie badania opinii
publicznej [CBOS, 2006] pokazują, że 48 % Polek
i 35 % Polaków uważa, że kobiety w Polsce są dyskryminowane, przy czym 16 % zetknęło się osobiście
z przypadkami dyskryminacji, które najczęściej dotyczyły niższych wynagrodzeń, gorszego traktowania,
mniejszych szans na otrzymanie zatrudnienia i awans
zawodowy. Wśród ogółu Polaków 54 % (59 % kobiet i 48 % mężczyzn) uważa, że kobieta wykonująca
ten sam zawód i mająca takie samo wykształcenie
ma w porównaniu z mężczyzną mniejsze szanse na

„Kobiety wciąż się uczą budowania naturalnych sojuszy i wspierania się w biznesie”.
Alina Szarlak
White & Case

Blisko połowa (44 %) badanych menedżerek
uważa, że istniejące wsparcie między kobietami jest
niewystarczające, a 36 % twierdzi, że takie zjawisko
nie występuje wcale. Porównywalne są udziały respondentek, które postrzegają istniejący stopień solidarności kobiet jako wystarczający i silny (łącznie
10 %) oraz tych, które nie widzą potrzeby, by kobiety musiały być solidarne (8 %). Spośród badanych
71 % menedżerek należy do jakiejś organizacji lub
grupy nieformalnej, przy czym 54 % działa w niej
aktywnie. Najpopularniejsze wśród menedżerek są
organizacje biznesowe (29 %) i te zrzeszające wyłącznie kobiety (18 %). Warto odnotować, że działalność w organizacjach „kobiecych” nie wpływa
determinująco na poglądy badanych na temat soli-
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Rysunek 18. Badane menedżerki według odpowiedzi
na pytanie, co sądzą na temat kobiecej
solidarności [%]

Rysunek 19. Badane menedżerki według członkostwa
w organizacjach lub grupach
nieformalnych [%]

Rysunek 20. Badane menedżerki będące członkiniami
organizacji lub grupy nieformalnej według
odpowiedzi, co sądzą na temat wspierania
się kobiet w rozwoju zawodowym [%]

Rysunek 21. Badane menedżerki według odpowiedzi na
pytanie o wpływ członkostwa w organizacji
lub grupie nieformalnej na ich życie [%]

Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 3 odpowiedzi. Odsetki
nie sumują się do 100.
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darności kobiet, choć tylko dwie (6 %) spośród tych
respondentek, które uczestniczą w tego typu inicjatywach, twierdziły, że nie ma potrzeby, aby kobiety
wspierały się w rozwoju zawodowym. Najczęściej
wymieniane korzyści wynikające z działania w organizacjach to:
1) rozwój umiejętności zawodowych i komunikacyjnych (42 %),
2) uzyskanie wsparcia i poczucia wewnętrznej siły
(36 %),
3) możliwość zrobienia czegoś ważnego dla innych
(33 %).

„Miałam to szczęście, że spotkałam na swojej drodze mentorów i mentorki, którzy byli dla mnie wzorami do naśladowania. Wiele się od nich nauczyłam. Uważam, że moja kariera się rozwijała dzięki
temu, że potrafiłam wykorzystać to, co wydarzyło się
wcześniej”.

„Inwestujmy w networking. Takie relacje procentują
zarówno w zakresie własnego rozwoju, jak i rozszerzają możliwości przyszłej kariery zawodowej”.

Skoro utrudniony awans kobiet jest faktem, pozostaje pytanie o skuteczne instrumenty wspierania
rozwoju kobiet. W kontekście miejsca pracy menedżerki wskazały przede wszystkich na 4 narzędzia.
Po pierwsze, na elastyczne formy zatrudnienia
(60 %), po drugie, na większą dbałość o równość płci
na wszystkich stanowiskach (53 %), po trzecie, na
możliwości rozwoju zawodowego matek (41 %) i po
czwarte, na mentoring i coaching (40 %). Warto
zwrócić uwagę, że najmniejsza część spośród badanych uznała za wystarczające przestrzeganie istniejącego prawa (15 %).
W przypadku „równościowych” instrumentów
oczekiwanych ze strony rządu, menedżerki wymieniają 3 kwestie: elastyczne formy pracy (68 %), promowanie długofalowej zmiany w kierunku dzielenia obowiązków wychowawczych kobiet i mężczyzn (61 %),
poprawę dostępności do przedszkoli i żłobków (57 %).
Zarówno w przypadku instrumentów biznesowych, jak i politycznych, żadna z cech różnicujących
respondentki – doświadczenie menedżerskie, liczba
podwładnych, wiek, sytuacja rodzinna – nie wpływała na ich wybory.
Oczekiwania sformułowane przez kobiety są całkowicie zgodne z ich definicją problemu. Menedżerki
bardzo adekwatnie do postawionej przez siebie diagnozy wskazują kierunki koniecznych działań. Badanie wskazało, że najczęściej doświadczanymi barierami awansu jest obciążenie obowiązkami rodzinnymi
i dyskryminacja w miejscu pracy. W firmach najważniejszymi rozwiązaniami są więc dla kobiet elastyczne formy zatrudnienia oraz instrumenty gwarantujące równe traktowanie. Polityka państwa powinna
zaś wspierać działania pracodawców w obszarze elastycznej pracy, kompleksowo zapobiegać nierównemu
traktowaniu kobiet przez działania edukacyjne i świadomościowe oraz wzmacniać opiekę instytucjonalną
nad dziećmi.

Sonia Wędrychowicz-Horbatowska
Citi Handlowy

Uzyskane wyniki mogą sugerować, że choć menedżerki różnią się w ocenie, czy punktem wyjścia jest
całkowity brak wsparcia między kobietami czy też
poziom „niewystarczający”, to aż 80 % widzi potrzebę wzajemnego wspierania się kobiet. Intuicja menedżerek, która wskazuje, że solidarność kobiet jest
ważnym elementem ich rozwoju zawodowego, jest
zgodna z wynikami badań Catalyst (2008) – najbardziej rozpoznawalnej organizacji na świecie zrzeszającej ponad 400 firm z USA, Kanady i Europy, która
zajmuje się promowaniem karier kobiet w biznesie.
Catalyst zbadała związek między liczbą członkiń zarządu a liczbą kobiet na stanowiskach decyzyjnych, porównując dane największych korporacji
z listy Fortune 500, w latach 2001–2006. Uzyskane
rezultaty wskazały, że kobiety zasiadające w zarządach „zapowiadają” zwiększenie liczby kobiet na
stanowiskach menedżerskich w firmie w ciągu kilku
lat. To jednoznaczna wskazówka dla samych menedżerek – działania wspierające kobiety w awansie
na najwyższe stanowiska decyzyjne leżą w interesie
wszystkich menedżerek. Zjawisko to Catalyst wyjaśnia w następujący sposób:
•• Firmy z większą liczbą kobiet wśród członków zarządu wspierają włączającą kulturę organizacji
oraz programy wspierające awans kobiet.
•• Członkinie zarządu pełnią role modelowe wobec innych kobiet w firmie, pokazując, że kobiety
mogą realizować swoje największe ambicje.
•• Członkinie zarządu są silnym czynnikiem zwalczającym stereotypy podważające kompetencje
kobiet.

Mary Daley Yerrick
współzałożycielka, Vital Voices Global Partnership

Instrumenty wspierania
równych szans rozwoju kobiet
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Rysunek 22. Badane menedżerki według odpowiedzi
na pytanie, w jaki sposób firmy powinny
wyrównywać szanse rozwoju zawodowego
kobiet [%]

•• systemy monitorowania poziomu wynagrodzeń ze
względu na płeć,
•• transparentne zasady awansu i rekrutacji,
•• programy rozwijające kompetencje przywódcze
kobiet – programy coachingowe, mentorskie, sieciowanie,
•• programy skierowane do pracujących kobiet w ciąży i matek,
•• wewnętrzne procedury przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu,
•• regularne „audyty równości” badające równe
traktowanie pracowników i pracownic.
Rysunek 23. Badane menedżerki według odpowiedzi
na pytanie, w jaki sposób rząd powinien
wspierać równe szanse rozwoju
zawodowego kobiet [%]

Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 2 odpowiedzi. Odsetki
nie sumują się do 100.

Elastyczne formy zatrudnienia to najpopularniejsze narzędzie ułatwiające pracownikom osiąganie
równowagi między życiem zawodowym a osobistym,
które może zostać zastosowane przez pracodawcę
[Gender Index, 2007 i 2008]. Elastyczność miejsca
i czasu pracy zapewniają następujące rozwiązania:
•• tymczasowe przejście na niepełny wymiar godzin,
•• ruchome godziny pracy,
•• skrócony tydzień pracy (praca przez 4 dni w tygodniu po 10 godzin pracy dziennie),
•• system zadaniowy,
•• praca wykonywana z domu (telepraca).
Elastyczne formy pracy oznaczają lepsze dopasowanie do potrzeb zatrudnionych i większą samodzielność w zarządzaniu swoim czasem. To zdecydowane ułatwienie dla tych kobiet, które poszukują
równowagi między pracą zawodową a rodziną.
W miejscu pracy można też skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać dyskryminacji kobiet. Wśród
ważnych instrumentów zarządzania, które wspierają
ten cel warto wymienić:
•• szkolenia podnoszące świadomość na temat stereotypów płci i dyskryminacji, przeznaczone dla
kadry zarządzającej,

Uwaga: respondentki miały możliwość wyboru do 3 odpowiedzi. Odsetki
nie sumują się do 100.

Poza miejscem pracy kluczowa jest instytucjonalna
opieka nad dzieckiem, czyli łatwo dostępna sieć żłobków i przedszkoli, a to w Polsce jest wciąż dużym wyzwaniem. Według danych GUS, w roku 2009/2010
wychowaniem przedszkolnym objętych było 67,3 %
dzieci w wieku 3–6 lat. W przypadku dzieci w wieku
3–4 lata wskaźniki edukacji przedszkolnej są blisko
o połowę niższe niż przeciętne wskaźniki dla krajów
UE. W 2009 r. w Polsce działało 380 żłobków, które
razem z oddziałami żłobkowymi zapewniały w skali
całego kraju tylko 30 614 miejsc dla dzieci.
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„Inwestujmy w żłobki i przedszkola, także te przyzakładowe. Bez tego awans zawodowy kobiet będzie
niezwykle trudny”.
Agnieszka Anielska, MURATOR SA
Time Sp. z o.o.

Partnerski mit
Badania IFiS PAN [Titkow, Duch-Krzysztoszek,
Budrowska, 2004] wskazują na następujący podział
obowiązków związanych z opieką nad dziećmi:
•• według kobiet:
czynności pielęgnacyjne – 96 % matka, 4 % ojciec
odrabianie lekcji – 85 % matka, 12 % ojciec
kontakt z wychowawcą w szkole – 89 % matka,
9 % ojciec
odprowadzanie dziecka do szkoły – 73 % matka,
25 % ojciec
opieka w chorobie – 96 % matka, 3 % ojciec
przyjęcia okolicznościowe dla dziecka – 96 %
matka, 3 % ojciec
rozrywka – 64 % matka, 31 % ojciec
•• według mężczyzn:
czynności pielęgnacyjne – 92 % matka, 7 % ojciec
odrabianie lekcji – 73 % ojciec, 23 % matka
kontakt z wychowawcą w szkole – 78 % matka,
19 % ojciec
odprowadzanie dziecka do szkoły – 56 % matka,
42 % ojciec
opieka w chorobie – 94 % matka, 4 % ojciec
przyjęcia okolicznościowe dla dziecka – 94 %
matka, 5 % ojciec
rozrywka – 52 % matka, 44 % ojciec
Podział obowiązków związanych z gospodarstwem
domowym przedstawia się następująco:
•• według kobiet:
przygotowanie obiadu – 94 % kobieta, 3 % mężczyzna
zmywanie naczyń – odpowiednio 86 % i 7 %
robienie prania – 96 % i 1 %
prasowanie – 88 % i 4 %
ścieranie kurzu – 87 % i 5 %
codzienne zakupy – 81 % i 16 %
•• według mężczyzn:
przygotowanie obiadu – 85 % kobieta, 12 % mężczyzna
zmywanie naczyń – odpowiednio 70 % i 21 %
robienie prania – 89 % i 8 %
prasowanie – 86 % i 8 %
ścieranie kurzu – 77 % i 16 %
codzienne zakupy – 63 % i 34 %

Podsumowanie
„Pamiętajmy o tym, że my same jesteśmy odpowiedzialne za własny rozwój, a nie ktoś, dla kogo pracujemy”.
Iwona Smith
PwC

Badanie przeprowadzone na próbie celowej 193
menedżerek wskazuje na ważne fakty związane
z położeniem kobiet i ich awansem zawodowym.
Wyniki okazują się z jednej strony spójne wewnętrznie, z drugiej zaś zgodne z wnioskami szerszych analiz dotyczących sytuacji kobiet w Polsce.
Po pierwsze, za sukces uznawana jest równowaga
między pracą a życiem prywatnym i jednoczesna samorealizacja w pracy. Grupa badanych menedżerek
odzwierciedla hierarchię wartości typową dla swojej
grupy społecznej – osób wykształconych, mieszkających w mieście, z wyższym niż średni poziomem
dochodów.
Po drugie, definicja sukcesu wydaje się wynikać
z realnie odczuwanych wyzwań. Najważniejszą trudnością w awansie zawodowym, doświadczaną przez
menedżerki będące w większości matkami, jest
trudność w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Co równie ważne, na poziomie poznawczym i bez względu na posiadanie lub nieposiadanie
dzieci, respondentki jednogłośnie wskazują na obciążenie obowiązkami rodzinnymi jako najważniejszą przyczynę małej liczby kobiet na stanowiskach
kierowniczych.
Warto podkreślić, że badane ujmują to zagadnienie szeroko, to znaczy rozpoznają też sytuacje,
w których kobiety same podejmują decyzję o rezygnacji z kariery zawodowej ze względu na wysokie
koszty godzenia obu sfer, jak również to, że wpływ na
takie wybory ma m.in. konserwatywne wychowanie
w dzieciństwie oraz inne role społeczne przypisywane kobietom i mężczyznom.
Po trzecie, menedżerki doświadczają i są świadome zjawiska dyskryminacji w firmach, wynikającego przede wszystkim z funkcjonowania stereotypów płci i uprzedzeń wobec kobiet. Respondentki
doświadczyły lub znają osobiście przypadki stosowania odmiennych standardów oceny pracy kobiet
i mężczyzn, nierównego wynagradzania czy pomijania przy awansach. Badane doświadczają zjawiska
„szklanego sufitu” i zauważają, że brakuje w Polsce
wzorców/modeli kobiet na najwyższych stanowiskach w biznesie.
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„Jedną z najważniejszych barier dla kobiet na drodze do sukcesu jest bardzo mała liczba kobiet na
stanowiskach kierowniczych. Nie mamy wzorców”.
Nina Kowalewska-Motlik
New Communications

Po czwarte, menedżerki „pracują” na swój awans
dokładnie w tych obszarach, w których coś od nich
samych zależy, to znaczy stawiają na wytrwałość
i konsekwentne dążenie do celu, podwyższają swoje
kwalifikacje i starają się maksymalnie wykorzystać
doświadczenie z miejsca pracy. Dodatkowo przywiązują wagę do analizy własnych kompetencji oraz
budowania sieci kontaktów. Wydaje się więc, że
badane robią „wszystko, co w ich mocy”, aby rozwijać karierę zawodową. Niestety czynniki, które
ostatecznie o niej przesądzają, znajdują się poza ich
wpływem.
W związku z tym badane menedżerki bardzo
adekwatnie wskazują na potrzebne im narzędzia.
Ze strony pracodawców oczekują elastycznych
form zatrudnienia oraz zapewnienia, że będą równo traktowane bez względu na swoją płeć, czyli
mówiąc krótko, że w firmach nie będzie dochodzić do dyskryminacji. Polityka rządu powinna
zaś wspierać elastyczne formy pracy, zapewnić
dostęp do żłobków i przedszkoli oraz promować
długofalowe zmiany świadomościowe, np. w systemie edukacji, związane z równymi rolami kobiet
i mężczyzn w szczególności w rodzinie. Należy podkreślić, że wśród badanych istnieje bardzo wysoka
świadomość tego, że dostępne instrumenty prawne
związane z zakazem dyskryminacji nie wystarczą,
aby kobiety miały faktycznie równe szanse awansu
w biznesie.
Po piąte, badane widzą konieczność wzajemnego wspierania się kobiet w karierze zawodowej.
Solidarność kobiet w biznesie, nawet jeśli istnieje,
uznawana jest za niewystarczającą. Działalność
w organizacjach biznesowych i tych zrzeszających
kobiety stwarza możliwości do rozwoju umiejętności zawodowych i wzmacnia wewnętrzną siłę menedżerek.
„Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej
mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”.
Konstytucja RP, art. 33

Aneks – charakterystyka
badanych menedżerek
34 % kobiet, które wzięły udział w badaniu, ma
za sobą 6–10 lat doświadczenia na stanowisku menedżerskim. Porównywalne udziały – po 26 % i 27 %
– dotyczą kobiet, które niedawno rozpoczęły karierę
na stanowisku kierowniczym i tych, które zajmują
takie pozycje od 11 do 15 lat. Najmniejsza grupa
badanych – 13 % – pełni funkcje menedżerskie od
ponad 15 lat.
Rysunek 24. Respondentki według liczby lat na
stanowiskach menedżerskich [%]

Zdecydowana większość respondentek – 67 %
– zarządza zespołem liczącym do 25 osób. Wraz
z rosnącą liczbą podwładnych maleje liczba menedżerek: 11 % badanych odpowiada za pracę 26–50
osób, 8 % – zarządza zespołami liczącymi 51–100
osób. Najmniej kobiet zarządza zespołami liczniejszymi niż 100 osób.
Rysunek 25. Respondentki według liczby osób, którymi
zarządzają [%]

Większość respondentek (57 %) to kobiety
w wieku 35–44 lata. Prawie identyczna liczba kobiet reprezentuje grupę pomiędzy 26. a 34. rokiem
życia i grupę mających od 45 do 54 lat. Zdecydowa-
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ną mniejszość stanowią kobiety najmłodsze – do 26.
roku życia (3%) i najstarsze powyżej 54 lat (4%).
Rysunek 26. Respondentki według wieku [%]

Rozpoczęła pracę w części koncernu Bertelsmann,
firmie Gruner & Jahr Polska. Najpierw była dyrektorem operacyjnym, a następnie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego w wydawnictwie. Od 2004 r.
kieruje grupą mediową ZPR. Absolwentka Vital Voices Fortune/U.S. State Department Global Mentoring Program.
AGNIESZKA CHRZANOWSKA
Piosenkarka, kompozytorka, aktorka

Duża grupa menedżerek to matki (71 %), mające
jedno (34 %) lub dwójkę (32 %) dzieci. Zdecydowana mniejszość ma więcej niż trójkę potomstwa. Znacząca część kobiet (29 %) nie posiada w ogóle dzieci.
Rysunek 27. Respondentki według liczby dzieci [%]

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Dyrektorka Artystyczna założonego
przez siebie Radiowego Teatru Piosenki w Krakowie.
Wydała albumy: Słowa, Nie bój się nic nie robić, Cały
świat płonie, Ogień olimpijski, Tylko dla kobiet, Bez
udziału gwiazd. Laureatka trzech prestiżowych nagród na 21. Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Nagrodzona przez Polski Komitet Olimpijski
„Wawrzynem Olimpijskim” w dziedzinie sztuki za album Ogień olimpijski. Nominowana do nagrody Fryderyka w 2000 i 2006 r.
Wspiera organizacje działające na rzecz zwierząt,
organizuje aukcje, bierze udział w koncertach charytatywnych i akcjach interwencyjnych. Nagrodzona
przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
OLGA GRYGIER-SIDDONS
Prezes Zarządu PwC

Ambasadorki projektu
AGNIESZKA ANIELSKA
Prezes zarządu MURATOR S.A, prezes Time S.A.
i spółki Promotor United Entertainment

Absolwentka handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. Wiedzę uzupełniała w norweskiej
wyższej szkole marketingu oraz na uczelniach w Duisburgu i Bochum. Po studiach zdobywała doświadczenie zawodowe w firmie konsultingowej Ernst &
Young oraz w branży farmaceutycznej – w koncernie
Novartis, w której uczestniczyła w jednej z największych fuzji na rynku (Ciba Geigy i Sandoz = Novartis). W 1999 r. związała się ze światem mediów.

Od lipca 2009 r. stoi na czele PwC w Polsce. Urodziła się w Polsce, ale ponad 20 lat spędziła w Wielkiej Brytanii. Z PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) jest związana od 1991 r., ostatnio pełniła
funkcję partnera w zespole doradztwa finansowego
dla sektora energetycznego w londyńskim oddziale
firmy. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie
dla rządów i wiodących międzynarodowych koncernów z sektora energetycznego i infrastruktury. Od
lat angażuje się w sprawy rozwoju zawodowego kobiet, uczestniczyła w wielu konferencjach i seminariach dotyczących tej tematyki. Żona i mama dwójki
dzieci. Swój wolny czas najchętniej spędza z rodziną,
jeździ na nartach i uprawia jogę.
NINA KOWALEWSKA-MOTLIK
Prezes New Communications

Z rynkiem reklamy związana od 1989 r. W latach
1995–2000 dyrektor generalny i prezes agencji Young
& Rubicam Poland. Obecnie prezes New Communications, firmy doradztwa strategicznego, marketingo-
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wego i PR. Wyłączny przedstawiciel biznesowy grupy
Financial Times, grupy The Economist, G&J i telewizji CNN oraz partner organizacji Superbrands.
Ekspert od brandingu i marketingu narodowego.
ALEKSANDRA LEŚNIAŃSKA
Dyrektor ds. Personalnych – Polska oraz kraje CEE Shell

Poprzednio dyrektor personalny w DHL Polska
oraz Servisco. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie w międzynarodowych korporacjach. Wdrożyła wiele projektów z zakresu rozwoju pracowników,
kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej,
tworzenia systemów kompetencyjnych, talent management oraz systemów informatycznych wspierających zarządzanie personelem. Ma doświadczenie
w przeprowadzaniu fuzji oraz budowaniu firmy od
podstaw. Laureatka konkursu „Dyrektor Personalny
Roku 2004”. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. „Po godzinach” interesuje się remodelingiem budynków i projektowaniem wnętrz.
Pasjonuje ją fotografia i egzotyczne podróże z plecakiem – ostatnio szczególnie Ameryka Południowa.
JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
Dyrektor Personalny TVN SA.

Ciekawa ludzi – co pozwala jej cieszyć się codzienną pracą. Od lat pracująca na rzecz świata tradycyjnych wartości i ekologicznych relacji w biznesie.
Ekspert w obszarze komunikacji, przywództwa i zarządzania marką osobistą oraz zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. Biegła w przeliczaniu miękkiej wiedzy HR na twarde wskaźniki.
Karierę zawodową rozpoczęła od prowadzenia radiowego Klubu „Trójki” i badań ankietowych, by
docelowo odkryć obszar marketingu i komunikacji
korporacyjnej. Od kilkunastu lat oddana mediom.
Od 2007 – dyrektor personalny TVN SA.
Certyfikowany coach ICC specjalizujący się
w pracy z kadrą zarządzającą (business coach, personal brand coach, coach medialny). Mentorka w polskiej edycji programu Fundacji Hillary Clinton „Vital
Voices”. Trener biznesu. Wykładowca akademicki.
Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szczęśliwa żona i mama Jaśka i Olesia.
AGNIESZKA MOCZUŁO
Dyrektor ds. Prawnych Pfizer Polska Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu
Gdańskiego, od 1996 r. radca prawny. W latach

1998–2003 pracowała na stanowisku Senior Counsel w warszawskim biurze kancelarii White&Case,
w którym odpowiadała za Dział Korporacyjny
i praktykę prawa pracy. Od marca 2004 r. dyrektor
ds. prawnych i członek zarządu operacyjnego Pfizer
Polska Sp. z o.o., gdzie zajmuje się wszelkimi aspektami prawnymi działalności spółki w Polsce. Jej pasją
jest sztuka – pogłębia swoje zainteresowania, studiując podyplomowo historię sztuki i jej perspektywę
społeczną oraz polityczną w warszawskim Collegium
Civitas. Od lat podróżuje, starając się nie tylko zwiedzać zabytki i cuda natury, ale także poznawać inne
kultury (szczególnie smaki kuchni świata).
BEATA PAWŁOWSKA
Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Royal Unibrew
Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Związku Pracodawców
Przemysłu Piwowarskiego w Polsce

Ma dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie. Karierę zawodową rozpoczynała w międzynarodowym koncernie Procter & Gamble. Funkcję
dyrektora generalnego pełniła, m.in. w International Paper Klucze, The Coca Cola Company Polska, MTV Polska oraz Hoop S.A. Stworzyła takie
marki, jak: Velvet, Kropla Beskidu czy Hoop Cola.
Wypromowała również piwo Łomża, jako markę ogólnopolską. W 2000 r. uzyskała tytuł „Dama
Biznesu” przyznawany przez Business Center Club
oraz „Zwierciadło”. Ukończyła studia ekonomiczne
w Szkole Głównej Handlowej. Prywatnie mężatka
i matka czternastoletniego syna. Uwielbia podróże
i wyprawy trackingowe, uprawia róże, kolekcjonuje
srebra i starą porcelanę.
ANNA SIEŃKO
Dyrektor Generalna IBM Polska

Pierwsza kobieta na stanowisku Dyrektora Generalnego IBM Polska. Ma ponad dwudziestoletnie
doświadczenie w obszarze zarządzania w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej. W 1999 r. dołączyła
do zespołu IBM Polska jako Menedżer ds. Outsourcingu Strategicznego, odpowiadając za stworzenie od
podstaw i rozwój działu outsourcingu IBM Polska.
W swojej karierze zawodowej pełniła również wiele funkcji handlowych i menedżerskich poza IBM.
W 2003 r. powróciła do działu usług IBM Polska,
awansując wkrótce na pozycję dyrektora Integrated
Technology Services IBM GTS na region Europy
Środkowo-Wschodniej. Absolwentka Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest mężatką, ma trójkę dzieci.
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IWONA SMITH
Partner Zarządzający w dziale doradztwa
prawno-podatkowego PwC

Związana z PwC od 1995 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla spółek z sektora energetycznego, nieruchomości oraz leasingu. W trakcie
swojej pracy w firmie była zaangażowana w wiele
projektów prywatyzacyjnych, np. w branży paliwowo-energetycznej. Dodatkowo pełni funkcję regionalną obejmującą kraje nadbałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię – zajmuje się koordynacją i wsparciem
działań prowadzonych przez działy doradztwa podatkowego w tych krajach. Szefowa wewnętrznego
Zespołu PwC ds. Zarządzania Różnorodnością. Jest
także mocno zaangażowana w działania dotyczące
społecznej odpowiedzialności biznesu – jest Prezesem Zarządu Fundacji PwC „Podaruj siebie”.
ALINA SZARLAK
Partner White & Case

Niemiecki adwokat z bogatym doświadczeniem
uzyskanym w kancelariach w Polsce i w Niemczech.
Specjalizuje się w prawie nieruchomości, finansowaniu projektów, fuzjach i przejęciach, a także prawie
konkurencji. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo
prawne przy transakcjach z sektora energetyki odnawialnej i w zakresie prawa ochrony środowiska.
Zajmowała się także prawem europejskim przy Mię-

dzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Odbyła praktyki w Niemiecko-Amerykańskiej
Izbie Gospodarczej w Los Angeles oraz Kitec Industrial Trading Corporation w Santa Ana w USA.
Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie
Ludwika Maksymiliana w Monachium. Prestiżowe
wydawnictwo „PLC Which Lawyer? 2005–2006”
drugi rok z rzędu rekomenduje ją w kategorii: „Life
Science: Corporate & Commercial”.
SONIA WĘDRYCHOWICZ-HORBATOWSKA
Wiceprezes Citi Handlowy

Stanowisko wiceprezesa banku Citi Handlowy
objęła w 2006 r. Jednocześnie pełni funkcję szefa
sektora bankowości detalicznej. Rozpoczęła pracę
w 1994 r. w dziale Cash Management w pionie bankowości transakcyjnej w Citibank Poland. W 2002 r.
została szefem Departamentu Zarządzania Środkami Finansowymi Handlu, a w 2003 r. objęła również
nadzór nad Departamentem Powiernictwa Papierów
Wartościowych. Od końca 2003 r. sprawowała funkcję szefa pionu bankowości transakcyjnej. Absolwentka handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej
oraz European Business Studies na Uniwersytecie
Brunel w Londynie.
Mężatka, mama Witka i Zosi. Angażuje się
w działalność charytatywną na rzecz dzieci. Pasjonatka sportu i własnego ogrodu.
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Katarzyna Pawlikowska
Garden of Words

Marketing skierowany do kobiet

Gender marketing
Rozważając kwestię wykorzystania potencjału płci
w marketingu, powinniśmy wyjść od zadania sobie
pytania o różnorodność konsumentów i ich potrzeb
– zwłaszcza w kontekście biologicznej i psychologicznej tożsamości płciowej. Jesteśmy różni, a różnica nie
jest przeciwieństwem równości. Może wyrażać taką
równość, która polega na wolności wyboru. Kiedy
dana osoba ma szansę na realizację swoich planów
i potrzeb oraz kiedy może sama o tym świadomie zadecydować, można mówić o pełnej równości.
Kobiety i mężczyźni mogą nie chcieć tego samego
i kierować się innymi motywacjami przy zakupach.
Komunikowanie się z przedstawicielami obu płci
zrozumiałym językiem, zgodnym z kodami społecznymi i kodami kultury płci daje szanse na lepsze zrozumienie i uzyskanie lepszego efektu w marketingu.
Gender marketing to nie jest marketing skierowany
do kobiet ani marketing kierowany do płci biologicznej. To taki marketing, który na podstawie wyników
badań i uzyskanej wiedzy używa kodów komunikacji
płci kulturowej/psychologicznej po to, by skutecznie
docierać do wybranej grupy konsumentów.
Gender marketing to element większej całości
– gender biznesu, w którym różnorodność jest siłą
ujarzmioną i wykorzystaną na zasadzie win-win.
To zasada, o jakiej należy pamiętać, gdy myślimy
kategoriami biznesowymi, bowiem gender marketing to nowoczesne spojrzenie na rynek, które przekłada się na wymierne efekty finansowe.
Dla każdego, kto na co dzień zajmuje się marketingiem lub kto choć raz się z nim zetknął, jest oczywiste,
że to, do kogo kierowane są działania, zależy od grupy docelowej, dla której produkty czy usługi zostały
stworzone i która decyduje o ich zakupie. Tylko czy
tak się właśnie dzieje?

Kierowanie produktów czy usług do kobiet staje się modne. Idąc za „głosem czasu” producenci
czasami tworzą kompletnie nietrafione kobiece warianty już istniejącego produktu – z reguły ładne, ale
gorsze technicznie od oryginału. Nawet doskonały
pomysł biznesowy rozbija się o formę komunikacji
lub jej całkowity brak. Przez wiele lat to mężczyźni zarabiali pieniądze i to oni decydowali o sposobie
ich wydawania, oni także tworzyli większość kampanii marketingowych lub decydowali o ich kształcie.
Marketing od początku swojego istnienia miał więc
męską – „androgeniczną” – twarz. Wiele kampanii
tworzonych dla kobiet w rzeczywistości używa męskich kodów komunikacji i kobiety nie mają szansy
na to, by je w pełni odczytać, odkodować i na nie
odpowiedzieć zainteresowaniem produktem.
To, co najbardziej odczuwa się na polskim rynku, to ciągle dość niski poziom wiedzy na temat odmienności zachodzących w procesach decyzyjnych
kobiety i mężczyzny, połączony z brakiem znajomości różnic między kobiecymi a męskimi kodami komunikacji i stereotypowym poczuciem, że skuteczne
komunikowanie skierowane do kobiet wymaga różowego koloru, kwiatowych motywów i sentymentalnego podtekstu (i oczywiście wyklucza z komunikacji mężczyzn). Polska nie jest tu wyjątkiem – nawet
na tak rozwiniętym rynku jak amerykański kobiety stanowią jedynie 3 % dyrektorów kreatywnych
w agencjach reklamowych. Tymczasem nowy rynek
potrzebuje wiedzy i wsparcia kobiet, bo dla nich są
tworzone projekty (nie znaczy to, że reklama dla kobiet musi być tworzona przez kobiety, ale nie może
też być tworzona bez kobiet).
Ciągle się zdarza, że samo zauważenie konieczności skutecznego komunikowania skierowanego do kobiet nie pociąga za sobą jego zrozumienia. Niewiarygodne, ale powielamy amerykańskie błędy z lat 50.
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XX wieku, choć tak wiele razy były opisywane i analizowane. Tym najbardziej spektakularnym jest właśnie błąd polegający na myśleniu na różowo, a przecież wielu fachowców z dziedziny marketingu zna
historię pięknego damskiego samochodu – Dodge
La Femme, który pojawił się na rynku amerykańskim w ofercie marki w 1955 r. i „wytrzymał” na nim
przez rok. Koncern Chryslera, właściciel marki Dodge, zwrócił uwagę na dwa fakty ważne dla rozwoju
kobiecej motoryzacji. Po pierwsze, już w połowie XX
wieku kobiety miały znaczący wpływ na podejmowane przez mężczyzn decyzje o zakupie samochodu
(nie tylko w kwestii koloru). Po drugie, w tych czasach coraz więcej amerykańskich gospodarstw domowych mogło już sobie pozwolić na zakup drugiego
samochodu. Z takiej perspektywy, w 1954 r. zaczęto
realizować ideę wprowadzenia na rynek damskiego
auta. Na początku 1955 r. do salonów dealerów Dodge’a trafiły broszury zapowiadające model Custom
Royal Lancer, trochę później zaproponowano sprzedaż auta w wersji La Femme ze specjalnym wyposażeniem i wykończeniem. Kobiecość auta Dodge La
Femme została wyrażona zarówno kolorami karoserii
(były to: róż, szafir i biały), jak i ekskluzywnym wykończeniem oraz wyposażeniem pomyślanym „specjalnie dla jej wysokości Amerykanki”. Na przednich
błotnikach umieszczono złotą plakietkę z nazwą „La
Femme”, a do standardowego wyposażenia samochodu włączono damskie akcesoria. W schowkach
znalazło się miejsce na przeciwdeszczowy płaszcz,
kapelusz, parasolkę i torebkę, w której były puderniczka, zapalniczka, szminka i papierośnica. Wzór
i faktura tkaniny pokrywającej siedzenia stylem nawiązywały do ekskluzywnego gobelinu (w szaro-różowe tło były wplecione pączki róż). Ten sam wzór
powielono na parasolce, kapeluszu oraz na płaszczu
przeciwdeszczowym. „Superkobiecy” róż całkowicie
zdominował wszystkie elementy wystroju samochodu – różowa była nawet kolumna kierownicy. Harmonizował z nim ciemny burgund innych elementów
wyposażenia, np. dywaników.
Jakie były efekty tych tak dokładnie przemyślanych działań skierowanych do kobiet? Żadne. W ciągu dwóch lat sprzedano jedynie od trzystu do tysiąca
sztuk. Na temat tego fiaska biznesowego powstały
całe legendy1, ale jedno jest pewne – ten samochód
stworzyli mężczyźni dla kobiety nie takiej, jaką była
naprawdę, ale dla takiej, jaką ją sobie wyobrażali.
Stworzyli więc produkt dla nieistniejącego rynku.
Pokazali konsumentkom, czego im potrzeba, a te
w zamian pokazały, że nie tego oczekują. Prawdopodobnie sprzedaż nie byłaby aż tak katastrofalna,

gdyby nie popełniono jeszcze jednego – z pewnością
najbardziej brzemiennego w skutkach i dotkliwego
finansowo błędu. Koncern Chryslera wyprodukował auto i zapomniał o nim, angażując siły w promowanie innych modeli! Nikt nie podjął wysiłku
dokonania analizy grupy docelowej, nie sprawdził,
czego oczekuje ona od produktu i jak nawiązać z nią
dialog. Nie podjęto żadnych działań, by zainteresować kobiety autem Dodge La Femme. W większości
przypadków kobiety o nim po prostu nie wiedziały!
Tak naprawdę zlekceważono realną konsumentkę,
a szok spowodowany brakiem sukcesu finansowego
trwał długo.
Ten projekt stanowi wzorcowy przykład, jak nie
należy myśleć o kobietach jako konsumentkach.
Nie chodzi w nim tylko o wykorzystanie konkretnego koloru. Można bowiem skierować produkt do
kobiet – nawet różowy – i odnieść sukces! Kluczem
jest jednak wspomniany szacunek dla własnego rynku i profesjonalizm. Świadczy o tym kolejny przykład z rynku amerykańskiego – telefon BlackBerry.
Badania, opublikowane przez „New York Times”2,
wykazują, że w USA aż 75 % kobiet i tylko 42 %
mężczyzn używa smartphone dla rozrywki, przyjemności i kontaktów towarzyskich. Ta informacja okazała się źródłem inspiracji dla lokalnego koncernu
nowoczesnej telefonii Verizon Wireless, który regularnie bada rynek na własne potrzeby i ma świadomość, że aż 71 % kobiet w USA decyduje o wyborze
operatora telefonicznego dla siebie, swojego biznesu
i rodziny, wybierając sprzęt, taryfy i urządzenia. To,
jak kobieta jest dla tego koncernu ważna, widać już
na stronie internetowej operatora www.verizonwireless.com – na zdjęciach osób używających produktów
i korzystających z usług oferowanych przez firmę występują praktycznie tylko kobiety. Znajomość potrzeb
i zachowań konsumentek stała się podstawą nowego
projektu firmy polegającego na wypromowaniu telefonu przeznaczonego dla kobiet. Zaczęto od profesjonalnych badań rynku, które wskazały na to, że duża
grupa konsumentek w USA zadeklarowała zainteresowanie ofertą telefonu właśnie w różowym kolorze. Znalezienie najbardziej odpowiedniego odcienia
było niezwykle trudne, jednak po wielu konsultacjach postawiono na delikatny perłowy róż, odpowiedni zarówno do wykorzystywania w biznesie, jak
i na potrzeby prywatnego użytku – Verizon Wireless
i RIM zdecydowali się wprowadzić na rynek różowy
BlackBerry Pearl. Przedsięwzięcie odniosło ogromny
sukces, a szef marketingu RIM przyznał, że kluczem
do tego sukcesu było właśnie wyczulenie na potrzeby
rynku oraz dobranie „odpowiedniego odcienia” różu.
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Potencjał i charakterystyka
nowego (kobiecego) rynku
„The Economist”3 w artykule z 2 stycznia 2010 r.
pt. Female Power sugeruje, że przed naszą cywilizacją stoją zmiany i wyzwania, jakich dotąd nie znaliśmy – po raz pierwszy w historii ludzkości kobiety
globalnie „dochodzą do władzy”. Jeszcze nigdy dotąd tak wielka liczba kobiet nie pracowała, osiągając
w ten sposób niezależność finansową i bezpośredni
wpływ na losy własne i świata. Badania Goldman
Sachs4 zatytułowane „Siła portmonetki” pokazują,
że w przyszłości kobiety będą dominowały na rynku, a przez to wpłyną na rozwój branż, które dotąd
pozostawały na drugim planie, takich jak: edukacja,
ochrona zdrowia i bezpieczeństwo. To z kolei całkowicie przeobrazi znaną nam dziś rzeczywistość.
Jak będzie naprawdę, pokaże czas, niemniej jednak
zmiana pozycji kobiet przebiegająca rewolucyjnie
i globalnie wywoła efekty, których z pewnością nie
potrafi przewidzieć nawet najbardziej wytrawny badacz trendów.
Pytań o genezę obecnej sytuacji jest ciągle więcej
niż odpowiedzi na nie, jednak fakt wejścia naszej cywilizacji w postkapitalistyczną erę wiedzy, gdzie jednym z najistotniejszych fundamentów sukcesu jest
umiejętne wykorzystanie talentów, a nie bazowanie
na wartości siły i wytrzymałości fizycznej, ma podstawowe znaczenie dla powolnej degradacji wartości
patriarchatu (era wiedzy nie potrzebuje siły fizycznej lecz siły umysłu i przetwarzania). Wśród najważniejszych powodów rosnącej roli kobiet wymienia
się najczęściej konieczność podejmowania przez nie
pracy na rynkach, które, rozwijając się, zaczęły coraz bardziej potrzebować dodatkowych rąk (a raczej
głów) do wzrostu PKB, ale także zmniejszenie się
realnej wartości pieniądza.
Siła nabywcza kobiet rośnie w bardzo szybkim
tempie. W 2005 r. po raz pierwszy statystyki pokazały, że w największych miastach Ameryki wysoko wykwalifikowane kobiety poniżej 30. roku życia zarabiają więcej niż mężczyźni (w okresie kryzysu w USA aż
82 % wszystkich osób, które utraciły pracę stanowili
mężczyźni5). Konieczność podejmowania pracy przez
kobiety pociągnęła za sobą między innymi zmiany
demograficzne – szczególnie widać to na przykładzie
krajów rozwiniętych, także w Polsce. Dane GUS
wskazują, że aż 60 % gospodarstw jednoosobowych
w naszych miastach tworzonych jest przez kobiety,
na wsi — 56,4 %. Spośród gospodarstw wieloosobowych w mieście w 37 % głową gospodarstwa jest
kobieta (czyli jej dochód jest wyższy niż dochód

mężczyzny), a na wsi ten odsetek wynosi 27 %. Ponad 1/3 wieloosobowych gospodarstw miejskich oraz
1/4 wieloosobowych gospodarstw wiejskich to takie,
w których głową jest kobieta.
Kobiety kontrolują dziś na świecie wydatki konsumenckie o wartości około 20 bilionów USD rocznie, a liczba ta ma się zwiększyć w ciągu najbliższych
pięciu lat o 40 %. Wzrost na takim samym poziomie ma dotyczyć zarobków kobiet do 2015 r. (dziś
kobiety zarabiają około 13 bilionów USD rocznie).
Jak podaje Boston Consulting Group, w USA konsumenci wydają rocznie około 5,9 biliona USD, z czego 4,3 biliona jest wydawane przez kobiety lub pod
bezpośrednim ich wpływem. To stanowi około 73 %
ogólnej sumy wydatków6.
Badania, jakie opublikowano w ostatnim czasie,
jednoznacznie wskazują na przeważający i wciąż rosnący udział kobiet w podejmowaniu decyzji zakupowych. Badania Euromonitora z 2007 r., które analizują wydatki z podziałem na płeć, wiek, zamożność
i poziom wykształcenia w 35 krajach świata (także
w Polsce) i w ponad 70 sektorach rynku, wskazują,
że kobiety stoją za 3/4 wszelkich wydatków gospodarstw domowych7.
Aktualne dane wskazują na jeszcze większą decyzyjność kobiet – cytowane badania Boston Consulting Group8 dowodzą, że kobiety podejmują już dziś
ponad 80 % decyzji zakupowych, kontrolując wydatki na różnego rodzaju produkty i usługi:
•• 94 % wydatków na wyposażenie domu,
•• 92 % wydatków na wakacje,
•• 91 % wydatków na zakup domu lub mieszkania,
•• 60 % wydatków na zakup samochodu,
•• 51 % wydatków na zakup sprzętu elektronicznego.
Dane z urzędu statystycznego Wielkiej Brytanii
są bardzo podobne9:
•• 90 % wydatków na odzież damską,
•• 85 % wydatków na odzież dziecięcą,
•• 80 % wydatków na żywność,
•• 78 % wydatków na opiekę nad dziećmi i naukę
dzieci,
•• 59 % wydatków na opiekę medyczną i dentystyczną,
•• 51 % wydatków na wyposażenie domu,
•• 43 % wydatków na papierosy,
•• 42 % wydatków na rozrywkę i rekreację,
•• 40 % wydatków na odzież męską,
•• 34 % wydatków na restauracje,
•• 33 % wydatków na naprawy w domu.
Jeszcze w 2008 r. Sarah Lawson z Goldman Sachs
w publikacji przywołującej tytułem chińskie powiedzenie mówiące o tym, że „kobieta podtrzymuje
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połowę nieba”10 przytaczała dane wskazujące, że
w wielu krajach powiedzenie to ma charakter raczej
życzeniowy i dotyczy bliżej nieokreślonej przyszłości. Jednak już rok później badania tej samej firmy11
dowiodły, że pomimo wielu różnic i niedoskonałości
oraz ogromnej ilości pracy, jaka jeszcze musi zostać
wykonana na rzecz rzeczywistego równouprawnienia
kobiet, ich osiągnięcia w zakresie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i polityki zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się są
imponujące. W najszybciej rozwijających się krajach
BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), stanowiących cel zainteresowań wielu finansistów i ekonomistów świata, oraz w krajach z tak zwanej grupy N-11
(Bangladesz, Egipt, Indonezja, Iran, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Filipiny, Turcja
i Wietnam) różnice ze względu na płeć w dostępie
do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej oraz
reprezentacji politycznej zaczynają się istotnie zmieniać, otwierając kobietom również w tych regionach
szanse na zdobycie decydującej roli w podejmowaniu decyzji konsumenckich.
Równouprawnienie płci i wzrost poziomu edukacji kobiet ma konsekwencje makroekonomiczne dla
gospodarki światowej, wywierając wpływ na zmiany demograficzne i wzrost gospodarczy. Dla każdej
z firm kierujących swoją ofertę zarówno do biznesu,
jak i do konsumenta finalnego ma ono także bezpośrednie znaczenie, polegające na zmianie zachowań
konsumenckich na rynku. Goldman Sachs zwraca
uwagę na fakt, że kiedy kobieta podejmuje decyzje
zakupowe samodzielnie lub ma na nie bezpośredni
wpływ w rodzinie, wówczas:
•• zmienia się cel dokonywanych zakupów z wyraźnym przesunięciem środka ciężkości na prewencję zdrowia i leczenie, na edukację i dobrobyt całej rodziny; taki charakter wydatków wyraźnie
służy rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego,
który w przyszłości będzie sprzyjał rozwojowi gospodarczemu;
•• wzrasta poziom oszczędności domowych, które
tworzą bazę mogącą zapewnić przyszłą zasobność.
Dzięki nabywaniu wiedzy i poczucia władzy nad
swoim życiem kobiety na świecie stają się coraz bardziej optymistyczne. Aż 66 % respondentek badanych przez Boston Consulting Group12 w USA wierzy, że ich życie codzienne będzie wyglądało lepiej za
5 lat, także 66 % wierzy, że sukces osiągnie dzięki
własnej ciężkiej pracy.
W raporcie Pentora Zachowania zakupowe Polaków 2010 zaprezentowano aktualne trendy związane z podejmowaniem decyzji zakupowych i doko-

nywaniem zakupów przez konsumentów w naszym
kraju. Kobiety są i – jak wynika z prognoz – raczej
będą odpowiedzialne za większość decyzji zakupowych podejmowanych przez ich rodziny. W dodatku
zasięg ich wpływu na te decyzje znacznie się w ostatnich latach rozszerza i obejmuje także dziedziny dotąd traktowane jako całkowicie męskie – np. finanse,
inwestycje, ubezpieczenia, usługi developerskie, samochody i naprawy motoryzacyjne.
W listopadzie i grudniu 2009 r. zostało przeprowadzone przez agencję Gfk Polonia badanie dotyczące m.in. potrzeb i stylu życia współczesnych kobiet. Miało ono formę ankiety internetowej, którą
objęto grupę około 24 tys. kobiet w wieku 15–49
lat aż z siedemnastu krajów Europy (w tym grupę
reprezentatywną ponad 1000 Polek) oraz z Turcji.
Dla Europejek najważniejszym elementem życia
jest rodzina – uznało tak aż 93 % badanych, na drugim miejscu znalazł się wspaniały wygląd i poczucie
własnej atrakcyjności – 90 %, a na trzecim sukces
zawodowy – 82 %. Okazało się, że Polki należą do
najbardziej ambitnych Europejek – chcą pogodzić
posiadanie rodziny, sukces w pracy i atrakcyjny wygląd. W pierwszych dwóch kategoriach Polki uzyskały najwyższe wyniki spośród badanych – 98 %
i 97 %, natomiast w kwestiach ambicji zawodowych
(92 % ankietowanych) uplasowały się tuż za kobietami z Portugalii (95 %). Dla Polek rodzina, wygląd
i sukces zawodowy są prawie równoważne, nie
chcą realizować żadnego z tych elementów kosztem innego. Jak sobie z tym radzą? Próbują tak rozkładać obowiązki na wszystkich polach, by znaleźć
czas dla rodziny, ale i dla siebie, dla własnego rozwoju i przyjemności. Jest to możliwe dzięki determinacji i wrodzonej wielozadaniowości13.
Polki nie są osamotnione w poszukiwaniach idealnego rozwiązania. Badania Boston Consulting
Group przeprowadzone na grupie ponad 12 tys. kobiet z całego świata uświadomiły, że niezależnie od
kontekstu kulturowego kluczowe dla kobiet jest rozdarcie między priorytetami określanymi przez płaszczyzny, w których kobiety funkcjonują i które są dla
nich najistotniejsze. Są to właściwie zawsze: praca,
dom i rodzina. Nie oznacza to jednak, że zainteresowania kobiet sprowadzają się do prac domowych
i opieki nad dziećmi, sygnalizuje raczej, że niezwykle
istotne są dla kobiet:
•• logistyka dnia codziennego (ponad dwie trzecie
pracujących Polek, czyli 69 % stwierdza, że ma
bardzo mało czasu wolnego14) – wybór optymalnych narzędzi pozwalających na większą efektywność i elastyczność w podejmowanych działaniach,
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•• rozwiązania umożliwiające sprawne łączenie różnych sfer życia, czyli to, co w warunkach niedoboru czasu sprzyja podtrzymywaniu więzi i kontaktów (nie tylko z dziećmi czy partnerem, ale także
ze starzejącymi się rodzicami, przyjaciółmi, dalszą rodziną, sąsiadami, współpracownikami).
Na całym świecie kobiety mają podobne marzenia, wszędzie kwestia zaplanowania przyszłości dzieci, dbanie o dobro najbliższych, potrzeba poczucia
bezpieczeństwa i pragnienie spełnienia na wielu polach są najważniejszymi z celów, jakie sobie stawiają.
W zależności od wieku i statusu rodzinnego kobiety zawsze przedkładają ponad siebie swoich bliskich,
którymi są: albo partner/ka, albo mąż, albo dzieci,
albo rodzice, albo przyjaciele15. Kobiety badane przez
M. Silversteina i K. Sayre oraz J. Butmana, choć pochodzą z różnych kultur, reprezentują różny poziom
wykształcenia, status majątkowy i rodzinny, wiek itd.,
twierdzą, że miłość jest dla nich niezwykle istotna –
włączając w to uczucia rodzinne czy przyjacielskie,
tak samo jak miłość do ukochanej osoby – i szukają
takich produktów i usług, które pomogą im tę miłość
znaleźć, utrzymać i wzmocnić. Od partnerów kobiety
oczekują zaufania, wsparcia, szczerości i zaangażowania. Koncentrują się na budowaniu związków – rodzinnych, przyjacielskich, koleżeńskich, sąsiedzkich.
Najważniejszymi wartościami dla kobiet są16:
•• 77 % miłość,
•• 58 % zdrowie,
•• 51 % uczciwość,
•• 48 % dobre samopoczucie.
Codzienne życie jest dla kobiet godzących karierę zawodową z życiem rodzinnym nieustającą walką
o równowagę między pragnieniami a obowiązkami
i rodzi wiele frustracji. Największe wyzwania dnia
codziennego stanowią w przypadku kobiet:
•• nadmiar stresu,
•• nadmiar obowiązków (zbyt wiele rzeczy do zrobienia w tym samym czasie, brak czasu dla siebie, wykluczające się obowiązki, konieczność zarządzania domowym budżetem),
•• przyszłość finansowa (zbyt małe oszczędności,
niepewność emerytury).
Kobiety są dziś wyedukowane, coraz bardziej
wpływowe, żyją coraz lepiej i mają coraz większą siłę
nabywczą, ale ich codzienność nie należy do najłatwiejszych – zbyt dużo zajęć, nadmiar obciążających
obowiązków domowych i rodzinnych, wymagająca
praca, pełne poświęceń poszukiwanie miłości. Z takiej perspektywy łatwo zauważyć, że współczesne
kobiety potrzebują produktów i usług, które pomogą
im odnieść sukces na drodze do lepszego życia. Co-

raz mniej kobiet ma czas na sprzątanie mieszkania,
regularne robienie zakupów spożywczych, spędzanie czasu w centrach handlowych czy na kupowanie
nowej odzieży. Coraz więcej jest także kobiet, które
w ogóle nie akceptują siebie w takiej roli.
Kobiety oczekują od świata: równości, możliwości
rozwoju, uczciwości, równego traktowania w miejscu pracy i społeczeństwie, empatii, zrozumienia,
związków, zdrowia, miłości, bezpieczeństwa i szczęścia. Od tych, którzy oferują im produkty i usługi,
oczekują, że będą traktowane jako poważny, równorzędny partner, że ich głos zostanie wzięty pod uwagę. Chcą, by producenci wiedzieli, w jaki faktycznie
sposób kobiety używają oferowanych na rynku produktów, by brali pod uwagę ich głosy niezadowolenia, by nowe produkty wychodziły naprzeciw ich potrzebom, chcą, by komunikować się z nimi w sposób,
który rozumieją i akceptują.
Badania BCG uświadomiły również, że mimo
wzrostu pozycji kobiet, wciąż czują się one niedoceniane na rynku pracy oraz pomijane i nierozumiane
przez producentów i usługodawców. Nie tyle chodzi
tu o ofertę rynkową, a o sposób, w jaki jest ona komunikowana (kobiety narzekają zwłaszcza na branżę bankową i medyczną).
Rysunek 1. Dziesięć segmentów rynku najgorzej
ocenianych przez kobiety [%]

Źródło: M.J. Silverstein, K. Sayre, Women Want More, op.cit., s. 20.

Różnice występujące między funkcjonowaniem
osób obu płci mają zarówno biologiczne, jak i społeczne uwarunkowania. Dla marketerów faktem
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o podstawowym znaczeniu jest różnica w podejmowaniu decyzji i zupełnie inny proces zakupowy. Kierując się tą samą potrzebą, lecz często
całkowicie różną motywacją, kobiety i mężczyźni
inaczej podejmują decyzje zakupowe. Podczas gdy
u mężczyzny następują po sobie doskonale zdefiniowane i przewidywalne etapy (aktywacja, nominacja,
badanie i sukcesja), u kobiet rozpoczyna się spiralna ścieżka, którą opisują w swoich publikacjach
M. Barletta czy T. Peters. Mężczyzna poszukuje
dobrego rozwiązania, podczas gdy kobieta – idealnej
odpowiedzi. Kobiety z reguły wielokrotnie wracają
do tematu zakupu, zanim podejmą ostateczną decyzję i szukają odpowiedzi na nurtujące je pytania na
wiele sposobów i w wielu miejscach.
Świadomość tej różnicy narzuca konieczność dostosowania działań komunikacji marketingowej do
potrzeb konsumentki i kobiecych kodów komunikacji.

Kobiece kody komunikacji
– CZUJESZ?
Analiza podejścia kobiet i mężczyzn (zwłaszcza
z punktu widzenia płci psychologicznej) do zadań
oraz ich motywacji pozwalają zrozumieć, jak bardzo
różnią się w działaniu obie płcie i jak różnice te mogą
zmieniać podejście do zakupów. Podstawowa reakcja mężczyzny to działanie, kobiety – odczuwanie.
W sytuacji stresu lub zagrożenia reakcją mężczyzn
jest walka albo ucieczka, podczas gdy kobiet – negocjowanie, „oswajanie wroga”, zaprzyjaźnianie się.
Męski sposób rozumienia świata to funkcjonowanie
poprzez system, kobiecy – poprzez empatię.
Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wprowadzaniu strategii komunikacji produktów adresowanych do kobiet pozwoliło mi znaleźć akronim
CZUJESZ, odpowiadający kobiecym kodom komunikacji. Akronim sam w sobie oznacza najważniejszy kod kobiecego funkcjonowania w świecie: przez
empatię, zmysły, zainteresowanie drugim człowiekiem (nie wyklucza ono jednak oczywistego wpływu rozumu i inteligencji) i wskazuje na ogromnie
ważną u kobiet kwestię inteligencji emocjonalnej17.
Jednocześnie każda litera słowa CZUJESZ jest początkiem kolejnego słowa oznaczającego ważny kod
kobiecej komunikacji. Znajomość kodów pozwala
na stworzenie skutecznej strategii komunikacji oraz
ocenę komunikatu marketingowego pod kątem tego,
jak wpłynie na żeńską część klientów (a także na weryfikację, czy komunikacja marketingowa uwzględnia specyfikę kobiet jako jej odbiorców).

C = Człowiek („Jednostka to my”)

Już na trzeci dzień po urodzeniu dziewczynki
utrzymują kontakt wzrokowy z dorosłymi dwa razy
dłużej niż chłopcy, a w wieku czterech miesięcy potrafią rozpoznać na zdjęciu twarze osób, które znają.
Ta różnica wyraża się także w tym, że niemowlęta
płci męskiej chętniej już w pierwszych dniach życia
przyglądają się maszynom w ruchu, podczas gdy te
płci żeńskiej – animowanym twarzom18.
Dziewczynki w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym malują z upodobaniem kwiaty, zwierzęta,
ludzi i domy, używając do tego szerokiej ciepłej gamy
kolorów, chłopcy koncentrują się na kilku zimnych,
ciemnych kolorach i malują urządzenia mechaniczne – samochody, roboty oraz sceny batalistyczne19.
W badaniach nad zapamiętywaniem potwierdza się
teza, że dziewczynki lepiej zapamiętują twarze niż
przedmioty (chłopcy odwrotnie), natomiast badania
nad najczęściej pojawiającą się tematyką w rozmowach osób dorosłych pokazały, że u kobiet są to ludzie z ich życia, podczas gdy u mężczyzn – tematy
związane z pracą, sportem i polityką.
Kobiety bardziej od mężczyzn skupiają się na
człowieku, a nie na rzeczach. Kochają grę zespołową
opartą na współpracy, patrzą na świat z perspektywy grupy, starają się poznać i zrozumieć członków
grupy, której są częścią. Są bardzo otwarte na pomoc
skierowaną do innych i zachowanie zasady równego
traktowania wszystkich. Odrzucają typowo męskie
preferencje dotyczące rywalizacji w celu pokonania innych. Nie znaczy to oczywiście, że kobiety nie
rywalizują. Robią to jednak inaczej i często starają
się nie ujawniać tych zachowań światu. Te kobiety,
którym zależy na osiągnięciu wysokiej pozycji w hierarchii społecznej lub zawodowej, potrafią walczyć
o nią ze sprawnością i determinacją taką samą, jak
mężczyźni, ale rzadko ta pozycja jest celem samym
w sobie – z reguły służy jakiejś idei. Kobiety nie
przenoszą także bezpośrednio (po „męsku”) zależności: nastawienie na człowieka oznacza otwartość
na proces wzorowania się na jednostce wybitnej
(także dlatego, że jednostka wybitna jest samotna
w swojej wyjątkowości). Kobiety nie są samotnymi
jeźdźcami, lubią czuć wspólnotę i nie mają potrzeby pokazywania światu swojego triumfu nad innymi.
Praca jest dla kobiet bardzo ważna, równie ważne
jest jednak samo podjęcie pracy i realizacja celów
zawodowych, jak i to, gdzie one są realizowane i czy
pozwalają na osiąganie innych celów osobistych.
Jednostką społeczną kobiety jest „my”. Cechy
przypisywane zwyczajowo kobiecie: troska, opiekuńczość, odpowiedzialność, liczenie się z innymi,
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sprawiedliwość wymagają drugiej osoby, by mogły
się ujawnić i być wyrażone. Komunikowanie skierowane do kobiet powinno opierać się na komunikacji przez pryzmat drugiego człowieka – zależnie
od potrzeb grupy docelowej – od wizerunku ludzi na
opakowaniu po ambasadorów marki czy projektu,
ważne jest wspieranie się w działaniach autorytetami i wskazywanie na wspólne cechy i potrzeby konsumentek, które tym sposobem łączą się w społeczności mówiącej „tym samym” językiem.

Z = Zbawicielka
Kobiece dążenie do budowania lepszego, utopijnego świata przejawia się na wszystkich płaszczyznach życia – od otwartości na pomoc innym, chętnego dzielenia się swoimi doświadczeniami (po to,
by inne osoby uniknęły błędnych rozwiązań), po wyszukiwanie najlepszych ofert na wakacje dla rodziny
czy upiększanie siebie i otoczenia. Badania wykonywane na całym świecie pokazują, że ta potrzeba tworzenia utopii występuje w każdej kulturze i w każdej
grupie społecznej, choć przejawia się różnie. Kobieta
zawsze pragnie najlepszych rozwiązań, szuka idealnej odpowiedzi, choć nie zawsze jej potrzeby są dokładnie zdefiniowane; nie zawsze też te potrzeby są
faktycznie jej – najczęściej kobieta nie stawia siebie
jako pierwszej w hierarchii ważności, lecz w takiej
pozycji lokalizuje swoich najbliższych.
Kobiety chcą, żeby świat był lepszy i coraz częściej decydują się na aktywne działania, które mają
wprowadzić w życie ich światopogląd. Badania
Goldman Sachs pokazują, że świat female economy
rozwinie mocno branże edukacji, ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa, czyli te, które dotąd zostawały
poza głównym nurtem. Dzięki swojej chęci naprawiania świata kobiety są wolontariuszkami wielu
organizacji charytatywnych i doskonałym odbiorcą
działań społecznej odpowiedzialności biznesu, chętnie kupują produkty i usługi firm, o których wiedzą, że działają etycznie i myślą o otaczającym je
środowisku i ludziach. Dziś już wiadomo, że dobrze
poprowadzone działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mają nie tylko pozytywny
wpływ na reputację firmy i wzrost zaufania do niej,
ale na zwiększenie sprzedaży. Pracodawcy powinni
wiedzieć, że tzw. aura firmy jest jednym z najistotniejszych elementów oceny pracodawcy, jakiej dokonują kobiety w swoich poszukiwaniach upragnionego miejsca pracy. Rodząca się na polskim rynku
moda na działania employer branding (budowanie
pozytywnego wizerunku pracodawcy w oczach potencjalnego pracownika)20 to wyraz takiej potrzeby.

Tendencja do zbawiania świata widoczna jest także w omawianej już skłonności kobiet do pomagania i wybierania zawodów związanych z kontaktem
z drugim człowiekiem21. Kobiety lubią uczyć, ponieważ same są otwarte na edukację, wierząc, że może
ona zmieniać nasze życie na lepsze. Równie często,
właśnie przez nastawienie na pomoc innym, kobiety
od zarania dziejów poświęcały się leczeniu i pielęgnacji chorych.
Kobiety chcą pomagać, jak tylko potrafią, dlatego
ma znaczenie dla nich umożliwianie im tego w życiu codziennym. Coraz częściej spotyka się możliwość dotowania akcji dobroczynnych lub organizacji
pozarządowych przez wysyłanie SMS-ów czy zakup
produktu (tzw. marketing zaangażowany społecznie22 – część pieniędzy z zysku jest przekazywana
na cele dobroczynne). Dla kobiet ma znaczenie, czy
firma jest wyczulona na świat, który ją otacza, na
potrzeby ludzi i czy potrafi na te potrzeby odpowiadać. To wyczulenie, przejawiające się inicjatywami
społecznymi dużych i małych przedsiębiorstw, ma
w Polsce długą tradycję23 i staje się coraz bardziej
popularne. Przyjmuje także nowoczesne formy działalności, jakimi są społeczne zaangażowanie biznesu
(CCI, Corporate Community Involvement) i społeczna odpowiedzialność firm, wyrażająca się również w odpowiedzialności wobec klientów i pracowników (CSR, Corporate Social Responsibility). Choć
wiele konsumentek w Polsce nie rozumie, na czym
polega ta działalność, to i tak chętnie bierze udział
w organizowanych akcjach.

U = Uporządkowanie
Kod uporządkowania automatycznie nasuwa skojarzenia z kobietą dbającą o czystość i ład we własnym domu. Te stereotypowe skojarzenia nie mają
jednak wiele wspólnego z wyjątkowymi zdolnościami uporządkowania ogromnej ilości danych magazynowanych i wykorzystywanych w odpowiednim
momencie, jakie kryją w sobie kobiece mózgi.
Ewolucja spowodowała, że mózgi kobiet pracują
szybciej. Musiały odczytywać mimikę dziecka, żeby
móc odpowiednio zareagować na jego potrzeby (nauczyły się zatem odczytywania odczucia szczęścia,
głodu, bólu, przygnębienia czy choroby), ale również
swojego mężczyzny – kiedy nie upolował zwierzyny
albo przegrał w starciu, mógł wylać złość na kobietę
i dziecko, mógł zrobić krzywdę, więc trzeba było nauczyć się odczytywać sygnały po to, by ewentualnie
usuwać się z widoku i pola rażenia. Dzisiaj, tysiące
lat później, kobiety myślą kontekstowo, rozważają
kwestie w holistycznej optyce, zwracają uwagę na

28

bardzo dużą ilość szczegółów – od drobnych niuansów ułożenia ciała i wyrazu twarzy czy tonu głosu
osoby, z którą się komunikują, po jej strój, elementy wyposażenia wnętrza, otoczenie itd.24 Ten sposób
myślenia nazywany jest także „połączonym”, co
oznacza, że kontekst, czyli otoczenie, jest włączany w przypadku kobiet w reprezentację przedmiotów lub osób, które są w polu ich zainteresowania25.
Kobiety wiedzą więcej o otaczających je wnętrzach,
ale także o życiu, znajomych, planach swoich dzieci, przyjaciół, koleżanek z pracy, wiedzą, jak się kto
ubiera itd. Mężczyźni często nie wiedzą, jaki kolor
włosów ma ich kolega z pracy, nie znają sąsiadów itd.
Proces syntezy26 jest jednym z kluczowych elementów kobiecego kodu uporządkowania. Podczas
gdy mężczyźni zajmują się jedną sprawą na raz
i starają się na niej koncentrować, kobiety działają
w sposób wielozadaniowy i starają się integrować. To
właśnie dlatego kobiety kochają szczegóły i szukają
ich, ponieważ są dla nich ważne, a dzięki swoim „bilateralnym mózgom” i „wielostrefowemu przetwarzaniu” potrafią i chcą integrować te szczegóły w jedną spójną całość, zamiast odrzucać je jako nieistotne
(skrajnym przykładem skłonności do szczegółów jest
ciekawość posunięta do wścibstwa). Szczegóły są dla
kobiety ważne, więc kobiety czytają całe artykuły,
podczas gdy mężczyźni mają tendencje do czytania
nagłówków.
Dzięki intuicji i postrzeganiu peryferyjnemu
kobieta widzi wiele elementów. To z kolei pozwala sprawdzać na wiele sposobów produkty i usługi,
a ten złożony proces weryfikacji umożliwia ich klasyfikowanie i zapamiętywanie (także dlatego kobiety
nie lubią z reguły bałaganu, który wprowadza chaos
myślowy i utrudnia klasyfikowanie i ocenę informacji). Jeśli można czegoś dotknąć, posmakować, coś
usłyszeć, zobaczyć czy powąchać, to istnieje wielka
szansa, że kobieta dostrzeże coś na jednym z tych
poziomów i dołączy do swojej oceny produktu. Kobieta wie, czego chce, a jeszcze lepiej, czego nie chce!

J = Jednocześnie
Mężczyźni funkcjonują poprzez system, wykorzystując swoje umiejętności analityczne, natomiast
kobiety poprzez proces, opierając się z reguły na
doskonale rozwiniętym procesie syntezy. Oznacza
to, że realizując wiele ról społecznych, zawodowych
i rodzinnych jednocześnie, kobiety myślą kontekstowo i holistycznie, postrzegając rzeczy we wzajemnych
związkach (dużo trudniej przychodzi im „uwalnianie”
polegające na rozpoznawaniu przedmiotów pozbawionych kontekstu czy naturalnego dla nich otoczenia).

Antropolożka H. Fischer sugeruje, że estrogen
jest swoistego rodzaju darem natury dla kobiet XXI
wieku – umysł kobiety pobiera dane z otoczenia
i kojarzy je z innymi magazynowanymi i „czekającymi” na wykorzystanie. W efekcie kobiety mają
często zdolność do adaptacji, analizowania i wyciągania wniosków. System zapamiętywania u kobiet
jest inny niż u mężczyzn (od A do B do C) – bardziej
skomplikowany i wielopłaszczyznowy. Dzieje się tak,
ponieważ mężczyźni myślą liniowo, a kobiety sieciowo (web thinking). Kobiety mają powiększony obszar kory pierwotnej w mózgu odpowiedzialnej za
jednoczesne wykonywanie wielu zadań i skupianiu
uwagi na kilku czynnościach na raz, mężczyźni nie są
w stanie tak funkcjonować, ponieważ ich mózgi mają
wyraźny rozdział funkcji i mogą skupić się tylko na
jednej rzeczy na raz. Myślenie sieciowe kobiet jest
możliwe dzięki estrogenowi. Estrogen wspomaga
także umiejętności komunikacyjne kobiet – dziewczynki lepiej sobie radzą z rozmową i wyrażaniem
swoich uczuć czy opinii we wszystkich momentach
życia. Ten sam hormon odpowiada z drugiej strony
za brak umiejętności parkowania i myślenia przestrzennego u kobiet.
Zrobienie podczas drogi do pracy podstawowych
zakupów, oddanie odzieży do czyszczenia i wykonanie w tym czasie telefonu do przyjaciółki nie zdziwi
żadnej kobiety – stanowi to bowiem ich codzienny
rytuał i wpisuje się w tak zwaną wielozadaniowość,
z której kobiety są bardzo dumne. Wielozadaniowość
jest wpisana w życie kobiet i coraz częściej stanowi
cechę wysoce cenioną przez pracodawców. Umiejętność jednoczesnego zarządzania kilkoma projektami
w życiu zawodowym wynika z konieczności realizowania takich zadań w życiu prywatnym. Te informacje są szczególnie ważne dla producentów i marketerów – wielozadaniowe kobiety oczekują takich
samych produktów i usług. Według danych GUS
z 2008 r., zawartych w raporcie „Praca kobiet”, Polki poświęcają średnio podobną ilość czasu na pracę
zawodową co mężczyźni (średnio 6 godzin 35 minut
w przypadku kobiet i 7 godzin 8 minut w przypadku mężczyzn), a jednocześnie dużo więcej czasu zajmują im zajęcia i prace domowe (średnio 2 godziny
47 minut w przypadku mężczyzn i 4 godziny 15 minut w przypadku kobiet). Są to uśrednione dane,
niezależne od statusu rodzinnego danej osoby.

E = Empatia
Tak jak domeną mężczyzn jest asertywność, tak
domeną kobiet jest opiekuńczość – N. Eisenberg
i A. Feingold wykazali, że kobiety reprezentują

29

znacznie wyższą niż mężczyźni zdolność do wyobrażania sobie odczuć i myśli innych osób27. Kobiety
odbierają siebie i świat przez empatię, a skoro obraz
własnej osoby jest u nich budowany i określany na
podstawie związków międzyludzkich, to zwracanie
na nie uwagi jest rzeczą jak najbardziej naturalną.
Jest wręcz niezbędne do wypracowania oraz do rozumienia relacji między sobą a innymi ludźmi28.
Współodczuwanie świata bez względu na ocenę
drugiego podmiotu to duża zaleta pozwalająca na
porównanie informacji z różnych źródeł z naszymi
„własnymi” odczuciami. Nawet najbardziej uzdolnione technicznie czy matematycznie kobiety funkcjonują w świecie przez empatię i emocje. W żeńskiej kulturze płci jest to akceptowane (to mężczyźni
są dumni ze swojej samokontroli i nieokazywania
emocji), stereotypowo wręcz wymagane. Wiąże się
z nastawieniem kobiet na odbiór innych. Badacze
tego zjawiska są zdania, że są znacznie bieglejsze od
mężczyzn w odczytywaniu – odkodowywaniu – i interpretowaniu słuchowych i wizualnych wyznaczników stanu uczuć drugiej osoby, są także bardziej
otwarte na wysłuchanie i przyjęcie punktu widzenia
swojego rozmówcy. Takie reakcje są bezpośrednią
konsekwencją kobiecej relacyjnej koncepcji „ja”.
Empatia połączona z mocą estrogenów wywołuje
„instynkt macierzyński” i powoduje, że nawet wychowywane w „męski” sposób dziewczynki, są jako
kobiety bardziej chętne do pracy z innymi ludźmi niż
mężczyźni. To kobiety dominują w zawodach związanych z opieką nad innymi, stanowią większość
wolontariuszy w organizacjach charytatywnych, są
wyczulone na dyskryminację – pamiętajmy, że bez
empatii nie ma altruizmu. Empatia odpowiada za
poczucie partnerstwa i opieki nad dzieckiem. Oksytocyna, która uwalnia się w czasie stresu u kobiet,
wyzwala potrzebę „wygadania się” (do niedawna
myślano, że i kobiety i mężczyźni reagują na stres
tak samo, czyli uwalniając adrenalinę odpowiedzialną za hiperenergetyczny efekt zwany „walcz lub
uciekaj”)29. Kobiety nie potrzebują z reguły używać
siły fizycznej i przemocy do wyrażenia swoich negatywnych emocji.
Mówi się często o feminizacji marketingu, dlatego
że staje się on coraz bardziej emocjonalny (brand to
emocje), a zatem bazuje na empatii. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat marketing faktycznie zmieniał swoje oblicza, przechodząc od sztywnej struktury i planowania do elastyczności, od używania siły
argumentów do współdziałania, od przekonywania
do namawiania, od racjonalności do emocji, od obietnic do działań. Niemniej jednak, jak twierdzą eks-

perci z dziedziny marketingu F. Popcorn i T. Peters,
jednym z największych błędów biznesu końca XX
wieku było to, że nie doceniono potencjału kobiet.

S = Społeczność
Dzięki rozwijanym od dzieciństwa zdolnościom
interpersonalnym i lepszej w porównaniu z mężczyznami znajomości gramatyki, ortografii i słowotwórstwa kobiety tworzą, budują i rozwijają wspólnoty
przez komunikację w przeciwieństwie do mężczyzn
tworzących jedność przez wspólną realizację zadania, projektu. Budując wspólnotę, można skuteczniej: komunikować się ze znaną nam osobą, pomagać innym, dawać i otrzymywać dzięki zasadzie
rewanżu, personalizować kontakty biznesowe przez
wprowadzanie do rozmowy wątków osobistych.
Dostępna jest dziś wiedza na temat podłoża różnic, jakie występują w kwestiach komunikacji werbalnej między kobietami a mężczyznami30. Mężczyźni zbliżają się do innych przez robienie czegoś
razem, podczas gdy kobiety zbliżają się do innych
przez wspólną rozmowę – celem przebywania razem
jest rozmowa, danie szansy na budowanie lepszego
świata we własnej społeczności to podstawa funkcjonowania, a wspólne rozmowy z koleżankami czy
bliskimi budują jeszcze głębsze więzi. Różnice między postrzeganiem świata a funkcjonowaniem w nim
kobiet i mężczyzn są w kontekście życia społecznego
ogromnie ważne. Podczas gdy dla mężczyzny – solisty – najistotniejsza jest pozycja lidera i nieustające
dbanie o to, by tę pozycję uzyskać a potem utrzymać (stąd męska skłonność do piramidy hierarchii
– „niech zwycięży najlepszy”, „nieliczni dumni”),
dla kobiety – „strażniczki cywilizacji” i gracza zespołowego najważniejsze jest zbudowanie wokół siebie
funkcjonującego na równych prawach kręgu przyjaciół – ludzi sobie przychylnych i pomocnych („jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego, „wszyscy urodziliśmy się równi”)31.
Wynikiem całkowicie odmiennego podejścia do
roli tworzenia społeczności jest nie tylko różnica
w zdolnościach komunikowania się, ale także całkowicie różne podejście do samej rozmowy, sposób jej
prowadzenia i oczekiwania z nią związane. Szczególnie ważna dla marketingu i kodu Społeczność
jest różnica między rozmową sprawozdawczą, jaką
prowadzą mężczyźni, a kontaktową, jaką prowadzą
kobiety. Głębokim celem rozmowy sprawozdawczej
jest ugruntowanie bądź ustanowienie własnego statusu lub rozwiązanie problemu czy przekazanie informacji, natomiast rozmowa kontaktowa ma zasadniczo pomagać w tworzeniu więzi i budowaniu relacji
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między jej uczestnikami. Oczywiście także rozmowa
kontaktowa ma na celu przekazywanie informacji
i rozwiązywanie problemów, tyle że w zasadniczo
różnej optyce. Mężczyźni budują pozytywne relacje
między sobą, rywalizując (kto ma lepszy model telefonu, samochód, kto nie wie, jaki jest wynik wczorajszego meczu itd.), a walutą społeczną są dla nich
fakty i cechy – po zaciętej walce potrafią iść razem
na piwo i doskonale się bawić. Kobiety budują pozytywne relacje, wspierając się, wymieniając osobiste
historie i informacje, nie jest możliwa ostra wymiana zdań, po której w zgodzie i przyjaźni następuje
wspólna kawa i wymiana ostatnich nowinek z domu.
Płeć wpływa także na sposób myślenia – badania
wykazują, że podczas gdy mężczyźni lepiej zapamiętują informacje zakodowane w związku ze sobą,
kobiety stanowczo łatwiej przyswajają i przechowują w pamięci informacje zakodowane w związku
z innymi, bo są bardziej niż mężczyźni skupione na
stosunkach międzyludzkich32. Ta potrzeba omawiania z bliskimi osobami wydarzeń, własnych przemyśleń, konsultowania decyzji jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaką musi wiedzieć każdy, kto chce
skutecznie sprzedawać kobietom swoje produkty
lub usługi. Z jednej strony kod Społeczność znajduje
oddźwięk w konsultowaniu zakupu, z drugiej kontakt i rozmowa ze sprzedawcą zwiększa szanse zakupu i służy utrzymaniu lojalnej konsumentki (zadowolona z obsługi będzie nagradzała sprzedawcę,
wracając do niego po kolejny zakup), z trzeciej – zadowolona konsumentka jest chodzącym przekazem
reklamowym i swoim entuzjazmem zachęca inne
konsumentki do zakupu. Uwaga jednak na niezadowoloną konsumentkę! Kiedy ta wyczuje, że nadużywana jest jej dobra wola, że przekaz nie jest uczciwy,
a oferta nie odpowiada stanowi rzeczywistemu, potrafi o tym mówić często, dużo, do wielu osób i przez
długi czas.
Potrzeba budowania więzi uwydatnia się bardzo
w ostatnich latach w obecności i aktywności kobiet
na forach internetowych oraz we wszelkich mediach
społecznościowych. Sukcesy portalu Nasza Klasa
czy obecnie Facebooka wskazują na otwartość kobiet
mającą na celu budowanie więzi także przez internet. Trwają dyskusje nad tym, dlaczego właśnie internet stał się jedynym szybko rozwijającym się medium w czasach kryzysu. To medium zdominowane
przez kobiety (na świecie i w Polsce ponad połowa
użytkowników to kobiety i ten udział ciągle rośnie),
więc kluczową rolę może mieć nie tylko szybkość
w dostępie do informacji, ale także jego interaktywność. Fora takie, jak te obecne na portalach Wizaż.

pl czy E-Dziecko.pl mają tysiące wpisów, a prowadzone tam dyskusje dotyczą nie tylko tematyki przewodniej portalu (uroda, dzieci), ale w zasadzie każdej
dziedziny życia. Internet to istotne narzędzie komunikacji w dobie ekonomii w znacznej mierze tworzonej przez kobiety, ponieważ stanowi idealną odpowiedź na wiele potrzeb współczesnej konsumentki,
wybitnie przekładając się na kod Społeczność.

Z = Zmysłowo i pięknie
Specyficzne właściwości kobiecych zmysłów stoją
za sukcesem niejednego brandu.
Wzrok. Kobiety widzą lepiej po ciemku, ale tylko
z bliższej odległości i w szerokim polu. Z daleka i na
wprost mężczyzna po ciemku widzi wielokrotnie lepiej od kobiety, cierpiącej często na swoistego rodzaju „kurzą ślepotę”, np. przy prowadzeniu samochodu wiele kobiet nie potrafi w ciemności normalnie
prowadzić – ma niezdolność do określenia, z której
strony zbliżają się inne samochody (mężczyźni prawie nigdy nie mają tego problemu).
Mówiąc o różnicach dotyczących zmysłu wzroku kobiet i mężczyzn, często na pierwszym miejscu
wskazujemy na cechę tzw. peryferyjnego widzenia
kobiet przeciwstawianą tzw. liniowemu widzeniu
mężczyzn. Pamiętajmy, że ludzkie oko jest w zasadzie przedłużeniem mózgu, a różnica w widzeniu obu
płci ma właśnie uwarunkowania związane z pracą
mózgu. U kobiety występuje widzenie obwodowe,
obejmujące szeroki kąt prawie 180 stopni. Jest to
możliwe dzięki odpowiedniemu stożkowemu ustawieniu odbioru przez mózg kobiety i oczywiście (jak
pozostałe cechy charakterystyczne dla widzenia)
u kobiet ma swoje uzasadnienie w potrzebie nawiązywania i utrzymywania kontaktu z najbliższym
otoczeniem. U mężczyzny mózg ustawia widzenie
„tunelowe” tak, że możliwe jest dla niego wyraźne
widzenie przedmiotów znajdujących się nawet bardzo daleko na wprost33.
Dla konsumentki elementy wizualne – od logotypu marki po otoczenie, w którym dokonuje zakupów – mają pierwszorzędne znaczenie, zaczynając
od działań ATL-owych34 po przyjazne wnętrze, wygodne krzesło u konsultanta, ładne kolory, elementy ocieplające miejsce i wizerunek marki, takie jak:
kwiaty, kolor, strój obsługi. O niczym nie można zapomnieć, niczego nie można zaniedbać, jeśli się chce
przekonać i przywiązać do siebie kobietę.
Słuch. Kobieta i mężczyzna mają tyle samo komórek włosowatych, ale te kobiece szybciej drgają i dlatego kobiety słyszą lepiej wysokie dźwięki.
Mózg kobiety dzieli dźwięki na kategorie i ocenia je,
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poddając segmentacji, tak że większość kobiet potrafi jednocześnie słuchać swojej rozmówczyni oraz
rozmów toczących się obok lub rozmawiać przez telefon, jednocześnie oglądając ulubiony serial w telewizji. Większość mężczyzn nie potrafi tak funkcjonować i często irytuje ich bardzo taka postawa kobiet,
nie słyszą za to cieknącego kranu i stąd często nie
uznają konieczności jego natychmiastowej naprawy.
Także zdolności wyczuwania zmiany tonu głosu są bardziej charakterystyczne dla płci żeńskiej.
Dziewczynki dwukrotnie częściej niż chłopcy reagują na głośny dźwięk. Dzięki temu potrafią wyczuwać
doskonale nastroje i czytają „między wierszami”35.
Dotyk. Od urodzenia dziewczynki mają inną wrażliwość na dotyk niż chłopcy, do tego stopnia, że skóra
najmniej wrażliwej kobiety jest wrażliwsza na dotyk
niż skóra najbardziej wrażliwego mężczyzny. Skóra kobiety jest cieńsza niż skóra mężczyzny (stąd
mamy np. większą skłonność do zmarszczek, ale
u mężczyzn zmarszczki przybierają z reguły formę
głębszych bruzd), ma dodatkową warstwę tłuszczu,
która chroni przed zimnem i zapewnia większą odporność niż u mężczyzn.
Badania naukowe potwierdzają, że dotyk stanowi kluczowy element komunikacji ludzi (i innych
naczelnych) z otoczeniem, ma także fundamentalne znaczenie w budowaniu u dzieci poczucia własnej wartości36. Dzieci, które są dotykane, głaskane i przytulane rzadziej chorują na przeziębienia,
katary, wymioty i biegunki niż dzieci matek, które
ich nie dotykają. Osoby uczuciowe, które potrafią
okazać czułość i zainteresowanie, z reguły wychowują zdrowsze i szczęśliwsze dzieci, odwrotnie jest
z dziećmi wychowywanymi bez miłości, czułości, odrzuconymi. Hormonem, który odpowiada za poczucie partnerstwa i opieki nad dzieckiem oraz pobudza
potrzebę dotykania i uruchamia receptory dotyku,
jest typowo żeński hormon – oksytocyna. Trudno
się zatem dziwić, że skoro kobiety są wyposażone
w receptory dotyku dziesięciokrotnie wrażliwsze niż
u mężczyzn, mają naturalne skłonności do przytulania się i czułego dotykania swoich dzieci, mężczyzny
czy przyjaciółek.
Węch. Ewolucja stępiła nasz zmysł węchu. Mamy
go wielokrotnie słabszy niż np. psy i koty. Jednak
nawet tak stępiony i ucywilizowany węch człowieka
jest zróżnicowany ze względu na płeć. Kobiety mają
lepszy węch. Kobiecy nos potrafi świetnie poradzić
sobie z wyczuciem feromonów i zapachów zbliżonych
do piżma, które przypomina zapach potu mężczyzny. Najciekawsze jest to, że rozpoznanie zapachu
i zdiagnozowanie, czy jest on dla kobiety atrakcyjny,

czy nie odbywa się poza udziałem świadomości. Ma
to związek z osobniczym układem odpornościowym
mężczyzny, który jest dla niej atrakcyjny jedynie
wówczas, gdy jest zbliżony (a zwłaszcza silniejszy)
do układu odpornościowego kobiety. Kobieta potrafi
także zapamiętać zapach swojego dziecka tak dobrze, że właśnie po nim może je rozpoznać w grupie
innych dzieci37.
Każda kobieta lubi ładnie pachnieć i lubi, kiedy
pachną jej bliscy, jej dom, kwiaty w ogrodzie, ale zapach może uczulać i nie „pasować” – czasem równie
ważny jest brak zapachu. Zapach ma dla kobiety
ogromne znaczenie, można ją nim zachęcić i można
skutecznie odstraszyć, o czym warto pamiętać, gdy
się projektuje dla kobiet.
Smak. Dlaczego znacznie więcej kobiet niż mężczyzn uzależnionych jest od szukania pocieszenia
w słodkim smaku czekolady albo lodów? Jest to możliwe, ponieważ kobiety mają silniejsze niż mężczyźni
receptory słodkiego smaku. W dawnych czasach kobieta broniła stada, zajmowała się dziećmi i zapewniała wikt pozostałym domownikom w czasie, kiedy
nie było do podziału łupów z polowania. Zajmowała
się zbieractwem, a przecież trzeba było sprawdzić,
czy korzonki i owoce są wystarczająco dojrzałe (zatem słodkie), by podać je dzieciom i chorym. Potrzebne kobiecie dobrze wykształcone podniebienie,
służące do rozróżniania słodkiego smaku, jest winne
kłopotom wielu kobiet, cierpiącym z powodu nadwagi i ciągle poszukującym właściwej dla siebie diety.
Poczucie estetyki. Myśląc sieciowo, działając
wielozadaniowo, mając potrzebę zbawiania świata –
także przez jego upiększanie38 – oraz mając wyczulone zmysły, kobieta jest najlepszym możliwym ambasadorem dążenia do piękna. Poczucie estetyki jest
na tyle obecne w życiu kobiety, że ta często nie zdaje
sobie z tego sprawy. Kwiaty w biurze, ozdobne ściereczki w kuchni, czasem wręcz niezliczone bibeloty
w salonie, kolorowo pomalowane ściany dziecięcego
pokoju z naklejonymi ludzikami, ale także nowoczesne oszczędne w formie wnętrza o wysublimowanych odcieniach surowych ścian itd. – wszystko to
jest w większości zasługą kobiet; nawet jeśli płacił
mężczyzna, to ona to wszystko wybierała. Patrząc na
otoczenie zadbane, wygodne i czyste, kobieta czuje
się dobrze, może odpocząć – brud i bałagan to dla
niej zaprzeczenie poczucia bezpieczeństwa.
Potrzeba bycia atrakcyjną i otaczania się tym, co
piękne z reguły jest u kobiety kluczowa (zwróćmy
uwagę na przytaczane wcześniej badania wskazujące, jak ważny jest dla Polek atrakcyjny wygląd); ten
kod zawiera oczywiście tysiące złożonych elemen-
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tów, często mających charakter silnie indywidualny.
Z reguły jest też powiązany z innymi kodami. Zawsze ma jednak tkwiące w naszej kulturze przekonanie, że kobieta jest oceniana za swój wygląd, a mężczyzna za swoje czyny39.
Warto więc pamiętać o tym, że kobiety wybierają
ładne produkty i chętnie odwiedzają zadbane miejsca. Kolory, faktury, odcienie, kształty – wszystkie
elementy wpływające na wygląd konsumentki oraz
otaczającego ją świata są ważne, ale nie zawsze stawiane na pierwszym miejscu listy niezbędnych warunków, jakie musi spełnić produkt czy usługa zanim
zostaną kupione.
Znak zapytania umieszczony na końcu słowa
„czujesz” to:
? = Rozwaga = NIE ISTNIEJE JEDNA GRUPA
DOCELOWA O NAZWIE KOBIETA
Podstawą sukcesu w marketingu jest dogłębne
poznanie grupy docelowej i jej potrzeb.

Sprzedaż skierowana do kobiet
Kto podejmuje decyzję o zakupie? Kto na nią
silnie wpływa? Kto kupuje, a kto płaci? Te na pozór prozaiczne pytania stanowią dla wielu marketerów prawdziwą zagadkę, ponieważ niosą ze sobą
odpowiedź na pytanie o rynek docelowy działań
marketingu. Okazuje się, że często nawet jeśli to
mężczyzna płaci albo dokonuje zakupu, to kobieta
ma decydującą rolę w wyborze produktu (czasami
rolę decydenta pełnią też dzieci). Zatem inicjator
(osoba, która poddaje myśl o zakupie produktu
czy usługi), decydent (osoba, która ma wpływ na
wszystkie elementy decyzji – czy zostanie kupione,
co zostanie kupione, jak i gdzie to nastąpi), nabywca (osoba w praktyce dokonująca zakupu) i użytkownik to nie zawsze – a wręcz często – nie ta sama
osoba.
Kobieta nie uznaje akceptacji 2/3 głównych cech
produktu i szuka do skutku, aż znajdzie to, co odpowiada wszystkim jej potrzebom lub spełnia wszystkie kryteria. Ponieważ kobiety długo sprawdzają,
czy produkt posiada wszystkie te pożądane cechy,
proces zakupowy przebiega u nich znacznie dłużej
niż u mężczyzny. Kobieta jest jednak wierniejszym
klientem i zadowolona z kupionego produktu będzie
go z chęcią polecała innym kobietom, dla których
taka opinia ma zasadnicze znaczenie, będzie także
wracała do sprzedawcy, ponieważ jest świadoma
tego, że długo się decyduje, że „zabiera czas” sprzedawcy, wypytując o szczegóły (czasem wraca, by

jeszcze o coś dopytać) i trzeba w nią zainwestować
więcej, dlatego stara się odwdzięczyć wiernością
i polecaniem innym. Ta zasada obowiązuje zawsze,
choć kobiety wiele produktów kupują spontanicznie, a jest także grupa konsumentek nastawionych
na kupowanie wyłącznie nowości, mimo to preferują konkretne marki, sklepy, restauracje i do nich
wracają.
Tak dobrze znane założenie marketingu o świadomej potrzebie i podejmowaniu zamierzonej decyzji o zakupie przez ludzi ma podłoże racjonalne.
Ale konsumenci podejmują decyzje na różne sposoby, także w sposób nieracjonalny – zależnie od konkretnej sytuacji. Mogą zadziałać wyuczone reakcje
na pewne określone bodźce otoczenia (perspektywa
behawioralna) albo emocje i inne nieracjonalne elementy (perspektywa empiryczna).
Kobieta kupuje inaczej – nie oczekuje tak jak
mężczyzna opisów technicznych produktu (nawet
jeśli jest to sprzęt AGD czy inny rodzaj nowych
technologii), woli skonsultować się ze sprzedawcą,
którego opinia jest dla niej ważna. Dzieje się tak
dlatego, że kobieta widzi świat jako grupę społeczną
i w tej grupie czuje się bezpieczna, kontakt z drugim człowiekiem jest dla niej podstawą również
zachowań konsumenckich. W trakcie kontaktu ze
sprzedawcą kobieta tłumaczy swoje oczekiwania.
Często opowiada przy tym całą historię związaną
z pożądanym produktem, wielką zaletą jest zatem
sprzedawca, który umie wysłuchać tych wynurzeń
i umiejętnie na nie odpowiedzieć, proponując optymalny produkt.
Przeciwieństwem przemyślanych racjonalnych
zakupów są zakupy impulsywne i kompulsywne.
Impulsywne – jak sama nazwa wskazuje – to takie,
których dokonuje się pod wpływem chwilowego impulsu. Kobiety są bardziej od mężczyzn podatne na
zachowania impulsywne. Takim zakupom podlegają
jednak z reguły produkty podstawowe lub codziennego użytku (podstawowa żywność, leki bez recepty, środki czystości itd.). W tym przypadku kobiety
nie potrzebują dużo czasu na poszukiwanie i badanie opinii, a często poddają się przekazowi reklamowemu czy heurystyce, czyli uproszczonym regułom wnioskowania pt. „droższy to znaczy, że będzie
lepszy”, „moja dobrze sytuowana i wykształcona
sąsiadka kupuje dziecku pieluchy Pampers, tzn. że
muszą być dobre”, „produkt w dużym zbiorczym
opakowaniu jest pojedynczo tańszy” itd.
Impuls jest możliwy, kiedy kobieta kupuje produkty o niskiej wartości jednostkowej (małe ryzyko),
zakupy są dokonywane z dużą częstotliwością, nie
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wymagają specjalnego zaangażowania konsumentki. Jest on przeciwieństwem zakupów nawykowych,
kiedy przywiązanie do znanego produktu lub marki
przeważa nad chęcią poznania nowości. Oczywiście
zakupy impulsywne są pobudzane przez fizyczną bliskość produktu (np. „końcówki” w sklepach wielkopowierzchniowych, „wystawki” na ladzie w sklepach
kosmetycznych), mają też związek z aktywacją emocjonalną konsumentki
Chcąc zwiększyć sprzedaż, należy zacząć od:
•• Dokonania w poszczególnych grupach standaryzacji potrzeb potencjalnych klientów na podstawie realizacji ich celów życiowych. Na tym etapie bardzo dużą rolę odgrywa współpraca działu
marketingu i komunikacji rynkowej z działem badań i rozwoju produktu, który patrzy na produkt/
usługę z perspektywy potrzeb, oczekiwań i cech
biologicznych. Trzeba zwrócić uwagę na relacje
zachodzące pomiędzy grupami docelowymi reprezentującymi różne płcie. Potrzeby ewoluują także w ramach tej samej płci z uwagi na wiek konsumentów. Warto pamiętać, że sprzedajemy idee
(a nie produkty) kierowane do różnych grup klientów. Oferowany produkt jest częścią brandu, który ma „osobowość” i wywołuje u klienta określone
skojarzenia.
•• Opisania procesu zakupowego promowanych
produktów/usług wraz z mapą kryteriów zakupowych (wskazania powodów, dla których są kupowane produkty).
•• Opisania produktu/usługi z punktu widzenia korzyści, jakie będzie miał klient i „przełożenia” cech
produktu na kluczowe potrzeby klienta. Podkreślenia/uwypuklenia wymagają wartości „dodane”
dla kobiet, które realizuje produkt/usługa. Podstawowy błąd sprzedawców polega na tym, że sprzedają to, co ich interesuje, a nie to, co interesuje
klienta.
•• Połączenia kodów komunikacji słownej z zachowaniem konsumentek. Przy czym należy pamiętać,
że sprzedaż opiera się na relacjach (pomimo wielu lat doświadczeń można „nie wiedzieć, co kryje
się za rzęsami”, ale należy pamiętać, że ładne nie
jest to, co ładne, ale to, co się podoba). Nie zapominajmy, że zdecydowana większość ludzi funkcjonuje w „lustrze społecznym”, a tylko nieliczni
je tworzą.
•• Poznania badań na temat preferencji kobiet w zakresie obsługi, np. przy sprzedaży kosmetyków
kobiety często wolą być obsługiwane przez kobiety z uwagi między innymi na fizyczny kontakt
podczas prezentacji produktu.

•• Zastanowienia się, jak wywołać w kupującym poczucie „wygranej”, jak przyciągnąć jego uwagę
i rozbudzić wyobraźnię. Koniecznie trzeba wykorzystać do tego pełną przepustowość sensoryczną
i „fizyczną” bliskość oferty.
•• Uwzględnienia podstawowych różnic w procesie
zakupowym kobiety i mężczyzny.

Podsumowanie
Kobiety podejmują decyzje, w tym decyzje zakupowe, inaczej niż mężczyźni. To efekt emocjonalnych i społecznych różnic między płciami. Akronim
„Czujesz” (Człowiek, Zbawicielka, Uporządkowanie, Jednocześnie, Empatia, Społeczność, Zmysłowo) opisuje syntetycznie kobiecy kod komunikacji:
wartości emocjonalne, wokół których skonstruowanie przekazu marketingowego do kobiet może
zwiększyć jego skuteczność. Różnicowanie komunikatu marketingowego na adresowany do kobiet
lub do mężczyzn, albo wzbogacanie istniejącego komunikatu o elementy, które wzmocnią przekaz do
klientek to strategie, które mogą być w dzisiejszych
czasach skuteczne. Sprzedaż produktów kobietom
wymaga przygotowania i otwarcia na dialog, ale
przynosi wymierne korzyści w postaci zwiększenia
obrotów i zyskania lojalnej, promującej markę konsumentki.
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Kapitalne doświadczenie
czy stracony czas?
Bilans wyjazdów zagranicznych
w kontekście kapitału kulturowego
śląskich reemigrantek
Wstęp
To jest kapitalne doświadczenie, kapitalne. Tak stawia
na nogi, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Kobieta, 43 lata, dwuletni pobyt w Wielkiej Brytanii,
trzymiesięczny w Holandii, wykształcenie średnie

Praca, którą wykonywałam, była na niskim szczeblu
w drabinie awansu zawodowego. Myślę, że czas, który spędziłam w Ameryce, jest czasem straconym.
Kobieta, 53 lata, sześcioletni pobyt w USA,
wykształcenie wyższe1

W artykule omówiono wyniki badania prowadzonego w ramach projektu „Kierunek Śląsk – wpływ
potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa śląskiego w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających”. Projekt ten realizowany jest od października
2010 do marca 2012 jest przez firmę Centrum Doradztwa Strategicznego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest między innymi oszacowanie obecnej i przyszłej
skali migracji powrotnych, określenie potencjału społecznego, ekonomicznego i kulturowego migrantów
powrotnych, a także wskazanie kierunków i rodzaju
wpływu reemigracji na gospodarkę regionu2.
Opisywane badania w znacznej mierze dotyczą
historii zawodowej i edukacyjnej reemigrantek oraz
ich sytuacji na rynku pracy po powrocie. Zgodnie

z definicją przyjętą w projekcie reemigrant to osoba,
która przebywała za granicą przez co najmniej trzy
miesiące na przestrzeni lat 2004–2011 i po powrocie
osiedliła się na terenie województwa śląskiego. Kobiety stanowią 40 % tej zbiorowości3.

Charakterystyka reemigrantek
w województwie śląskim
Jak wynika z pogłębionych wywiadów z powracającymi do województwa śląskiego, emigracja to
przełomowe doświadczenie w życiu, które odgrywa
ważną rolę w narracji tożsamościowej jednostki i pozytywnie wpływa na samoocenę. Niemal każda z powracających, niezależnie od celu swojego wyjazdu
i typu podejmowanej za granicą aktywności, dobrze
ocenia migrację. Większość (67 %) reemigrantek
jest zdecydowanie zadowolona z pobytu za granicą,
a jedna czwarta (25 %) raczej zadowolona. W sumie więc 92 % pozytywnie postrzega swoją decyzję
o wyjeździe zagranicznym. Tak wysoki poziom zadowolenia u powracających prawdopodobnie wiąże
się z pozyskanym kapitałem ekonomicznym – 77 %
reemigrantek zadeklarowało, że podczas pobytu
za granicą udało im się zgromadzić oszczędności,
a 60 %, że dzięki wyjazdowi podniósł się standard
życia ich oraz ich rodzin. Pozyskanie kapitału ekonomicznego jest oczywistą konsekwencją migracji
i głównym czynnikiem motywującym do niej. Jak
twierdzono w klasycznych teoriach mobilności terytorialnej, „żaden z przepływów nie może równać
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się w swej masie z tym, który powstaje z pragnienia
tkwiącego u większości ludzi do poprawienia sobie
bytu pod względem materialnym” [Ravenstein; cyt
za Górny, Kaczmarczyk 2003, s. 14]. Również z województwa śląskiego w celu podjęcia pracy zarobkowej za granicą wyjechało 82 % reemigrantów.
W tekście tym zamierzam jednak skupić się na
kapitale kulturowym śląskich reemigrantek, który obok kapitału ekonomicznego i społecznego został wyróżniony przez Pierre’a Bourdieu jako jeden z głównych zasobów jednostki. Ze względu na
cele badawcze projektu „Kierunek Śląsk” będę
odwoływać się też do koncepcji kapitału ludzkiego
rozumianego, szerzej niż kulturowy, jako wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zdolności, zdrowie
czy dobrostan psychiczny [Czapiński 2008, s. 5–6].
Koncepcja Bourdieu pozwala na stworzenie całościowego bilansu migracji w ujęciu indywidualnym.
Zgodnie z nią kapitał kulturowy może występować
w trzech postaciach: uosobionej, czyli trwałych cech
jednostki wyrażających się w zachowaniach i sposobie bycia, rzeczowej – w postaci wytworów kultury
takich jak książki czy dzieła sztuki oraz zinstytucjonalizowanej – w formie stopni naukowych, kwalifikacji formalnych, dyplomów i certyfikatów [Bourdieu 1986, s. 47]. Pozyskanie kapitału kulturowego,
zwłaszcza w uosobionej formie, wymaga od jednostki znacznego nakładu czasu i środków. Co istotne,
w kontekście bilansu wyjazdów zagranicznych, tak
jak kapitał ekonomiczny, kapitał kulturowy również
może podlegać utracie i dewaluacji.
Rysunek 1. Wykształcenie reemigrantek i reemigrantów
w województwie śląskim [%]

W kontekście koncepcji kapitału kulturowego reemigrantki w województwie śląskim to szczególna
grupa. Większość z nich to osoby młode – 57 % nie
ukończyło 30. roku życia (rysunek 2). Co ważniejsze, połowa (51 %) tej zbiorowości ma wykształcenie wyższe w porównaniu do jednej czwartej (28 %)
mężczyzn – rysunek 1. W 2010 r. kobiety z wykształceniem wyższym w województwie śląskim stanowiły 20 % wszystkich kobiet w wieku produkcyjnym (BDL GUS). Reemigrantki pod tym względem
cechują się więc szczególnym potencjałem.
Rysunek 2. Wiek śląskich reemigrantek [%]

Kobiety wyróżniają się również, jeśli chodzi o motywację do wyjazdu. Dla 22 % z nich głównym celem migracji była nauka (rysunek 3). Dla porównania z tego powodu za granicę udał się tylko co
dwudziesty mężczyzna (5 %). O ile więc u mężczyzn
głównym czynnikiem mobilności jest kapitał ekonomiczny, o tyle w wypadku kobiet ważną rolę przy
podejmowaniu decyzji migracyjnych odgrywa też
kapitał kulturowy.
Rysunek 3. Główny cel wyjazdu reemigrantek [%]
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Wymiary kapitału kulturowego
powracających kobiet
Jedna piąta reemigrantek (19 %) za granicą
ukończyła szkołę lub studia. Prawdopodobnie jednak tylko niewielka część z nich pozyskała dyplom
zagranicznej uczelni. Większość to osoby, które wyjechały, aby wziąć udział w Programie Erasmus.
O różnorakich korzyściach związanych z takim wyjazdem podczas wywiadu pogłębionego opowiadała
respondentka.
Przekonałam się, że jestem w stanie studiować po
angielsku. Nie jest to dla mnie problemem. Bardzo
cieszę się, że nauczyłam się tego drugiego języka
niderlandzkiego, chociaż musiałabym go sobie trochę powtórzyć, żeby sobie przypomnieć. Ciekawe
było poznanie ludzi z innych kultur i życie z nimi
w pewien sposób przez pół roku.
Kobieta, 27 lat, półroczny pobyt w Belgii,
wykształcenie wyższe niepełne

Kobiety, które miały okazję studiować za granicą,
są szczególnie uprzywilejowane. Oprócz zinstytucjonalizowanej formy kapitału kulturowego pozyskały
też kapitał uosobiony – płynnie posługują się językiem obcym. 94 % reemigrantek (w tym wszystkie,
które wyjeżdżały w celach edukacyjnych) deklaruje,
że za granicą nauczyło się lub poprawiło znajomość
języka obcego. Jak wynika z wypowiedzi respondentek, ta praktyczna umiejętność posługiwania
się językiem, wynikająca z konieczności codziennej
komunikacji, procentuje w życiu zawodowym po zakończeniu edukacji.
Ja miałam angielski w liceum, na studiach, ale ten
poziom był bardzo kiepski. […] Na etapie mojego
wyjeżdżania tam, to był taki angielski, że się bałam
mówić. Ale tam to przełamałam. Bo musiałam.
Kobieta, 29 lat, półtoraroczny pobyt w Irlandii,
wykształcenie wyższe

Muszę powiedzieć jednak, że bardzo dużo dała mi
ta Irlandia, bo teraz pracuję w szkole językowej.
Pracuje u nas Brytyjczyk i mimo tego, że wszyscy są
nauczycielami kwalifikowanymi, filologami, jestem
jedyną osobą, która go zawsze rozumie za pierwszym razem.
Kobieta, 27 lat, półtoraroczny pobyt w Irlandii,
wykształcenie wyższe

Z długotrwałym pobytem za granicą wiąże się też
zmiana stylu życia i percepcji otoczenia. W wypadku osób, które przebywały na emigracji wiele lat, jak
respondentka opowiadająca poniżej o swoim życiu
w Grecji, można też mówić o pewnej zmianie habitusu.
Ja zauważyłam, że ja strasznie dużo rzeczy przejęłam od nich. Przejęłam takie właśnie nawyki różne.
One nie są wcale złe. To są też pozytywne rzeczy
moim zdaniem. Bo na przykład zauważyłam, że tam
nie ma skwaszonych ludzi. […] Na początku było
mi ciężko, nie mogłam zrozumieć dużo rzeczy. Później stwierdziłam, że to nie jest czas na rozumienie,
tylko albo się przystosuję, albo nie. A później przyjechałam do Polski i stwierdziłam, że ja się zmieniłam.
Kobieta, 38 lat, dziesięcioletni pobyt w Grecji,
wykształcenie średnie

Ponadto, jak uważają reemigrantki, pobyt za granicą niesie ze sobą zmiany w strategiach komunikowania się z innymi osobami. 89 % kobiet deklaruje,
że dzięki wyjazdowi stały się bardziej otwarte i tolerancyjne.
Elastyczność, przystosowanie się do różnych sytuacji, różnych miejsc, ludzi.
Kobieta, 29 lat, półtoraroczny pobyt w Irlandii,
wykształcenie wyższe

Kapitał kulturowy
a praca za granicą
W projekcie „Kierunek Śląsk” skupiono się jednak na zawodowym aspekcie migracji zagranicznych.
W celu podjęcia pracy zarobkowej z regionu wyjechało niemal trzy czwarte (72 %) reemigrantek. Większość kobiet (70 %) deklaruje, że podczas pobytu za
granicą zdobyła bogate doświadczenie zawodowe,
a 39 % uzyskało wiedzę formalną dzięki szkoleniom
i kursom zawodowym. Większość również poznała
nowe rozwiązania w zakresie zarządzania i organizacji pracy (63 %) lub też nowe technologie (56 %).
Dane przedstawione na rysunku 4 wyglądają
optymistycznie: aż dwie trzecie (67 %) kobiet zadeklarowało, że nabyły doświadczenie w nowym zawodzie. Warto jednak bliżej przyjrzeć się szczególnie tej
informacji. W badaniu CATI zapytano reemigrantki
o to, w jakim zawodzie pracowały przed wyjazdem,
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Rysunek 4. Doświadczenie zawodowe reemigrantek [%]

Wyposażenie jednostki w kwalifikacje akademickie wymaga znacznego nakładu czasu i pracy od niej
samej oraz kapitału ekonomicznego od rodziny, z której pochodzi. Oczekuje się, że inwestycje te zwrócą
się w przyszłości na rynku pracy [Bourdieu 1986,
s. 51]. Jak wynika z badań w projekcie „Kierunek
Śląsk”, zwrot ten jednak nie następuje, gdy osoba
wykształcona decyduje się na wyjazd zagraniczny.
W kraju pobytu jest jej przypisywany status imigranta i oczekuje się od niej, że podejmie zatrudnienie
odpowiednie dla imigrantów w drugorzędnych sektorach rynku pracy [Górny, Kaczmarczyk 2003, s. 28].
Obcokrajowcy nie dostają lepszej pracy. Tak jest. Ja
się nie spotkałem z osobą, która przyjeżdża ot tak
sobie po studiach i dostaje pracę w jakiejś korporacji, firmie. Jest to nie do osiągnięcia. Chyba że się
ktoś tam wychował, ma rodzinę gdzieś wysoko postawioną, to może… Ale tak z buta, to nie ma opcji.
Mężczyzna, 25 lat, trzymiesięczny pobyt w Wielkiej Brytanii,
wykształcenie wyższe

jaki zawód wykonywały za granicą oraz jaki jest ich
zawód wyuczony. Na podstawie Klasyfikacji zawodów i specjalności wyznaczono te zawody, które
zaliczają się do drugiej wielkiej grupy „specjaliści”.
Wymagają one wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia. Okazało się, że zawód wyuczony aż 45 % kobiet zalicza się do grupy drugiej
(w porównaniu do 25 % mężczyzn), co nie powinno
dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę, że połowa reemigrantek ma wykształcenie wyższe. Za granicą jednak
jako specjalistka pracowała mniej niż co dziesiąta
kobieta (8 %), a przed wyjazdem tylko 2 % z nich4.
Jeśli by porównać zawody reemigrantek we wszystkich grupach Klasyfikacji, to okazuje się, że w pracy
zgodnej z wykształceniem na emigracji pracowały
dwie piąte kobiet (40 %), a poniżej kwalifikacji zatrudnionych była ponad połowa z nich (57 %).
O problemie pracy poniżej kwalifikacji reemigrantki mówiły wiele w indywidualnych wywiadach pogłębionych. Respondentki wspominały o braku satysfakcji z wykonywanej pracy fizycznej, a 13 % kobiet
zadeklarowało, że wyjazd nadwerężył ich zdrowie.
Dla mnie to jest po prostu praca, która mnie psychicznie wykańcza i nie spełniam się w niej w żaden
sposób. Jest moją porażką, nie daje mi zupełnie satysfakcji. Nie chcę tak pracować.
Kobieta, 24 lata, dwuipółroczny pobyt w Irlandii
i Holandii, wykształcenie średnie

Rysunek 5. Porównanie stanowisk pracy reemigrantek
przed wyjazdem i pracy za granicą [%]

Rysunek 6. Kwalifikacje zawodowe reemigrantek a ich
praca za granicą [%]
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Emigrantki z wykształceniem zawodowym wydają się być w lepszym położeniu, ponieważ nie
doświadczają zmiany statusu społecznego. Za granicą mają szansę na rozwój w wyuczonym zawodzie
i czerpanie większej satysfakcji z lepiej płatnej pracy.
Natomiast osoby, które posiadają bogate zasoby kapitału kulturowego, bywają skazane na degradację
społeczną.

Nie będę już pracować w moim zawodzie [psychologa]. Po pierwsze minęło już zbyt wiele czasu od
momentu, kiedy skończyłam studia, a po drugie nie
mam w ogóle doświadczenia w tym zawodzie. Teraz
już nawet nie myślę, żeby wracać do tego. Chciałabym pracować w zawodzie księgowej.

W dużej mierze fajnie było ludziom, którzy… No
właśnie: kosmetyczkom, fryzjerkom, stolarzom, mechanikom, lakiernikom. Tacy ludzie jak przyjeżdżali,
mogli pracować w zawodzie. Natomiast gros ludzi –
bo zdarzali się tacy, że mieli wyższe wykształcenie
bądź licencjackie – no to wiadomo było, że oni nie
znajdą pracy w tym zawodzie. Tak jak ja. […] Wtedy
to było towarzystwo, no powiedzmy, większość ludzi
z wykształceniem podstawowym, średnim maksymalnie. Prości ludzie, powiedzmy to tak. […] Dla
mnie to była kwestia dziwna troszeczkę, bo ja dwa
kierunki studiów.

Jednak niewielki odsetek reemigrantek uważa pobyt za granicą za czas stracony. Tylko 10 % w badaniu
CATI zgodziło się ze stwierdzeniem: „mam poczucie,
że zmarnowałam czas, podczas gdy inni rozwijali się
zawodowo”. Wydaje się więc, że doświadczenie pracy
i życia w innym kraju oraz kwalifikacje nabyte w nowym zawodzie choć nie odpowiadają wysokiemu poziomowi wykształcenia, to rekompensują większości
kobiet pracę poniżej kwalifikacji. Niemal powszechne zadowolenie z pobytu za granicą wiąże się też
z mechanizmami racjonalizacji. Prawdopodobnie nie
zachodzą one jednak aż u 92 % powracających.
Jeśli porównać optymistyczne deklaracje reemigrantek z ich sytuacją na rynku pracy, okaże się, że
w pewnym sensie mają one powody do zadowolenia.
Na rysunku 7 pokazano zestawienie sytuacji zawodowej powracających przed wyjazdem i po powrocie
do województwa. Jak widać, na wyjazd zagraniczny
zdecydowało się wiele osób, które uczyły się, studiowały lub właśnie ukończyły szkołę czy uczelnię wyższą. Tylko co czwarta wyjeżdżająca pracowała w pełnym wymiarze godzin (17 %), niepełnym (2 %) lub
dorywczo (4 %). Gdyby jednak przyjrzeć się ich
sytuacji po powrocie, okaże się, że niemal połowa
jest zatrudniona w pełnym wymiarze godzin (39 %),

Kobieta, 29 lat, półtoraroczny pobyt w Irlandii,
wykształcenie wyższe

Praca poniżej kwalifikacji, którą wykonywała ponad połowa (57 %) reemigrantek za granicą, przekłada się na trudności ze znalezieniem zatrudnienia
po powrocie. Problem taki miało 42 % kobiet w województwie śląskim. Jest on szczególnie dotkliwy dla
absolwentek szkół lub uczelni wyższych, które wyjechały bez doświadczenia pracy zawodowej. W sytuacji takiej była co piąta wyjeżdżająca (rysunek 7).
Powrót do pracy w zawodzie tych reemigrantek
może być bardzo trudny lub wręcz niemożliwy.

Kobieta, 32 lata, ośmioletni pobyt w Wielkiej Brytanii,
wykształcenie wyższe

Rysunek 7. Porównanie sytuacji zawodowej reemigrantek przed wyjazdem i po powrocie z zagranicy
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a w sumie 55 % pracuje zawodowo. Co piąta natomiast (18 %) pozostaje bezrobotna. Dla porównania
wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w województwie śląskim w pierwszym kwartale 2011 r. wyniósł
42 %, a stopa bezrobocia wśród kobiet 10 % (GUS
BAEL)5. Wyższy odsetek bezrobotnych wśród reemigrantek może wynikać ze strategii, jaką część
z nich przyjmuje po powrocie z zagranicy, zwanej
urlopem pomigracyjnym. Przez pierwsze miesiące
pobytu w kraju powracający decydują się na odpoczynek i nie podejmują ani nie poszukują zatrudnienia [Grabowska-Lusińska 2010, s. 36]. Część z nich
jednak rejestruje się w urzędzie pracy ze względu na
ubezpieczenie zdrowotne.
Warto też zwrócić uwagę na wzrost odsetka osób,
które po powrocie prowadzą własną działalność gospodarczą. Wyjazdy zagraniczne pozytywnie wpływają na postawy przedsiębiorcze. Aż 90 % powracających twierdzi, że dzięki emigracji zwiększyła się
ich wiara we własne siły. Co piąta kobieta (21 %) deklaruje natomiast, że z zagranicy przywiozła pomysł
na własną firmę.
Chcę otworzyć własną działalność gospodarczą.
Jedni mi doradzają, inni odradzają, że się nie uda.
Chciałabym otworzyć agencję opiekunek. Coś takiego jak ja pracowałam w Belfaście, ale tutaj u nas
na Śląsku.
Kobieta, 24 lata, dwuipółroczny pobyt w Irlandii
i Holandii, wykształcenie średnie

wego doświadczenia zawodowego [Kaczmarczyk,
Okólski 2005, s. 45]. Nie sposób określić, czy ta
sama sytuacja miałaby miejsce, gdyby reemigrantki
nie wyjeżdżały, tylko zdecydowały się od razu na poszukiwanie pracy w województwie śląskim.

Zakończenie
Z perspektywy jednostki praca poniżej kwalifikacji za granicą może być frustrująca i wiązać się
z utratą statusu społecznego, co nie przekłada się
jednak na spadek samooceny. Większość reemigrantek uważa, że decyzja o wyjeździe zagranicznym
była zdecydowanie słuszna i aż 90 % sądzi, że dzięki
emigracji wzrosła ich wiara we własne siły. Utratę
kapitału kulturowego rekompensuje im pozyskanie kapitału ekonomicznego i społecznego (95 %
kobiet deklaruje, że za granicą nawiązało interesujące znajomości), a problemy z odnalezieniem się
na rynku pracy dotykają mniej niż połowy kobiet.
Nowe doświadczenia życiowe wpływają natomiast
na pozytywną ocenę wyjazdu. Nastawienie większości powracających dobrze podsumowuje wypowiedź
reemigrantki, która przez dwa lata za granicą wykonywała ciężką pracę fizyczną.
Gdyby nie ten wyjazd, to bym mogła powiedzieć,
że miałam średnie życie, nic się w nim nie działo
za bardzo. Przeżyłam przez te dwa lata więcej niż
przez czterdzieści.
Kobieta, 43 lata, dwuletni pobyt w Wielkiej Brytanii,
trzymiesięczny w Holandii, wykształcenie średnie

Migracje wykształconych kobiet
a drenaż mózgów
w województwie śląskim
Pojęcie drenażu mózgów pojawiło się po akcesji
Polski do Unii Europejskiej w dyskursie medialnym.
Media publikują artykuły na temat lęków pracodawców przed odpływem wykwalifikowanej siły roboczej
[Łosińska-Niewińska 2010]. Podkreśla się też, że
wyjeżdżają młodzi, zdolni i wykształceni [Łuczyński
2008]. Na podstawie badań w projekcie „Kierunek
Śląsk” widać jednak, że nie można mówić o drenażu
mózgów (czyli ostrym odpływie wysoko wykwalifikowanych pracowników zatrudnianych na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji za granicą), lecz raczej ich marnotrawstwie (brain waste).
Ma ono miejsce wtedy, gdy wykwalifikowany pracownik podejmuje na emigracji pracę niewymagającą wykształcenia, jakie posiada, ani dotychczaso-
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Wszystkie cytaty pochodzą z 30 indywidualnych wywiadów
pogłębionych przeprowadzonych między listopadem 2010 r.
a styczniem 2011 r. z reemigrantami województwa śląskiego
oraz z rozmów prowadzonych w ramach studiów przypadku
między grudniem 2010 r. a kwietniem 2011 r. w projekcie
„Kierunek Śląsk”.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Centrum Doradztwa Strategicznego, www.cds.krakow.pl,
w zakładce „Kierunek Śląsk”.
Wszystkie dane ilościowe pochodzą z badania CATI realizowanego w kwietniu 2011 na próbie n = 17 722 gospodarstwa domowe województwa śląskiego. Celem badania było
m.in. oszacowanie skali powrotów i wyjazdów zagranicznych.
W drugim etapie przeprowadzono n = 528 wywiadów telefonicznych z reemigrantami na temat ich doświadczeń pobytu
za granicą oraz sytuacji po powrocie.
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Trzeba jednak pamiętać, że przed emigracją tylko 24 % kobiet
pracowało zawodowo; por. rysunek 7.
Z podobnych badań przeprowadzonych w 2010 r. przez Centrum Doradztwa Strategicznego w województwie małopolskim i dolnośląskim wynikło, że odsetek bezrobotnych reemigrantów był znacznie wyższy i wynosił 35 % w Małopolsce
i 25 % na Dolnym Śląsku.
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Women managers for success 2011
– opportunities and obstacles
to women’s career path in Poland
Introduction
„We always emphasise that we are not advocating
female domination in company’s management. We
want both women and men to share the table where
major decisions are made because both sides can
complement each other perfectly well”.
Mary Daley Yerrick,
co-founder of Vital Voices Global Partnership

We hereby present you with the report from
a survey conducted in the business environment –
among women managers in Poland. How are female
managers performing in the contemporary business
world after more than 20 years of the free market?
Certainly, we have all become more enterprising,
able to expand our potential, and the EU legislation compelled us to implement regulations against
any form of discrimination, including the gender related one. But is all of this enough to find the general
status of women in the business world satisfactory?
Two centuries of striving for the access to education
and for the right to vote might have given a desired
effect, yet there are many issues in the occupational
career department still left unsolved.
The project „Women managers for success 2011.
Opportunities and obstacles to women’s careers in
Poland” is an initiative of several Polish companies
and non-governmental organizations committed to
the promotion of those management styles that embrace the equality policy. The project participants
– Polish Professional Women Network PWNet in
partnership with Deininger Consulting, PwC (former
PricewaterhouseCoopers), Publink and White &
Case companies – are working toward the same goal
of bringing to the employers’ attention the still-existing in Poland issue of less favourable promotion pros-

pects for female employees and the small number
of women holding management positions that ensues
from such policy.
The basic question we posed to our respondents
was: what is success for them. We were also curious whether the business world is susceptible to the
gender stereotypes that are directly responsible for
unfair treatment of women in companies. Another
important issue we wanted to address concerns solidarity between women and their mutual support.
Do modern female managers see any value in providing support to each other when there is often no
female role model for them to look up to in managerial ranks? Do they appreciate the possible advantages of business networking and mentorship?
The survey results indicate that nowadays female
managers expect straightforward solutions from
their employers, including the ones concerning reconciliation of work and family life.

About the survey
The survey was conducted in 2010 among female managers holding top executive positions. The
aim of the survey was to learn about the opinions
and experiences of Polish women holding senior
management positions, regarding the prospects of
promotion for female employees. The survey was
carried out through the anonymous online questionnaire. 193 women managers with a several years’
experience in management agreed to take part in
the survey after they received personal invitations.
The assessment of the situation was carried out via
purposive sampling. The criteria for the selection
of the respondents were sex, occupation (management level) and workplace (the private sector). The
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chosen method of sampling does not guarantee the
representativeness of the results, however, it does
exclude the participation of those women, who do
not meet the criteria of the survey both in terms of
their knowledge and professional experience. Thus,
the results of the survey provide a reliable image of
the nature of challenges that lie on the career paths
of female managers in Poland.

What is success
for the Polish female managers?

as well. Other variables, such as age, job seniority or
the number of subordinates, were also of no consequence. The surveyed women unanimously stated
that professional career and private life are both
equally important factors for personal success. Occupation (77%) and family (60%) also are regarded as
two main sources of contentment by the respondents.
Figure 1. Do you consider yourself successful? [%]

Gradually, more and more women are taking senior management positions. Although they are still in
the minority amongst business elites, their status
is slowly improving. One of the reasons behind this
change is the increasing professional competence of
female workers. According to the Central Statistics
Office data, in 2010 more than 58% of Polish university graduates were women. This tendency has
continued for a few years now and presently [LFS,
2011] 36% of employed Polish women, against 22%
of employed Polish men, have tertiary education. In
the light of such data, it is intriguing to investigate to
what extent women want to pursue professional career and what sort of criteria for defining “success”
prevail among female managers in Poland.
„Success lies in strong, positive relationships that
interweave in both professional and private life”.

Figure 2. How do you define success? [%]

Agnieszka Moczuło
Pfizer Polska

The majority of the respondents (68%) consider
themselves successful. Nearly all of the remaining
ones (31%) declare they are on their way to achieve
their goals. The respondents base their definitions of
success on two factors:
1) the balance between professional career and family life (55%),
2) self-fulfilment at work (54%).
It should be noted that the parental status of the
respondents did not influence significantly their definition of success. In both groups of respondents: childless ones and those who have children, more than
a half stressed the importance of maintaining the
balance between work and family. The results were
similar in case of those respondents who associated
success with the sense of self-fulfilment in the work
front. The fact of having or not having children had no
considerable influence on the choice of their answers

Note: The respondents could choose up to 2 options. The total percentage
is higher than 100.
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The presented results are similar to the ones obtained in the public opinion survey titled “Polish
values: What is important, what is permitted and
what must not be done” [CBOS 2010]. They indicate that “happy family life” is still on the top of
the hierarchy of values for both men and women in
Poland. Paid work as the source of happiness ranks
five; nevertheless, its importance grows exponentially with the respondents‘ level of education and
is also inextricably linked with financial status and
place of residence. In a way, the surveyed female
managers are typical representatives of their social
class of educated people, living in urban areas, with
above average income.

Figure 4. Surveyed women managers according to their
family status and answer „I agree that success
means self-fulfilment at work” [%]

„It’s so much more difficult to succeed without
someone else’s support”.
Olga Grygier-Siddons
PwC

As success is defines through work and private
life, the question of maintaining balance between
these two domains becomes vital. Implementation
of solutions targeted at reconciliation between work
and family life is one of the most challenging tasks for
contemporary business. Keeping work-life prevents
conflict between professional requirements and
equally important needs related to life „off-work“. It
is all about finding the mean between work related

Figure 5. Surveyed women managers according to
question: which of the following is the most
gratifying for you? [%]

Figure 3. Surveyed women managers according to their
family status and answer “I agree that success
consists in maintaining the balance between
career and family” [%]

Note: The respondents could choose up to 2 options. The total percentage
is higher than 100.

Note: Designates the percentage of respondents who selected that option
within a given group of women.

responsibilities and other matters, such as bonding
with one’s family and friends, pursuing personal passions and hobbies, maintaining mental and physical health, participating in social events. Each employee balances their own limited resources of time
and energy as they see fit. This task, however, is
much harder on women due to maternal duties and
greater share of domestic chores placed upon them.
Therefore, women’s definition of success stems not
only from their personal values but also from realistic problems they experience in their everyday lives.
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The main factors that contribute
to professional success

Figure 7. Surveyed women managers according to the
question: how can a female manager reinforce
her professional development [%]

Considering the disproportionately small number
of women in the executive managerial positions, it
is a matter of great importance to establish whether
there are any factors which are significant to women
in particular and thus influence their success. We
may start to work toward the elimination of this disparity by learning how women themselves perceive
their career and its key elements.
There are three types of assets enumerated among
the factors which the surveyed women managers indicated as the most contributive to the achievement
of their current professional status. The first one is
the strength of character (71%), the second one is
experience gained at the workplace (69%), and the
third one is education (40%). It should be underlined here that none of the characteristics diversifying the respondents (experience in management,
number of subordinates, age, family situation) was
determinant to the choice of their answers. Regarding the factors that reinforce women’s professional
development, the respondents indicated 4 elements
in particular:
Figure 6. Factors that are the most contributive to the
achievement of professional position [%]

Note: The respondents could choose up to 3 options. The total percentage
is higher than 100.

1) developing qualifications (71%),
2) establishing a network of contacts (54%),
3) analysing one’s own competence (41%),
4) participating in challenging projects (40%).
Similarly, when asked which element of their past
they would have liked to change to support their professional development, the respondents indicated
the following: analysis of their strengths and weaknesses (45%), obtaining better education (36%), development of new skills in organizations not related
to their profession (32%), meeting people who are
likely to help (28%).
„Divide your long-term objective into several smaller,
easily-achievable goals – it will help you to succeed”.
Joanna Malinowska-Parzydło
TVN Group

Note: The respondents could choose up to 3 options. The total percentage
is higher than 100.

The results discussed above show that women
base their success on 3 strong foundations. Firstly,
the one’s own strength of character is of a great importance. Secondly, very important is a high level of
competence, which should be improved in accordance
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Figure 8. Surveyed women managers according to the
question: what would you do differently if you
had had another opportunity to plan your
professional career [%]

with self assessment of one’s own strengths and
weaknesses and developed by means of obtaining
further education and taking up new professional
challenges. The third crucial element is social capital
– building and expanding a social network through
active search of useful new contacts outside of one’s
own workplace. It is easy to notice that the “factors
of success” discussed above provide the necessary
foundation for any individual with business ambitions, regardless of their sex. Thus, the survey leads
us to the conclusion that the current situation of female employees results from the limitations placed
on women rather than from their strategic choices.
„Women would often give up their ambition and withdraw from the competition with men because it’s the
men who set the rules of the game”.
Agnieszka Chrzanowska
Singer

„The discrepancy in wages between males and females is increasing along with age, education and job
seniority”.
Note: The respondents could choose up to 2 options. The total percentage
is higher than 100.

Figure 9. Surveyed women managers according to the
characteristics of their management style [%]

Note: The respondents could choose up to 3 options. The total percentage
is higher than 100.

European Commission’s Roadmap on Equality between
Men and Women 2006–2010

The obstacles women meet
on their career paths
Many studies on women’s professional careers
in business [e.g. Lisowska 2010, p. 163] discuss the
phenomenon called the “glass ceiling”, a term which
implies two things. Firstly, women holding senior
management positions comprise the minority at top
executive positions – they are separated from the
top-ranking posts by a “ceiling”. Secondly, on their
career paths women are hindered by obstacles, many
of which are officially non-existent – in other words
they are “invisible”. The term “glass ceiling” indicates that career advancement in the business world
is possible and “within sight” for women, yet it is also
obstructed and often simply unreachable.
Based on their own experience, the surveyed female managers pointed out the following kinds of
obstacles to their career advancement:
1) the difficulty in reconciling work and family responsibilities (50%),
2) the presence of gender stereotypes in their workplace (32%),
3) strained relations with their immediate superiors
(30%).
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There is a clear correlation between the most frequently selected answer – i.e. the difficulty in reconciling work and family life – and the parental status

Figure 12. Surveyed childless women managers
according to the declared obstacles to
overcome in their professional career [%]

Figure 10. Surveyed women managers according to
question what kinds of obstacles they had to
overcome in their professional career [%]

Figure 13. Surveyed women managers according to the
question of the organizational culture in their
company [%]
Note: The respondents could choose up to 3 options. The total percentage
is higher than 100.

Figure 11. Surveyed women managers according to
answer “I agree that reconciling work and
family was the greatest obstacle for me” [%]

of the respondents. Among those of the women managers, who were reported as having children, the
difficulty of maintaining balance between work and
family life was most frequently indicated as the obstacle to their career advancement. Their childless
colleagues, on the other hand, found this particular
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issue least limiting. For this group of respondents,
the most inhibiting factors were the gender stereotypes and the lack of female role models in the
management positions.

Figure 14. Surveyed women managers according to
the declared reasons for the low number of
women in senior management sectors [%]

„We can only get what we ask for”.
Anna Sieńko
IBM Poland

The second and third most frequently indicated
barriers may both be the aspects of the same issue. It seems very likely that the unfair treatment
of women, which stems from gender stereotypes, is
responsible for the difficult relations of women with
their superiors. The stereotypes with regards to gender are generalised assumptions as to what sort of
characteristics are attributed to men and what sort
of traits are ascribed to women. The stereotypes are
very firmly rooted and thus difficult to get rid of,
which makes them very easy to be used inadvertently in situations that expose differences between two
groups (such as gender differences) or in situations
involving competition (such as work environment).
Stereotypes make us approach a person differently,
depending on their sex. That is why the same sort
of behaviour (e.g. stating one’s expectations regarding one’s wage) can be interpreted as “aggressive”
when seen in women or “assertive” when encountered in men [Mandal 2003].

Note: The respondents could choose up to 2 options. The total percentage
is higher than 100.

Figure 15. Surveyed women managers according to their
family status and answer that there are so few
women in senior management sectors because
they are more burdened with family duties [%]

„The business world in Poland is a male territory.
Therefore, convincing men that women are up to the
challenge is very important”.
Beata Pawłowska
Łomża Regional Brewery

The results of the survey show that the obstacles
to the female managers’ professional advancement
are the consequence of gender based discrimination. Their difficulties stem from two main issues:
different circumstances of female employees (due to
domestic duties), and unfair treatment of women in
their workplace (due to gender stereotypes).
This conclusion is supported with the respondents
opinions that were not related to their personal experience. They attributed the scarcity of women in senior management sectors to the following three reasons:
burdening women with domestic duties (57%), women giving up their career out of their own choice due
to “profits being incommensurate to costs” (41%),
traditional upbringing that prepares girls to performing different roles instead of pursuing career (36%).

Note: Designates the percentage of respondents who selected that option
within a given group of women.

It should be pointed out that the parental status did
not influence the selected answers, i.e. the distribution of answers is identical in both, the group of child-
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less respondents and the group with children. The
respondents answers were not determined by an
of the other characteristics of the surveyed women
managers (experience in management, number of
subordinates, age, family circumstances).
The respondents with and without children are
therefore very concordant in their analysis of the
“glass ceiling” effect. They most frequently indicate
the workload at home as the greatest obstacle hindering the professional advancement of women. According to the respondents, women often decide to
give up their career at a certain stage because “the
profits are incommensurate to the costs.” In the light
of the overall results of the survey, one may be confident to assume that the “cost” means the difficulty
of maintaining the balance between career and family life. It is worth noting that a significant number of
the respondents perceived this phenomenon against
the broader social context, pinpointing the practice
of bringing up girls with observance of “traditional
values and customs”. This might mean that women
are aware that some of the limitations are hidden in
their own psyche and stem from social standards,
which expect women to be modest, polite, focused
on family affairs, etc. Those standards are also the
source of women’s less prominent readiness to advertise their skills, take risks and compete with others openly. That is also why women are less likely, or
even unlikely, to attempt negotiating a more equal
distribution of domestic chores, the chores which in
Poland are virtually placed solely on women.
„It’s important not to set up barriers for yourself. If
we persuade ourselves that it’s hard for a woman to
make it, then we are unwittingly creating a barrier”.
Aleksandra Leśniańska
Shell Poland

Gender stereotypes
The qualitative surveys conducted in 2007 by
Polish Agency for Enterprise Development [Niemczewska, Mrowiec, Pater, 2007] indicated that employers are susceptible to judging their employees on
the basis of gender stereotypes, such as the following:
•• Women are perceived as less competent workers
than men, even if they have equivalent qualifications.
•• Women are believed to concentrate on family and
home, therefore they are not interested in pursuing careers and they do not expect promotion.

•• According to a popular belief, female employees
are conscientious, thorough, persistent, and disciplined; men are available, dynamic, and creative.
•• Women prioritise family, while men put career
and success at the top of their priorities.
52% of Polish people think that women’s potential for
professional career is hindered mostly by maternity.
Women in Management Survey, Manpower 2009

Unequal treatment
of women in companies
The subject of promotion prospects for female employees in the business world is inextricably linked
with the issue of unfair and unequal treatment of
women, which according to the surveys is observed
on the Polish labour market [Gender Index, 2007;
Kupczyk 2009]. The most fundamental question for
the employer is to what extent this kind of discrimination – which violates the labour code – is limiting
the professional career of female employees.
The majority of our respondents (39%) have personal experiences of a gender-related unfair treatment
in their company. What is also important, the significant number of the respondents (12%) have never
been discriminated against but have heard of such
incidents in their professional environment. Another
Figure 16. Surveyed women managers according to
the declaration whether they have ever
encountered any incidents of unfair treatment
of women in their company [%]
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group of women (27%) have heard of the cases of the
gender discrimination from their friends. It means
that 78% of the surveyed women managers in total
are aware of the issue of the unfair treatment of women in the business world. The share of women declaring the existence of gender-related discrimination
increased with the growth of the job seniority. The
women who fell victim to unfair treatment, as well as
those who only heard of such incidents, pointed out
various manifestations of the gender discrimination:
– worse working conditions than those of the male
employees on the equivalent posts, e.g. lower pay,
– necessity to achieve more accomplishments than
men in order to gain the same level of esteem,
– omitting women in awarding promotions,
– little flexibility on employers’ part regarding the
“family factors” (little flexibility on the part of my
employer),
– low standards of conduct concerning the treatment of women,
– the influence of the gender stereotypes on task
distribution.
The survey reveals with no ambiguity that female
managers experience discrimination in their compaFigure 17. Surveyed women managers according to
the forms manifesting of unfair treatment of
themselves or other women [%]

panies and that they are aware of the issue – 78%
declared the occurrence of discrimination. Different studies also show that the level of awareness is
very high. The general survey of the public opinion
[CBOS, 2006] indicates that 48% of Polish women
and 35% of Polish men believe that women in Poland are discriminated against. Additionally, 16% of
the respondents personally experienced discrimination, which involved lower wages, worse treatment,
and lower prospects for employment or promotion.
54% of Polish population (59% of males and 48% of
females) believe that a man has better prospects for
career advancement than a woman on equivalent
position and with equivalent education. The high
level of gender discrimination awareness among the
surveyed women managers may be the result of the
greater exposure to the risk of being treated unfairly
in their current line of work than in, for example,
the public sector. Moreover, the female managers
certainly have the more-than-average competency,
which allows them to recognise and properly name
any instances of unfair treatment.
Reasons behind unequal pay for men and women:
– direct discrimination,
– labelling occupations as typically “male” or “female” ones,
– underestimating the female employees’ contribution,
– tradition and stereotypes
The Internet Salary Survey 2010,
Sedlak & Sedlak

Female solidarity
and non-occupational activities
One of the key areas of reinforcing women’s career
advancement is business networking [ILO, 2001].
The unquestionable assets of this type of business activity include accumulation of social capital through
establishing numerous and diversified contacts, better access to information, enhanced opportunities to
gain support and to be more noticeable and recognised on the market. In this context, the question
about female solidarity arises inevitably.
„Women are still learning to form natural alliances
and to support one another in the business world”.
Note: The respondents could choose up to 3 options. The total percentage
is higher than 100.

Alina Szarlak,
White & Case
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Nearly half of our respondents (44%) believe that
the existing level of support among women in business is not sufficient, and 36% of the surveyed women

Figure 20. Surveyed women managers – members
of any informal group or organization
according to the opinion on women
supporting other women in career
advancement [%]

Figure 18. Surveyed women managers according to the
opinion on women providing support to other
women in career development [%]

Figure 19. Surveyed women managers according to
the declaration of active membership of any
informal group or organization [%]

Figure 21. Surveyed women managers according to
the opinion concerning the impact of the
membership in informal organizations on
their life [%]

Note: The respondents could choose up to 3 options. The total percentage
is higher than 100.
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managers claim that there is no female solidarity in
business to speak of. Similar percentage shares can
be observed for the respondents who answered that
the existing level of female solidarity in business is
sufficient and strong (10% in total) and those who
indicated that there is no need for female solidarity
(8%). 71% of the respondents belong to some kind
of informal organization or group and 54% of these
women are active members. Business organizations
(29%) and all-women initiatives (18%) proved to be
most popular among the surveyed women managers. It is worth noting that although the membership
in women-exclusive organizations does not correlate
with the respondents’ view on the female solidarity, only two (6%) of the surveyed women managers, affiliated with such initiatives, claim that there
is no need for women to support one another professionally. The most frequently indicated benefits of
a membership in an informal organization are:
1) development of professional and communication
skills (42%),
2) receiving support and a sense of inner strength
(36%),
3) opportunity to do something valuable for other
people (33%).
„We should invest in business networking. These relationships will eventually turn a profit in the form
of personal growth or greater prospects for future
professional success”.

sults revealed that the women sitting in the management boards express their intention of increasing
the numbers of female managers in their companies
within the following several years. This is a very
straightforward message for the female managers
themselves – providing support to other women in
their attempt to take the most prominent positions
in management boards can also give a boost to their
own career advancement. Catalyst explained this
correlation with the following facts:
•• Companies with greater numbers of female members in their management boards usually employ
inclusive organizational culture and implement
programmes of career advancement for women.
•• Female members of the management boards
serve as role models of the accomplished businesswomen to other female employees.
•• Female members of management boards are
powerful symbols in the battle against those gender stereotypes that undermine women’s business competence.
„I was lucky enough to have met good mentors, male
and female, who provided me with the examples to
follow. I have learned a lot from them. I believe that
I was able to make progress in my career because
I was capable of turning my past into valuable learning experience”.
Mary Daley Yerrick
co-founder of Vital Voices Global Partnership

Sonia Wędrychowicz-Horbatowska,
Citi Handlowy

The results of the survey may suggest that, in
spite of the differences in their opinion as to whether
the status quo is caused by insufficient level of support among women or by the total lack thereof, the
considerable number of 80% of the respondents feel
that it is essential that women assist one another.
The intuitive belief of women managers in the importance of female solidarity in the career advancement is congruent with the results of the research
conducted by Catalyst (2008) – the world’s most
prominent organization which promotes women’s
professional advancement in business and has over
400 companies from the USA, Canada and Europe
as its members. In order to find out if there is any
correlation between the number of women in the
management boards and the number of women in
the corporate decision-making structures, Catalyst
compared the data on the corporations listed in Fortune 500 report in the years 2001–2006. The re-

Means of supporting equal
development opportunities
for women
Having established that the difficulties women
face in regard to their career advancement are indeed an issue, one should think of the means of reinforcing the female employees’ professional development. The surveyed women managers indicated
4 basic solutions which companies should implement
to exploit the potential of their female employees:
flexible forms of employment (60%), equal treatment of men and women at all levels of career ladder (53%), prospects for professional development
of working mothers (41%), mentorship and coaching (40%). It should be emphasised that acting in
accordance with the current laws as the method of
supporting women’s career development was considered sufficient by a mere 15% of the respondents.
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In case of the equality-promoting instruments expected from the government, the respondents indicated 3 most desirable directions of improvement:
flexible forms of work (68%), introduction of longterm plans for the change towards more egalitarian distribution of parental roles between men and
women (61%), access to nursery schools and crèches
(57%).
Figure 22. Surveyed women managers according to
the opinion concerning the methods that the
companies should employ to make women’s
prospects for career development more equal
to men’s ones [%]

Note: The respondents could choose up to 2 options. The total percentage
is higher than 100.

In case of both political or business-related instruments for the improvement of women’s career prospects the respondents’ characteristics (experience in
management, number of subordinates, age, family
circumstances) did not determine their choice of answers.
All of the expectations formulated by the respondents result from their identification of the source of
the problem. The women managers act on their diagnosis to suggest the necessary means of remedying the current situation. The survey revealed that
the most frequently encountered obstacles to career
advancement were: burdening women with domestic
duties and discriminatory treatment in workplace.

That is why the most desired means of improvement
that women want introduced in their companies are:
flexible forms of employment, and solutions that
guarantee equal treatment of men and women. The
government, on the other hand, should facilitate the
development of more flexible terms and conditions
of employment organize educational and awareness-raising initiatives to prevent unfair treatment
of women and arrange for the improvement of the
childcare facilities.
The most popular method of helping employees
reconcile family and career, which can be easily introduced in a company, is offering flexible employment forms [Gender Index 2007 and 2008]. There
are several simple solutions to make an employee’s
work schedule more flexible:
•• temporary transference to a part-time schedule,
•• flexible working hours,
•• shortened working week (10 hours a day, 4 days
a week),
•• task-based system,
•• teleworking.
More flexible forms of employment mean better adjustment to the employees’ needs and granting them greater autonomy in managing their time.
This is a really valuable asset to those women who
strive to maintain balance between their career and
family life.
There are also methods of preventing discrimination against women in the working environment.
Important management solutions addressing this issue include:
•• awareness-raising training for the management
boards, which address the issues of gender stereotypes and discrimination in general,
•• method of monitoring salary levels to ensure
equal payments for men and women,
•• clear system of promotion and recruitment,
•• leadership training for women – coaching sessions, mentorship programmes, training on business networking,
•• special programmes for pregnant employees and
working mothers,
•• internal prevention procedures against sexual
harassment,
•• “equality audits” carried out on a regular basis
to ensure fair treatment of male and female employees.
Apart form ensuring suitable working environment, the key factor in institutional childcare, i.e.
easily available facilities such as state crèches and
nursery schools, which still poses a great challenge in
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Figure 23. Surveyed women managers according
to the opinion concerning the support that the
government can provide to promote
equal career development prospects
for women [%]

Note: The respondents could choose up to 3 options. The total percentage
is higher than 100.

Poland. According to the data provided by the Central Statistics Office, only 67.3% of children aged 3–6
could be admitted to one of the state nursery schools.
The ratios of nursery education accessibility for children aged 3–4 in Poland are almost by a half lower
than those of other EU countries. In 2009, Poland
had 380 operational state crèches which could provide placement for merely 30 614 children.

parental duties:
•• according to women:
nurturing – 96% female, 4% male,
helping with homework – 85% female, 12% male,
contacts with schoolteachers – 89% female, 9%
male,
walking a child to school – 73% female, 25% male,
nursing a child in illness – 96% female, 3% male,
organising parties – 96% female, 3% male,
providing entertainment – 64% female, 31% male:
•• according to men:
nurturing – 92% female, 7% male,
helping with homework – 73% female, 23% male,
contacts with schoolteachers – 78% female, 19%
male,
walking a child to school – 56% female, 42% male,
nursing a child in illness – 94% female, 4% male,
organising parties – 94% female, 5% male,
providing entertainment – 52% female, 44%
male;
distribution of domestic tasks:
•• according to women:
cooking dinner – 94% female, 3% male,
washing the dishes – 86% female, 7% male,
laundry – 96% female, 1% male,
ironing – 88% female, 4% male,
dusting furniture – 87% female, 5% male,
grocery shopping – 81% female, 16% male,
•• according to men:
cooking dinner – 85% female, 12% male,
washing the dishes – 70% female, 21% male,
laundry – 89% female, 8% male,
ironing – 86% female, 8% male,
dusting furniture – 77% female, 16% male,
grocery shopping – 63% female, 34% male,

Recapitulation

„We need to invest in the development of childcare
facilities, including company crèches. Otherwise,
professional advancement will be much more difficult to achieve”.

„We should remember that it is us, not our employers, who are responsible for our own development”.

Agnieszka Anielska
MURATOR SA, Time Sp. z o.o

Iwona Smith
PwC

The myth of partnership
The results of the research conducted by Institute
of Philosophy and Sociology Polish Academy of Science in 2004 [Titkow, Duch-Krzysztoszek, Budrowska, 2004] revealed the following patterns of distribution of:

The results of this survey, carried out on the basis
of the purposive sampling on a group of 193 female
managers, revealed a number of substantial issues
regarding the situation of Polish women in the business world and the question of their career development. What is important, the conclusions are not
only coherent, but also consistent with the results of
more extensive studies on the matter.
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Firstly, success is associated with the ability to
realise oneself professionally and to have a satisfying private life at the same time. In terms of their
priorities and values, the surveyed female managers
are typical representatives of their own social class
of educated persons, living in urban areas, who have
higher than average level of income.
Secondly, the respondents’ definition of being
successful seems to be the result of the realistic
challenges that they face. As the majority of our respondents are working mothers, the biggest obstacle to their career advancement is the difficulty of
reconciling professional and family responsibilities.
The fact that the respondents, consciously and regardless of their parental status, unanimously indicate the burdening of women with domestic chores
as the prime reason for the scarcity of females in the
management positions, is also of a great importance.
It should be emphasised that the respondents see
the bigger picture and recognise the situations when
women themselves decide not to pursue career for
reasons of their own, such as the costs of trying to
balance work and family life, because of their traditional upbringing or due to double social standards.
Thirdly, another conclusion drawn from the results of this survey is the fact that the female managers are aware of, and even experience, genderrelated discriminatory treatment in their working
environment. The respondents have either fallen
victim to, or witnessed incidents of unfair treatment,
application of double standards, unequal pay or
omitting women in awarding promotions. The surveyed women have also encountered the phenomenon known as the “glass ceiling” and pointed out
the absence of female role models in the top management positions.
„One of the greatest obstacles women face on their
paths to success is the small number of other women in management sectors. We don’t have sufficient
role models”.
Nina Kowalewska-Motlik
New Communications

Fourthly, the survey also proved that the respondents build their path towards success by means of
constant improvement and through making the factors that depend solely on them – such as strength of
character, perseverance, consistency, level of qualifications and accumulated professional experience
– work to their advantage. Moreover, the surveyed
women managers appreciate the importance of moni-

toring their own levels of competence, as well as establishing a network of useful professional contacts.
Nevertheless, although it might seem that the respondents do everything they can to boost the development of their career, the truly determining factors
are outside of their area of influence. Being aware of
this fact, the surveyed women identify the solutions
for improvement of this situation in a very accurate
manner. They want their employers to implement
more flexible forms of employment and to guarantee
the fair treatment of the female employees. In short,
women want a working environment free of any instances of gender discrimination. The government,
on the other hand, should support the implementation of flexible forms of employment, ensure better
childcare facilities and incorporate awareness-raising
initiatives into their long-term policy, such as school
curricula that promote equality of men and women.
It should be pointed out that our respondents are
highly aware of the insufficiency of the current legal
anti-discrimination regulations in ensuring women
equal prospects of professional advancement.
Furthermore, the survey revealed that the respondents appreciate the need for women to support
one another in the career development. Even if there
is some sort of a female solidarity in the business
world, it is not nearly enough. Fortunately, the membership in business organizations and female-exclusive initiatives not only provide better prospects for
women to develop their qualifications but also empowers them to pursue their goals with confidence.
„All citizens of the Republic of Poland, be it men or
women, have equal domestic, political, social and
economic rights”.
art. 33 of the Constitution of the Republic of Poland

Appendix– characteristics of the
respondents
34% of the women, who participated in the survey, have a considerable amount of 6–10 years of experience in the management. Similar shares of the
respondents – 26% and 27% respectively – comprise
women who just started their career in the management and those who have been working as managers
for the last 11–15 years. The female managers who
have more than 15 years of experience constitute
13% of the respondents and are the smallest group
among the surveyed women.
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Figure 24. Surveyed women managers according to
the number of years of experience in the
management [%]

The majority of the respondents (67%) are in
charge of teams of 25 people or less. The number of
the female managers is inversely proportional to the
number of the subordinates, i.e. the larger the team
of the subordinates, the smaller the percentage of
the female managers. Only 11% of the respondents
manages a team of 26–50 people, and 8% is responsible for 51–100 subordinates. The smallest number
of women – 7% and 6% – is in charge of more than
100 people.
Figure 25. Surveyed women managers according to
the number of their (immediate and nonimmediate) subordinates [%]

Figure 26. Surveyed women managers by age [%]

Figure 27. Surveyed women managers by the number of
children [%]

Ambassadors of the project
AGNIESZKA ANIELSKA
Chairwoman of the Management Board
of the MURATOR S.A., Time S.A.
and of the Promotor United Entertainment company

The largest group of the respondents are women of
35–44 years old (57%). The group of the respondents
between 26 and 34 years of age is almost identical
in number as the group of women between 45 and
54 years of age. The respondents aged 26 years or
younger, as well as the women aged 54 years and older, are the smallest groups – 3% and 4%, respectively.
A large group of respondents are mothers (71%),
who have one (34%) or two children (32%). A significantly smaller number of the respondents have
more than three children. Many of the surveyed
women do not have children at all (29%).

A graduate of the Warsaw School of Economics,
has a degree in the foreign trade. She perfected her
knowledge at the Norwegian school of marketing, as
well as at the universities of Duisburg and Bochum.
After graduation, she gained her first professional
experience by working for Ernst and Young consulting company and also through holding a position in
Novartis pharmaceutical concern, where she participated in one of the greatest company mergers on the
market (Ciba Geigy + Sandoz = Novartis). In 1999,
she decided to conquer the world of the mass media.
She started working for Gruner + Jahr company,
a branch of the Bertlesmann concern. Her first position in the company was that of the managing director, but in time she took the post of the executive
manager of the entire publishing house. Since 2004,
she has been the leader of ZPR* media group. She
is also a graduate of Vital Voices Fortune/USA State
Department Global Mentoring Program.
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AGNIESZKA CHRZANOWSKA
Singer, composer, actress

A graduate of the Academy for the Dramatic Arts
in Cracow. She is the founder and the art director of
the Cracow-based Radiowy Teatr Piosenki (Radio
Song Theatre). She released the following records:
Słowa (Words), Nie bój się nic nie robić (Don’t be
afraid to do nothing), Cały świat płonie (The whole
world is burning), Ogień olimpijski (Olympic fire),
Tylko dla kobiet (For women only), Bez udziału
gwiazd (No celebrity contribution). She was granted
three prestigious awards at the 21st Review of Stage
Songs festival in Wrocław. The Polish Olympic Committee awarded her with “Wawrzyn Olimpijski”
(Olympic Laurel Wreath) for her Ogień Olimpijski
(Olympic fire) record. She was a Nominee for the
Fryderyk award in 2000 and 2006. She supports
animal welfare organizations, oversees auctions,
participates in charity concerts and interventions.
Awarded by the Polish Society for Animal Welfare.
OLGA GRYGIER-SIDDONS
Chairwoman of PwC

The Chairwoman of the Polish branch of PwC
since July, 2009. Born in Poland, she spent over
20 years in the United Kingdom. She has been affiliated with PwC (former PricewaterhouseCoopers) since 1991. One of her latest professional assignments was to function as a partner in a financial
counselling team for the power sector in the company’s London branch. She is very experienced in
providing professional counselling to governments,
as well as to the top international corporations from
the power and infrastructure sectors. She has been
an advocate of the cause of women’s career development for many years, attended many conferences
and seminars that dealt with the issue of women in
business. A wife and a mother of two children, likes
to spend her free time with her family. Her favourite
sports are skiing and yoga.
NINA KOWALEWSKA-MOTLIK
Chairwoman of New Communications

She has been affiliated with advertising since
1989. The managing director and the chairwoman
of Young and Rubicam Poland agency from 1995
until 2000. Currently the chairwoman of New Communications, which provides counseling services in
strategic planning, marketing, and PR. The sole representative of the Financial Times, the Economist,

G+J, CNN television network and a partner of the
Superbrand organization. Expert in branding and
international marketing.
ALEKSANDRA LEŚNIAŃSKA
HR Director of Shell Poland and EEC countries

Former HR director of DHL Poland and Servisco.
She has a many years’ experience in the management in the international corporations. She has implemented many projects in the domains of employee
development, organizational culture, intra-company
communication, competency systems, talent management, and computerized HR management systems. She has professional experience in the merger
procedures, as well as in the establishment of new
companies. The winner of the 2004 “HR Director
of the Year Award”. A graduate of Warsaw School
of Economics. Her interests are interior design and
redecoration, as well as photoFigure ic art and backpacking – lately Southern America in particular.
JOANNA MALINOWSKA-PARZYDŁO
HR Director of TVN S.A.

Highly social character – that is why she enjoys
her every day at work. An advocate of traditional
values and of eco-relations in business. Expert
in communication, leadership strategies, personal brand management and corporate intellectual
property management. Experienced in combining
soft HR with hard HR methods. Her career began
at hosting a show in the Polish Radio Program III
and conducting surveys, but over the course of time
she discovered the field of marketing and corporate
communication. She’s been affiliated with the mass
media for more than ten years. She is the HR Director of TVN S.A. since 2007.
A certified ICC coach for the management boards
(business coach, personal brand coach, media coaching). Provided mentorship services for the Polish
edition of Hillary Clinton’s “Vital Voices.” Business
coach. Academic teacher. Graduate of Social Sciences Faculty in Warsaw University. A happy wife and
proud mother of two sons, Jasiek and Oleś.
AGNIESZKA MOCZUŁO
Legislative Director of Pfizer Poland Sp. z o.o.

Graduate of the Faculty of Law at the University of Gdańsk, a legal counsellor since 1996. Between 1998–2003, she worked as Senior Counsel in
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Warsaw branch of White & Case law office, where
she was responsible for Corporate Law Department
and specialized in labour law. Since March 2004,
has held the position of Legislative Director and has
been a member of the management board of Pfizer
Poland Sp. z. o. o; she is also in charge of all legal
aspects of the company’s business activity in Poland.
She is a passionate art lover and actively pursues
her interests by attending postgraduate studies in
the field of history of art and its socio-political projections at the Collegium Civitas University in Warsaw.
She loves to travel, not only to admire monuments
and wonders of nature, but also to experience exotic
cultures (particularly other countries’ local cuisines).
BEATA PAWŁOWSKA
Managing Director, Member of the Management Board
of Royal Unibrew Poland Sp. z. o. o.,
Vice President of the Union
of the Brewing Industry Employers in Poland

She has 20 years’ experience in management.
Her professional career began in the international
Procter & Gamble corporation. She had worked as
the Managing Director of a number of companies,
such as International Paper Klucze, The Coca Cola
Company Poland, MTV Polska and Hoop S. A. She
created such brands as Velvet, Kropla Beskidu or
Hoop Cola. She is also responsible for the success of
Łomża beer on the Polish market. In 2000, she won
the title of the “First Lady in Business”, awarded
jointly by Business Centre Club and “Zwierciadło”
magazine. She is a graduate of the Warsaw School of
Economics, with a degree in economics. She is married and has a fourteen-year old son. She loves to
travel, participate in tracking escapades, she grows
roses, collects silverware and old-fashioned china.
ANNA SIEŃKO
Managing Director of IBM Poland

First female General Director of IBM Poland.
She has more than twenty years of experience in
management of the East-Central Europe regions. In
1999, she joined the IBM Poland Company as Strategic Outsourcing Manager; she was responsible for
the establishment and development of the outsourcing division of IBM Poland. Throughout her career,
she also handled a number of responsibilities in trading and management outside of IBM. In 2003, she
returned to the service sector of IBM Poland and
was soon promoted to the Director of Integrated

Technology Services IBM GTS for East-Central
Europe division. She is a graduate of Electrical Engineering, Automation and Electronics Faculty of
AGH University of Science and Technology. She is
married and has three children.
IWONA SMITH
Managing Partner in the PwC legal
and tax counselling division

Affiliated with PwC since 1995. Her specialty is
tax counselling for the power sector, real estate and
leasing companies. In the course of her career, she has
been involved in a variety of privatization proceedings, e.g. in the oil and gas industry. Furthermore, she
is the local business representative of the Baltic region
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Marketing addressed to women

Gender marketing
Considering the issue of making the use of gender potential in marketing we should start with asking ourselves a question about the consumers’ diversity and their needs – particularly in the context
of biological and psychological gender identity. We
are different, and the difference is not the antithesis of equality. It may also express the equality that
means freedom of choice. When a given person has
a chance for realization of his or her plans and satisfaction of needs and when he or she may consciously
decide about it, then we may refer to the complete
equality.
Women and men may not want the same things;
they may have different motivations when shopping. Communicating with the representatives of
both sexes with the use of the comprehensible language in compliance with social codes and gender
culture codes offers chances for better understanding and achieving better effect in marketing. Gender
marketing does not mean marketing addressed to
women or marketing addressed to a biological sex. It
means marketing that based on survey results and
gathered knowledge uses communication codes of
cultural/psychological gender in order to reach effectively a selected group of consumers.
Gender marketing is an element of a larger entirety – gender business, where diversity is the
force subdued and utilized as a win-win principle. This principle should be remembered when we
think in business categories, as gender marketing
means the modern outlook on the market, which
translates into measurable financial effects.
For everyone who is involved in marketing on
a daily basis or has encountered it even once, it is
obvious that the addressee of actions depends on

the target group for which products or services were
created and which decides their purchase. However,
does it really happen?
Targeting products or services at women becomes
fashionable. Following the “call of times” producers
sometimes create utterly disappointing feminine
variants of the already existing products – usually pretty, but technically worse than the original.
A wrong form of communication or its complete absence may break even the excellent business idea.
For many years, men used to earn money and they
decided how to spend it, they also launched most of
marketing campaigns or decided their shape. Therefore, since its very beginning marketing have had
masculine – “androgenic” – face. In reality, many
campaigns targeted at women used male communication codes, while women did not have any chances
to read them in full, decode them and react to them
with the interest in a product.
The most strongly felt on the Polish market is still
a low level of knowledge concerning differences in decision-making process of women and men, combined
with lack of knowledge of the differences between female and male communication codes and stereotypical thinking that effective communication to women
requires colour pink, floral motifs and sentimental
subtext (and obviously excludes men from communication). Poland is not exceptional here – even on
such well-developed market as the American one,
women constitute only 3% of creative directors in
advertising agencies. Whereas a new market needs
knowledge and support of women as the projects are
created for them (it does not mean though that advertising to women must be created by them; nevertheless it cannot be created without women).
It often happens that the fact of realizing the necessity for effective communication to women does
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not result in its understanding. It may seem unbelievable, but we keep repeating the American mistakes from the 1950s, despite the fact that they were
so often described and analysed. The most spectacular is actually the error of thinking in pink. Nevertheless, so many marketing specialists know the story of
a beautiful feminine automobile – Dodge La Femme,
which appeared in the brand offer on the American
market 1955 and “managed” to stay there for a year.
Chrysler Concern, the Dodge brand owner paid attention to two facts important for development of female motorization. Firstly: already in the middle of
the XX century, women had a significant impact on
decisions concerning a car purchase made by men
(not only regarding its colour). Secondly, in those
times increasingly larger number of American households could afford a second car. From such a perspective, already in 1954 the idea of introducing a female
car into the market had been initiated. At the beginning of 1955, the folders introducing the model
Custom Royal Lancer were sent to the Dodge dealers’ salons; not much later, the La Femme version
was offered with special equipment and fittings. The
femininity of Dodge La Femme automobile was expressed through both: bodywork colours (they were:
pink, sapphire and white), and the exclusive trimmings and equipment that were thought “specially
for Her Highness … American Woman”. There were
gold plaques with the name “La Femme” on the front
fenders, while feminine accessories were included in
the standard equipment. There was a place in the
special compartments for a raincoat, rain hat, umbrella, and shoulder bag containing powder compact,
lighter, lipstick, and cigarettes case. The style of the
pattern and texture of the fabric covering the seats
resembled exclusive tapestry (rosebuds were interwoven in the silver-pink background). The same
pattern was copied on an umbrella, rain bonnet and
raincoat. “Super feminine” pink entirely dominated
all elements of the car interior decoration – even the
steering column was pink. The pink was harmonized
with dark burgundy of other elements of the interior
equipment, e.g. carpets.
What were the effects of those such carefully
thought actions targeted at women? None. Only between three hundred and a thousand cars were sold
during two years. This financial business fiasco became legendary1, but one thing is certain: the fact
that men created this car not for a real woman, but
for the one they imagined. Therefore, they created
a product for a nonexistent market. They showed
female consumers what they needed and they in re-

turn showed that it was not what they had expected.
Probably sales would not have been so catastrophic,
if another mistake had not been made – certainly the
most fateful and devastating financially. The Chrysler concern produced the car and forgot about it. All
efforts were devoted to promoting other models! Nobody made any efforts to analyse the target group,
to check what she expects of the product and how to
initiate a dialogue with her. No actions were initiated
to interest women with the Dodge La Femme car.
In most cases, women simply did not know about
the car! In reality, a real female consumer was disregarded and shock caused by lack of financial success
lasted for a long time.
This exemplary project shows how not to think
about women as consumers. It is not only about the
use of a particular colour. A product may be addressed to women – even a pink one – and succeed!
The key though is the mentioned respect for one’s
own market and professionalism. This is confirmed
by another example from the American market –
BlackBerry telephone. The survey results published
by the “New York Times”2 indicate that in the USA
as many as 75% of women and only 42% of men
use smartphones for entertainment, pleasure and
social contacts. This information inspired local concern of advanced telephony Verizon Wireless, which
regularly surveys the market and is aware that as
many as 71% women in the USA decides the choice
of a telephone operator for herself, her business and
family, selecting the device, tariffs options and equipment. How important is a woman for this concern
is obvious already on the operator website www.
verizonwireless.com – practically almost all people
presented in the photographs as using the products
and services offered by the company are women.
Knowledge of the needs and behaviours of female
consumers became the base of the new company
project targeted at promotion of a telephone addressed to women. They started from professional
marketing surveys, which showed that a large group
of female consumers in the USA declared interest
in a pink telephone. Finding the most appropriate
shade of pink was extremely difficult. However, after
many consultations, delicate pearl pink was chosen,
suitable for both the business and personal needs –
Verizon Wireless and RIM decided to introduce the
pink BlackBerry Pearl into the market. The venture
had a huge success, while the RIM marketing boss
admitted that the key to his success was sensitivity about the market needs and finding the “right
shade” of pink.
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Potential and characteristic
of the new (feminine) market
“The Economist”3 in the article of January 2nd
2010, Female Power suggests, that our civilisation
faces hitherto unknown changes and challenges – for
the first time the history of humankind observes empowerment of women on a global scale. Never before
such a large number of women have worked out of
home, which resulted in their financial independence
and direct influence on their own and the world’s fate.
The Goldman Sachs4 research project: the “Power of
the purse” indicates that in the future women will
dominate the market, thus they will influence a development of branches that hitherto have been of
peripheral importance, such as: education, healthcare and safety. This, in turn will entirely transform
the reality we know today. However, what will really happen is still to see in the future, nevertheless
the revolutionary and global change in the position of
women will produce the effects unpredictable even
to the most practised investigators of trends.
There are still more questions concerning the
genesis of the status quo than the answers to these
questions. However, the fact that our civilisation entered the post capitalist knowledge era where one
of the crucial factors of success is the skilful use of
talents, instead of basing on the value of strength and
physical endurance, has fundamental significance for
slow degradation of patriarchal values. The knowledge era does not need physical strength, instead the
power of mind and processing are required. Among
the most important reasons for the growing role of
women, most often is mentioned the necessity to
take up work on the developing markets, which required increasingly larger number of extra working
hands (or rather brains) for the GNP growth, but
also a decrease in the real value of money.
The buying power of women is growing at a very
fast pace. In 2005, the statistics showed for the first
time that in the largest American cities high-qualified women below 30 years of age earned more than
men (during the crisis in the USA as many as 82% of
the total number of people who lost a job constituted
men5). The necessity to take up work by women
caused, i.a. demographic changes – it is particularly
obvious in developed countries, also in Poland. The
CSO data indicate that as many as 60% one-person
urban households comprise women, in rural areas –
56,4%. In 37% of multi-person urban households,
the household head is a woman (i.e. women’s income is higher than men’s), while in rural areas

the respective share is 27%. Over 1/3 multi-person
urban households and 1/4 multi-person rural households comprise household which head is a woman.
In the world today women control consumer
spending amounted to about 20 billion dollars a year,
and this figure is to grow in the next five years by
40%. The similar level of growth is expected in case
of women’s earnings by 2015 (today women earn
about 13 billion dollars a year). According to the
Boston Consulting Group, consumers in USA spend
annually about 5.9 billion dollars, of which women
spend or directly control 4.3 billion. It constitutes
about 73% of the total mount of spending6.
The surveys published recently univocally indicate prevailing and still growing participation of
women in making purchasing decision. The Euromonitor survey of 2007 which analyses expenditure by gender, age, wealth and education in over
70 market sectors and 35 countries (also in Poland),
shows that women influence three quarters of all
household spending7.
The current data indicate even higher even more
decision making power of women – the quoted Boston Consulting Group survey8 proved that currently
women make over 80% purchasing decisions, controlling expenditure on various products and services:
•• 94% spending on household equipment
•• 92% spending on holiday
•• 91% spending on buying a house or flat
•• 60% spending on buying a car
•• 51% spending on electronic equipment.
The data of the United Kingdom statistical Office
are very similar9:
•• 90% spending on female clothing
•• 85% spending on children clothing
•• 80% spending on food
•• 78% spending on childcare and education of children
•• 59% spending on health and dental care
•• 51% spending on household equipment
•• 43% spending on cigarettes
•• 42% spending on entertainment and recreation
•• 40% spending on male clothing
•• 34% spending on restaurants
•• 33% spending on home repairs.
Even in 2008, Sarah Lawson from Goldman
Sachs in the publication of the title referring to the
Chinese proverb stating that “women hold up half
the sky”10 presented data indicating that in many
countries this proverb manifested rather “wishful
thinking” than reality and referred to the undeter-
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mined future. However, already the next year, the
surveys of the same company11 proved that despite many differences and imperfections and huge
amount of work, which is still to be done on behalf
of true equal rights of women, their achievements
regarding access to education, health care, employment and politics both in developed and developing
countries are impressive. In the fastest developing
BRIC countries (Brazil, Russia, India and China),
which are the object of interests of many world financiers and economists and in the countries from the
so-called group N-11 (Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, South Korea, Mexico, Nigeria, Pakistan,
Philippines, Turkey and Vietnam) gender related
differences in access to education, employment,
health care and politics are changing significantly.
The ongoing changes open to women in these regions as well the opportunities to win a deciding role
in making consumer decisions.
Gender equality and growing level of women’s
education have macroeconomic consequences for
the world economy influencing demographic changes and economic growth. For each company addressing their offer to both the business and the final
consumer, it also has a direct significance consisting
in a change in consumers’ market behaviours. Goldman Sachs indicate the fact, that when a woman
makes independent purchasing decisions or controls
them directly in family, than:
•• the purpose of purchases evidently shifts its centre
of gravity towards health prophylactics and medical treatment, education and wealth of the whole
family (such character of expenditure evidently facilitates development of human and social capital,
which will facilitate the future economic growth)
•• also the level of home savings is increasing, which
creates a base for the future wealth.
Due to the acquisition of knowledge and the feeling of being their own masters, women in the world
are becoming more optimistic. As many as 66% female respondents surveyed by the Boston Consulting Group12 in the USA believes that their everyday
life will be better in 5 years, also 66% believes that
they have succeed thanks to their own hard work.
The Pentor Report: Purchasing behaviours of
Poles 2010 presented current trends regarding making purchasing decision and purchases by the consumers in our country. Women are and – according
to forecasts – rather will be responsible for the majority of purchasing decision made by their family. In
addition, the range of their impact on these decisions
has been growing for a last few years and it also in-

cludes the domains hitherto treated as exclusively
male – e.g. finance, investments, insurance, developer services, cars and repairs of motor vehicles.
In November and January 2009, the Gfk Polonia agency carried out the survey on the needs and
lifestyle of contemporary women. It had a form of
an internet questionnaire, which covered a group of
about 24 thousand women aged 15–49 years from
17 European countries and Turkey (including a representative group of over 1000 Polish women). The
most important element of life for European women
is family – it was declared by 93% of respondents,
as the second was considered good looks and feeling
of one’s own attractiveness – 90%, while the third –
professional success – 82%. It turned out that Polish
women are one of the most ambitious among the
European females. They want to combine having
a family with success at work and attractive looks.
In the first two categories, Polish women had the
highest scores among the surveyed – 98% and 97%,
whereas in respect to occupational ambitions (92%
of the interviewed) they were placed just after Portugal women (95%). For Polish women family,
appearance and professional success are almost
equally important; they do not want to achieve
any one of these elements on the cost of another.
How they cope with this? They try to distribute the
responsibilities in all fields in order to find time for
family but also for themselves, their own development and pleasure. It is possible because of their
determination and innate multitasking ability13.
Polish women are not alone in their search for
ideal solutions. The Boston Consulting Group surveys carried out on the group of over 12 thousand
women all over the world showed that irrespective of cultural context the key factor for women is
their ambiguity regarding the priorities determined
by the dimensions of female life that are crucial for
them. They are usually: work, home and family. It
does not mean, though, that women’s interests are
limited to housework and childcare, it rather signalises that for women extremely significant are:
•• everyday logistics (over two thirds of working
Polish women, i.e. 69% claims that they have little free time14) – selection of optimal tools allowing greater effectiveness and flexibility of the undertaken actions,
•• solutions facilitating efficient combining of various
spheres of life, which allows maintaining relationships and contacts (not only with children or a partner, but also with elderly parents, friends, relatives,
neighbours, colleagues) when time is scarce.
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All over the world women have similar dreams;
everywhere the issue of planning the children’s future, looking after well-being of the loved ones, the
need to feel safe, and the desire for fulfilment in
many areas are the main objectives they pursue.
Depending on age and family status women always put their loved ones: a partner, husband,
children, parents, or friends before themselves15.
Women surveyed by Michael Silverstein, Kate
Sayre and John Butman, even though they come
from different cultures, represent different education level, material and family status, age, etc. claim
that love is extremely significant for them – including family feelings and friendship, the same as loving the one special person. They seek products and
services that help them to find, keep and strengthen
this love. From their partners women expect trust,
support, honesty and involvement. The concentrate
on building relationships with family, friends, colleagues, neighbours. The most important values for
women are16:
•• 77% love,
•• 58% health,
•• 51% honesty,
•• 48% psychical well-being.
Everyday life in case of women combining professional career with family life means continuous struggle to keep balance between desires and
responsibilities and bears many frustrations. The
greatest everyday challenges in case of women
pose:
•• too much stress,
•• too many responsibilities (too many things to do
at the same time, no time fore herself, contradictory responsibilities, the necessity to manage
home budget),
•• financial future (too small savings, insecure retirement pension).
Today women are well educated, more influential, they live increasingly better and their buying
power is growing. However, their everyday life is not
the easiest one – too many activities, overburdening
with household work and family responsibilities, demanding work, search for love full of sacrifices. From
such a perspective, it is easy to observe that contemporary women need products and services that will
help them succeed in their quest for better life. Increasingly fewer women have time for cleaning the
house, regular food shopping, spending time in the
shopping centres or buying new clothes. In addition,
the number of women who do not accept themselves
in such a role at all is increasing.

Women expect from the world: equality, development opportunities, honesty, equal treatment at
work and society, empathy, understanding, relationships, health, love, safety and happiness. From those
who offer them products and services, they expect to
be treated as serious and equal partners. They want
their opinions to be taken into account. They want
the producers to know how women actually use the
products offered on the market, to listen to their voice
of dissatisfaction. They want new products to comply with their needs. Finally, they want the method
of communication they understand and accept.
The BCG research proved also that despite their
growing position, women still feel under appreciated
on the labour market work, as well as ignored and misunderstood by the producers and service providers. It
is not just a matter of a market offer; the problem poses the way it is communicated (women particularly
complain about banking and medical branches).
Figure 1. Ten market segments with worst ratings from
women [%]

Source: M.J. Silverstein, K. Sayre, Women Want More, op. cit., s. 20.

Differences between functioning of both genders
have both biological as well as social roots. For the
marketers the crucial significance has a difference in making decision and entirely different
purchasing process. Driven by the same need, but
often entirely different motivation, women and
men make purchasing decisions differently. While
men follow excellently defined and predictable successive stages (activation, nomination, resting and
succession), women start a spiral path described in
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the publications of Martha Barletta or Tom Peters.
A man looks for a good solution, while a woman – for
an ideal answer. Women usually return to the subject of purchase several times before they make the
final decision and they seek answers to the disturbing them questions in many ways and places.
Awareness of this difference imposes the necessity to adjust marketing communication to the female
consumer’s needs and female communication codes.

Female communication codes
– CZUJESZ? [DO YOU FEEL?]
The analysis of the women’s and men’s approaches (particularly from the point of view of psychological gender) towards tasks and their motivation allow
understanding of the significant differences between
both sexes and the impact of these differences on
the attitudes toward making purchasing decisions.
The main reaction of men is acting, women – feeling. In a stressful or threatening situation men react
with a fight or escape, while women with negotiation, “taming the enemy”, making friends. The male
way of understanding world comprises functioning
through system, female – through empathy.
Many years of experience of developing and implementing communication strategies and products
addressed to women allowed me to find the acronym
CZUJESZ17 [SENSE/FEEL] reflecting female
communication codes. The acronym itself means
the most important code of women’s functioning in
the world: through empathy, senses, interest in other person (although it does not exclude the obvious
influence of mind and intelligence) and indicates the
extremely important for women issue of emotional
intelligence18. At the same time, each letter of the
word CZUJESZ [Do you feel] marks the beginning
of the successive word meaning the important code
of female communication.
The knowledge of the codes allows creation of the
effective communication strategy and assessment of
the marketing message in the context of its impact
on female customers (also the verification whether
marketing communication includes the specifics of
women as its receivers).

C = Człowiek [Human being]
(“An individual are us”)
Already on the third day after birth, girls keep
eye contact with adults for twice longer than boys, at
the age of four months they are able to recognise fac-

es of the people they know on photographs. This difference manifests also in the fact, that male infants
from the first days of life prefer watching machines
in motion, while female ones – animated faces19.
Girls at pre-school and early school age love
painting flowers, animals, people and houses, using
a wide spectrum of warm colours, while boys focus
on a few dark, cold colours and paint mechanical devices – cars, robots and battle scenes20. The surveys
on memorising processes confirm the thesis that girls
memorise faces better than objects (unlike boys). In
addition, the surveys concerning the most common
subjects in adult conversations showed that in case
of women they are people and their lives, while men
talk about work, sport and politics.
Women more than men focus on people, instead
of things. They love team games based on cooperation, they view the world from the group perspective, try to get to know and understand the members of the group they are a part of. They are open
to help directed at all. They reject typically male
preferences concerning competition in order to beat
others. It does not mean, of course, that women do
not compete. They do it in a different way, though,
and often try not to reveal such behaviours to the
world. The women who want to achieve a high position in the social or professional hierarchy can fight
for it efficiently and with determination equal to
men. However, this position rarely is the goal in itself – it usually serves some idea. Women also do not
copy a direct (“male”) relation: focusing on a person
means openness to the process of modelling oneself
on the outstanding individual (role model) (also because the outstanding individual is alone in his/her
uniqueness). Women are not lone riders, they like
to feel togetherness and they do not feel the need
to show the world their triumph over other people.
Work is very important for women, but the way it is
done and the place are equally important to taking
up work and pursuing their professional goals. Also
important is whether they allow achieving other personal goals.
The social unit of women is “we”. Attributes usually ascribed to a woman: caring, protectiveness, responsibility, respecting other people, and fairness require another person in order to be manifested and
expressed. The context of communication to women
should encompass another individual. Depending on
the needs of the target group – from the image of
people on the packaging to the brand or project ambassadors, the important thing is supporting one’s
own actions with authorities and pointing out mu-
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tual features and needs of female consumers, who in
such a way unify into the community speaking “the
same” language.

Z = Zbawicielka [Saviour]
The women’s tendency toward building a better,
utopian world manifests itself in all planes of life –
from their openness to helping other people, willingness to share their experiences (to prevent other people from wrong solutions), to seeking the best holiday
offers for her family or beautifying herself and her
surroundings. The surveys carried out all over the
world show that this urge to create utopia is observed
in every culture and each social group, albeit differently manifested. A woman always desires the best
solutions, seeks the ideal answer notwithstanding the
fact that her needs are not always precisely defined
(they might not even be her own needs – most often
a woman does not put herself on top of the hierarchy
of values, but she places her loved ones there).
Women want the world to be better and increasingly more often decide to take active actions targeted at implementing their outlook. The Goldman
Sachs surveys show that the world female economy
will strongly develop the branches of education,
health care and safety, i.e. the ones that hitherto
have been staying outside the mainstream. Thanks
to their desire to fix the world, women are voluntary
workers of many charity organizations and excellent recipient of the actions related to social responsibility of business, they more often buy products
and services of the firms that they know as ethical and considerate towards both the environment
and people. Today we know that the actions within
the scope of corporate social responsibility not only
have a positive impact on the company reputation
and the trust it evokes, they also boost sales. The
employers should be aware that the so-called company “aura” is one of the most significant elements
in the employers’ assessment carried out by women
in their search for the desired place of work. Popularity of the so-called employer branding emerging
on the Polish market (building positive image of the
employer in the eyes of a potential employee)21 expresses such needs.
The world saving tendency is also observed in
the already discussed women’s tendency to help
and a choice of occupations involving contacts with
other people22. Women like learning because they
themselves are open to education; they believe that
it may improve our lives. It has been through focusing on helping other people that women have been

devoted to healing and nursing people since the beginning of humankind.
Women want to help in any way they can, therefore facilitating this in everyday life is significant for
them. Increasingly more often is offered possibility
for sponsoring charities or non-governmental organizations through sending text messages or buying
products (the so-called community involved marketing23 – a part of money gained this way goes to charity). For women it is important whether a company
is sensitive to the surrounding world, the people’s
needs, and whether it can react to these needs. This
sensitivity manifested in social initiatives of large
and small enterprises has had a long-standing tradition in Poland24 and is becoming increasingly popular. It also adopts advanced forms of activity such as
corporate community involvement (CCI) and social
responsibility of companies, manifesting also through
responsibility towards customers and employees
(CSR, Corporate Social Responsibility). Despite the
fact that many female consumers in Poland do not
really understand the mechanisms of this activity,
they still willingly participate in organized actions.

U = Uporządkowanie [Arrangement]
The arrangement code automatically brings association with a woman taking care of cleanliness and
neatness in her own home. However, these stereotypes have nothing in common with the exceptional
abilities to arrange enormous volume of data stored
and used at the appropriate moment hidden in female brains.
The evolution caused female brains work faster.
A woman had to read a child’s mimics in order to
be able to react adequately to their needs (therefore
women learned to read feelings of happiness, hunger,
pain, depression or illness). In addition, when her
man failed to catch the prey, or lost a fight he could
“compensate” his anger on a woman and child, he
could harm them. Therefore, a woman had to learn
signals quickly in order to move out of sight and firing line in case of danger. Today, thousands years later, women think contextually. They consider issues
from the holistic perspective and pay attention to
a huge number of details. The range of these details
may vary: from small nuances of body arrangement,
facial expression or the tone of voice of the person
the women communicate with, through clothes, interior decoration elements, surrounding, etc25. This
way of thinking is also referred to as “associated”,
which means that the context, i.e. environment, is
also included into the representation of things or per-

67

sons who are the object of women’s interest26. Women know more about surrounding them interiors, but
also about life, and their acquaintances, the plans
of their children, friends, colleague from work, they
know what clothes other people wear, etc. Men often cannot tell what colour hair their colleague from
work has; they do not know their neighbours, etc.
A synthesis process 27 is one of the key elements of
the female arrangement code. While men deal with
one problem at a time and try to concentrate on it,
women act in a multitasking way and they try to integrate. That is why women love details and seek them,
because they consider them important, while because
of their “bilateral brains” and “multidimensional
processing” they can and want to integrate these details into one consistent entirety, instead of rejecting
them as insignificant (the extreme example of a prodetail tendency is curiosity bordering with nosiness).
Details are important to women; therefore women
read entire articles while men tend to read headlines.
Thanks to intuition and peripheral perception,
a woman sees many elements, which in turn allows
checking products and services in many ways. This
complex verification process allows their classification and memorisation (also because women on principle do not like disorder, which introduces mental
chaos and hinders classification and assessment of
information). If something may be touched, tasted,
heard, seen or smelled, there is a great chance that
a woman will notice something at one of these levels
and includes in her overall assessment of a product.
A woman knows what she wants, and even better,
what she does not want!

J = Jednocześnie [Simultaneously]
Men function through a system, using their analytic skills, whereas women function through a process, usually on the basis on an excellently developed
synthesis process. It means that performing many
society, work, and family related roles at the same
time, women think in a contextual and holistic way,
perceiving things though mutual relations (much
more difficult for them is “freeing” consisting in recognition of things deprived of their context or natural for tem environment).
The anthropologist Helen Fischer suggests that
oestrogen is some kind of a gift from nature for
women of the XXI century – women’s mind pulls
data from the environment and associates them with
other data that are stored and “waiting” for utilization. In consequence, women often have ability to
adaptation, analysing and drawing conclusions. The

memorising system of women is different that that
of men (from A to B to C) – more complex and multidimensional. It is because men’s thinking is linear,
while women are web thinking. Women have enlarged area of prefrontal cortex in their brains responsible for simultaneous performing of many tasks
and focusing on a few activities at the same time;
men are not able to function like this, because their
brains have clear division of functions and they can
focus on only one thing at a time. Web thinking of
women is possible because of oestrogen. Oestrogen
also facilitates communication skills of women – girls
cope better with conversation and expressing their
feelings or opinions at all moments of life. On the
other hand, the same hormone is responsible for lack
of parking ability and spatial thinking of women.
For no woman doing standard shopping, leaving
clothes at the dry cleaner’s and phoning her girlfriend
at the same time on her way to work poses a challenge – as it constitutes her everyday ritual and is inscribed into the so-called multitasking, of which women are very proud. Multitasking is embedded into the
women’s life and increasingly more often comprises
a feature highly prized by the employers. The ability of simultaneous managing of several projects in
professional life derives from the necessity to maintain such multitasking in private life. This information is particularly important for the producers and
marketers – multitasking women expect the same
products and services. According to the 2008 CSO
data presented in the report “Women’s work”, Polish
women on average devote similar volume of time to
paid work than men (average 6 hours 35 minutes in
case of women and 7 hours 8 minutes in case of men).
However, they spend much more time performing
household related activities and chores (average of
2 hours 47 minutes in case of men and 4 hours 15
minutes in case of women). The data are average irrespective of the family status of a given persons.

E = Empatia [Empathy]
While the male domain is assertiveness, the female one is protectiveness – Eisenberg and Feingold proved that women present much higher than
men ability to imagine feelings and thoughts of other
people28. Women perceive themselves and world
through empathy. Because women’s construction
and definition of their own image is based on human relationships, then paying attention to them is
only natural. It is necessary for working out and understanding relations between a woman and other
people29.
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Feeling the world regardless of the assessment of
another subject is a great advantage allowing comparison of information from various sources with our
“own” feelings. Functioning of even the most technically or mathematically talented women in the
world is carried out through empathy and emotions.
In female gender culture it is accepted (while men
are proud of their self-control and not showing emotions), stereotypical even demanded. It is linked to
the women’s focusing on reception of others. The researchers of this phenomenon (Hall, 1978) believe
that women are better skilled than men in reading
– decoding – and interpreting aural and visual determinants of the state of feeling of other person, they
are also more open to listening and acceptation of
the point of view of their interlocutor. Such reactions
are a direct consequence female relational conception “me”. Empathy combines with the power of
oestrogen stirs “maternal instinct” and causes even
girls who were brought up as “tomboys” to be more
eager than men to work with other people in their
adult life. Women prevail in occupations related to
taking care of other people, comprise the majority
of voluntary workers in charity organizations, they
are sensitive to discrimination – we must remember
that there is no altruism without empathy. Empathy
is responsible for partnership and child nurturing.
Oxytocin produced during stress evokes in a woman
the need to “pour out all her troubles” (not so long
ago, women and men reaction to stress were thought
to be similar, i.e. producing adrenalin responsible
for hyper energetic effect called “fight or run”)30.
Women usually do not need physical strength and
violence in order to express their negative emotions.
It is often referred to feminisation of marketing
following the fact that it is becoming increasingly
more emotional (brand are emotions) therefore, it
bases on empathy. For the last few decades marketing have actually been changing its faces, moving from a stiff structure and planning to flexibility,
from using the strength of arguments to cooperation,
from persuasion to encouragement, from rationality
to emotions, from promises to actions. Nevertheless,
according to marketing experts Faith Popcorn and
Tom Peters, one of the greatest business mistakes
of the end of the XX century was the fact that the
potential of women was not appreciated.

S = Społeczność [Community]
Thanks to their interpersonal abilities developing since childhood and better as compared to men
knowledge of grammar, orthography and word for-

mation, women create, build and develop communities throughout communication unlike men who create unity through working together when completing
a task or project. Building a community allows communication that is more efficient with the people we
know, helping others, giving and receiving on the
principle of reciprocating, personalise business contacts introducing personal threads into conversation.
Available today is the knowledge concerning the
roots of the differences in verbal communication between women and men31. Men get closer to others
through doing something together, while in case of
women it is through talking to each other – the objective of being together is conversation, giving her
a chance for building better world in her own community is crucial to functioning, talking to friends or
family creates even deeper ties. Differences between
perception of the world and functioning in it in case
of women and men are extremely important in the
context social life. For a man – a soloist – the most
significant is the leader’s position and constant efforts in order to win and then maintain it (thus male
tendency toward hierarchy pyramid – “let the best
man win”, “a few proud ones”). Whereas for a woman – “a guardian of civilisation” and a team player
– the most important is establishing around her a circle of friends functioning according to equal rights –
the mutually friendly and helpful people (“one for all
and all for one”, “we all were born equal”)32.
The result of entirely different approach to the
role of community creation is not only difference
in communication abilities, but also entirely different approach to the conversation itself, they way of
talking and expectations related to it. Particularly
important for marketing and the code “Community” is the difference between a reporting conversation carried out by men, and a contact related one
carried out by women. The deep purpose of a reporting conversation is solidifying or establishment
of one’s own status, solving a problem or transmitting information. While a contact related conversation is to help create ties and build relations between its participants. Obviously, a contact related
conversation is also targeted at passing information
and solution of problems, albeit in the different context. Men build positive relations between each
other though competition (whose model telephone
model or car is better, who does not know the result
of a yesterday’s match, etc.), their social currency
are facts and attributes – after a fervent fight they
can for a drink together and have fun. Women build
positive relations supporting each other, exchanging
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personal histories and information, a friendly chat,
exchanging last gossips and having a cup of coffee
after intense argument is rather not possible for
them.
Gender also influences the way of thinking – the
surveys show that while men better memorise information coded in relation to them, women decidedly better acquire and store in memory information
coded in respect to other people, as they are more
than men focused on human relationships33. This
need to discuss with their loved ones the events, own
reflections, consulting decision is one of the most
important things which everyone who want to sell
effectively products or services to women must be
aware of. On the one hand, the Community code is
reflected in purchase consulting, while on the other,
the contact and talk to vendor increases the purchasing chances and serves keeping a loyal female consumer (satisfied of the servicing she will be awarding the purchaser returning for a further purchase).
Moreover, a satisfied female consumer is a walking
advertisement and her enthusiasm encourages other
female consumer to making purchase. However, beware of a dissatisfied female consumer! When she
senses that her good will is being abused, that the
message is dishonest, and the offer is does not match
actual state, she can talk about to a lot, often and to
many people for a long time.
The increasingly stronger need for creating relationships has been manifesting itself over the last
few years through the women’s activity on the Internet forums and any kind of social networks. The success of such portals as Nasza Klasa or Facebook also
indicates the women’s openness targeted at building
relationships via the Internet. There has been the
oncoming debate concerning the question why the
Internet became the only fast developing medium
during the crisis. Being aware of the fact of female
domination in this medium (in the world as well as in
Poland over a half of the Internet users are women
and this figure is still growing), the key role may lie
not in the fast access to information, but the interactive character of this information. The forums such
as those on the websites Wizaż.pl or E-Dziecko.pl
have thousand entries. Moreover, the discussions
carried out there focus not only on the portal main
topic (beauty, children), but also on every other area
of life. The Internet is a significant communication
tool in the age of economy largely created by women, because it comprises an ideal answer to many
needs of a contemporary female consumer, excellently translating into the code „Community”.

Z = Zmysłowo and pięknie
[Sensually and beautifully]
Specific attributes of female senses are behind
the successes of many brands.
Sight. Women can see in darkness better than men,
but only at a close distance and in a wide spectrum.
From a farther distance and directly, a man sees in
darkness much better than a woman who often suffer
some kind of “night blindness” – e.g. many women
cannot normally drive a car in darkness – they are
not able to determine ma the direction of approaching cars (men almost never have this problem).
Speaking about the differences in the sense of
sight between women and men, we often refer first to
the so-called peripheral vision of women compared
to the so-called linear vision of men. We should remember, that human eye intrinsically is the extension of brain, thus the difference in vision between
both sexes is determined by the way brain works.
Women have circumferential vision embracing wide
angle of almost 180 degrees. It is possible because
of setting the reception in the cone mode by female
brain and obviously (similar to other features characteristic to vision) is justified in the women’s need
for making and maintaining contacts with the closest
surroundings. Men’s brains sets vision in a “tunnel”
mode, so it allows seeing object even far away in
straight line34.
For a female consumer visual elements – from the
brand logotype to the environment where she does
her shopping – are of prime importance, starting
from Above The Line actions35 to a friendly interior,
comfortable chair offered by a consultant, nice colours, elements warming the place and the brand image such as: flowers, colour, and the clothes worn by
the staff. None can be forgotten, none can be omitted if we want to convince and attach a woman.
Hearings. A woman and a man have the same
number of capillary cells, although the female ones
vibrate faster, thus women better hear high sounds.
Female brain divides sounds into categories, assesses them and cuts into segments, therefore most
women can simultaneously listen to her interlocutor
and conversations carried out alongside or talk on
the phone when watching the favourite soap on the
television. Most men cannot function in such a way.
The women’s attitude often irritates them. On the
other hand, men do not hear a dripping tap, and
therefore do not feel the need for immediate repair.
Moreover, the ability to feel the change in a tone
of voice is more characteristic for females. Girls
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twice more often than boys react to a loud sound.
Because of that, they can ideally feel moods and
read “between the lines”36.
Touch. Since birth, girls have had different tactility
than boys, to the extent that the skin of the least tactile woman is still more sensitive to touch than the
skin of the most tactile man. Women’s skin is thinner than men’s skin (thus, e.g. we tend to wrinkle
more, but male wrinkles usually form deeper furrows), it has an additional layer of fat that protects
women against cold and provides better immunity
than in case of men.
Scientific research confirms that touch comprises the key element of the humans’ (and other
primates) communication with environment. It
also has fundamental significance for establishing
children’s self-confidence37. The children who are
touched, stroked and cuddled less often suffer from
flu, colds, nausea and diarrhoea than the children
of mothers who do not touch them. Emotional people who can show tenderness and interest usually
bring up healthier and happier children, unlike the
children brought up without love, tenderness, and
the rejected ones. The hormone that is responsible
for the feeling of partnership and childcare which
stimulates the need of touching and activates tactile
receptors is a typically female hormone – oxytocin.
Therefore, it is not surprising, that as female tactile receptors are ten times more sensitive than the
male ones, women have natural tendency toward
cuddling and tenderly touching their children, men
or friends.
Smell. Evolution blunted our sense of smell, so it is
much weaker than, e.g. in case of dogs or cats. However, even such blunted and civilised human olfactory sense varies according to gender. Women have
a better sense of smell. Female nose cope very well
with sensing pheromones and fragrances similar to
musk, which resembles the smell of male perspiration. The most interesting thing is the fact that recognition of a smell and diagnosis whether it is or not
attractive to women is performed at a subconscious
level. It is related to the individual immune system
of a man that a woman finds attractive only when it
is complementary (and possibly stronger) to her immune system. A woman can also memorize a natural smell of her child so well that she will know him
or her in a group of other children38.
Every woman likes to smell nice and she likes her
closed ones, home, and flowers in a garden to have
a nice fragrance. However, a smell may be allergenic
or “incompatible” – sometimes lack of scent may be

equally important. Olfactory sense is extremely significant to a woman; she may be attracted by smell,
but also effectively discouraged, which is worth remembering when designing for women.
Taste. Why much more women than men are addicted from seeking comfort in sweet taste of chocolate or ice cream? It is possible because women have
stronger than men receptors of sweet taste. In the
past, a woman defended her pack, looked after children, and provided food to other members of her
tribe when there was no catch from hunting. She
was a gatherer; therefore, she had to check whether
roots and fruits were ripe enough (therefore sweet),
to give them to children and sick people. The welldeveloped palate that a woman needs to distinguish
sweet taste is to blame for the problems of many
women suffering from overweight and permanently
looking for a right diet.
The sense of aesthetics. Web thinking, multitasking, with the urge to save the world – also
through its beautifying39 – and with acute senses,
a woman is the best possible ambassador of pursuing beauty. The sense of aesthetics is present in
women’s life so strongly that they often do not even
realize it. Flowers in the office, decorative kitchen
cloths, sometimes even a multitude of bric-a-bracs
in the living room, colourful walls in the children’s
room with stickers, as well as modern, austere interiors in subtle shades of rough walls, etc. – all of this
do credit mainly to women. Even if a man paid for it,
it was a woman who made a choice. Looking at wellkept, comfortable, and clean surroundings, a woman
feels good; she can rest, while dirt and disorder for
her are the antithesis of feeling safe.
The need to be attractive and surrounded with
beautiful things usually remains crucial for women
(note the above mentioned surveys indicating the
importance of attractive looks to Polish women);
obviously, this code includes thousands of complex
elements, often of strongly individual character. It
is usually connected to other codes. However, it always includes the innate to our culture belief that
a woman is judged by her looks, while a man for his
deeds40.
Therefore, it is worth to remember that women
choose nice products and willingly visit well-kept
places. Colours, texture, shades, shapes – all elements determining the looks of a female consumer
and surrounding her world are important, but not
always placed first on the list of the necessary conditions that a product or a service must meet before
they are bought.
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The question mark at the end of the word
“czujesz” [do you feel?] is:
? = Prudence = THERE IS NO ONE TARGET
GROUP NAMED “A WOMAN”
The base of success in marketing comprises thorough recognition of a target group and their needs.

Sales addressed to women
Who makes purchasing decision? Who strongly
influences it? Who buys, and who pays? The seemingly prosaic questions are puzzling to many marketers, because they bring the answer concerning
the final target of marketing. It very often turns
out that even if a man pays or makes a purchase
it is a woman who plays a deciding role in the selection of a product (sometimes children are also
decision makers). Therefore, the initiator (a person
who comes up with the idea of buying a product or
services), the decision maker (a person who controls all decision making elements – if, what, where
and when to buy), the buyer (a person who actually
makes a purchase) and the user may (and often) are
not the same person.
A woman does not consider accepting two or three
main features of a product as sufficient; she keeps
searching until she finds the product/service that
satisfies all her needs or fulfils all criteria. Because
checking whether the product characterises with all
these desired features is time-consuming, women’s
purchasing process takes much longer than in case
of men. However, a woman is a more loyal customer. When she is satisfied with a purchased product,
she will recommend it willingly to other women
for whom such opinion is significant. She will also
keep returning to the seller, because she is aware
of the fact than her extended “indecisiveness” and
asking about details “steals the vendor’s time” (she
sometimes comes back to ask some more) and she
needs greater investment, therefore she tries show
her gratitude through loyalty and recommendation
to others. This principle is always valid, although
women buy many products spontaneously. There is
also a group of female consumers focused on buying
only novelties; nevertheless, they still prefer particular brands, shops, restaurants and they keep coming back to them.
Such well-known marketing assumption of a conscious need and making a deliberate decision is
rationally rooted. However, consumers made decisions in various ways, also irrationally, depending on

a particular situation. There is possible involvement
of learned reactions to some external stimulators
(behavioural perspective) or other irrational elements (perspective empirical).
A woman buys differently – unlike men, she does
not expect a technical description of a product (even
if it is household equipment or other kind of new
technologies), and she prefers to consult a purchaser
whose opinion is important to her. Because a woman perceives world as a social group and she feels
safe in this group, the contact with other people is
for her also a fundament of consumer behaviours.
When interacting with a seller, a woman explains
her expectations. She often tells the whole story
connected with a desired product. Therefore, the
vendor who can listen to these disclosures and is
able to react adequately offering the optimal product
is a huge asset.
The opposite of well-considered, rational purchases is impulsive and compulsive shopping. Impulsive
– as the names indicates – is the shopping influenced
by a momentary impulse. Women are more than
men susceptible to impulsive behaviours. However,
susceptible to such purchase are by principle basic
or everyday products (basic food, medicines without
prescription, detergents, etc.). In this case women
do not need much time for seeking and enquiry,
they are often influenced by an advertisement or
heuristics, simplified inference principles, i.e. “more
expensive means better”, “my well-off and educated
neighbour buys Pampers nappies for her child, i.e.
they must be good”, “a product in a large package is
cheaper individually”, etc.
An impulse is possible when a woman buys products of low individual value (low risk), purchases
are quite frequent, and they do not require special
involvement of a female consumer. It is the antithesis of habitual purchases when the attachment to
a known product or brand prevails over the urge to
get acquainted with a novelty. Of course, the purchases of impulsive shopping are stimulated through
the physical closeness of a product (e.g. “end of the
line” in supermarkets, “displays” on the counter of
cosmetics shops), they are also related to the emotional activation of a female consumer.
In order to increase sales, one should start from:
•• Standardisation of potential customers’ needs
carried out in particular groups based on the
realization of their life goals. At this stage, the
huge role plays cooperation between marketing and market communication section and research and product development section, which
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••
••

••

••

••

••

views a product/service from the perspective of
needs, expectations and biological features. The
attention should be paid to relations between target groups representing opposite sexes. Moreover, needs also evolve within the same gender
depending on the consumers’ age. We must remember that we sell ideas (not just products) addressed to different groups of customers. The offered product is a part of the brand, which has
a ”personality” and evokes customer particular
association.
Describing purchasing process of promoted products/services with the map of purchasing criteria
(finding reasons for buying products).
Describing a product/service from the point of
view of the customer’s advantages and “translation” of the product attributes into the customer’s
key needs. Underlining/emphasising require value „added” for women that a product/service carries. The sellers err mainly in selling the things
they themselves are interested in instead of the
ones that a customer is interested in.
Combining verbal communication codes with female consumers behaviours. We must remember
though, that purchasing is based on relations (despite the ages of experience it is still possible not
to know what is hidden “behind those blue eyes”,
but it must be also remembered that “beauty lies
in the eye of beholder”). Do not forget that the
decided majority of people function in a “social
mirror”, while only few create it.
Getting to know the results of studies concerning women’s in respect to servicing (e.g. when
purchasing cosmetics women often prefer to be
served by a woman, i.a. because of a physical
contact during a product presentation).
Analysing the possible methods to evoke the
feeling of “winning” in a customer, how to draw
his or her attention and awake their imagination. The full sensory capacity and “physical”
closeness of the offer should be used to reach this
target.
Taking into the account the basic differences in
purchasing process of women and men.

Jednocześnie, Empatia, Społeczność, Zmysłowo)
[Dou you feel? – Human/Individual, Arrangement,
Simultaneously, Empathy, Community, Sensually]
synthetically describes female communication code:
emotional values that incorporated into marketing
message to women may increase its effectiveness.
Division of marketing communication message into
the one addressed to women or to men, or enriching
the already existing message with the elements that
will strengthen the message to female consumers are
strategies that may be effective nowadays. Selling
products to women requires preparation and openness to dialogue, but it also generates measurable
profits in the form of an increased turnover and the
acquisition of a loyal, promoting the brand female
consumer.
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Recapitulation
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Excellent experience or wasted time?
The effects of foreign migration
in the context of cultural capital
of the Silesian re-emigrants
Introduction

Woman, 43 years old, 2-year stay in the United Kingdom,
3-month stay in the Netherlands, secondary education

grants and their situation on the labour market after
returning. According to the definition applied in the
project, a re-emigrant is a person who stayed abroad
for at least three months in the years 2004–2011
and who settled within the Silesian Voivodship territory after returning to Poland. Women constitute
40% of this population3.

The work I performed was of a very low level of professional career ladder. I think, that the time I spent
in America was time wasted.

Characteristic of female returnees
in the Silesian Voivodship

It is excellent experience, excellent. It sets you up
so there nothing is impossible.

Woman, 53 years old, 6-year stay in the United States,
tertiary education1

The article presents the results of the survey carried out within the framework of the project “Destination Silesia – the impact of socio-economic potential of re-emigrants on the Silesian Voivodship
development in the context of the region readiness
for the reception of returnees”. The project carried
out between October 2010 and March 2012 by the
company Strategic Consulting Centre on the basis of
the agreement with the Voivodship Labour Office in
Katowice and co-financed by the European Union
within the framework of the European Social Fund.
The project objective is inter alia estimation of the
current and future scale of re-emigration, determination of social, economic and cultural potential of
repatriates, as well as indication of directions and
the character of re-emigration influence on the region’s economy2.
The presented surveys largely concern occupational and educational history of female re-emi-

The in-depth interviews with returnees to the Silesian Voivodship indicate that emigration persons’
crucial life experience, which plays an important
role in identity narration of an individual and positively influences self-assessment. Almost each of
returning women irrespective of the purpose of her
migration and the kind of activity she was involved
in abroad positively assessed emigration. The majority (67%) of female repatriates are strongly satisfied with their stay abroad, while one fourth (25%)
is satisfied. Therefore, overall of 92% positively
perceives their decision concerning foreign migration. Such a high level of satisfaction among repatriates is probably connected with acquired economic
capital – 77% of female returnees declared that
they had managed to accumulate some savings during their stay abroad, while 60% stated that their
and their families standard of life increased because
of emigration. Acquisition of economic capital is an
obvious consequence of migration and the main incentive to emigrate. The classical spatial mobility
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theories stated that none of the flows could equal
in its volume the one that emerges from the desire
to improve material standard of life ingrained in
most people [Ravenstein; quoted after Górny, Kaczmarczyk 2003, p. 14]. In the Silesian Voivodship
82% of the repatriates went abroad in order to take
up paid work.
However, in this paper I intend to focus on cultural capital of Silesian female repatriates, which
beside economic and social capital was specified
by Pierre Bourdieu as one of the main assets of
an individual. Because of the project “Destination
Silesia” research objectives, I will also refer to the
conception of human capital understood wider than
cultural one as education, occupational experience,
abilities, health, or psychical well-being [Czapiński
2008, p. 5–6]. The Bourdieu’s conception allows
construction of the overall effect of migration in the
individual context. According to this conception,
cultural capital may take three forms: the embodied
one, i.e. the permanent attributes of an individual
manifesting themselves in behaviours and manner,
objectified – in the form of cultural artefacts such
as books or pieces of art, and institutionalised – in
the form of scientific degrees, formal qualifications,
diplomas and certificates [Bourdieu 1986, p. 47].
The acquisition of cultural capital, particularly in its
embodied form, requires from an individual a significant input of time and resources. What is significant, in the context of the overall effect of foreign
migration, similarly to economic capital, cultural
capital may also be susceptible to loss and devaluation.
In the context of the capital cultural theory, female re-emigrants in the Silesian Voivodship comprise a specific group. Most of them are young, 57%
are below 30 years of age (Figure 2). What is more
important, a half of this population (51%) have tertiary education as compared to over one fourth (28%)
of men – Figure 1. In 2010, women with tertiary
education constituted 20% of all women at working
age in Silesian Voivodship (Labour Force Survey LFS). In respect to education, therefore, female reemigrants possess significant potential.
Women differ in respect to their motivation to go
abroad. For 22% of them, the main objective of migration was education (see Figure 3). For comparison, only every twentieth men (5%) went abroad
because of this reason. Therefore, while for men the
main mobility factor is economic capital, in case of
women, cultural capital also plays an important role
in making emigration decision.

Figure 1. Education of female and male re-emigrants
in Silesian Voivodship [%]

Figure 2. Silesian female re-emigrants by age [%]

Figure 3. The female re-emigrants’ main reason for
emigration [%]
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The range of cultural capital
of returning women
One fifth of female repatriates (19%) completed
school or studies abroad. However, probably only
a small part of them acquired a diploma of a foreign
college (university). Most of them comprise persons
who went abroad in order to participate in the Erasmus Programme. One of the respondents presented
various advantages of such emigration during the indepth interview:
I realized that I could study in English. It is not
a problem for me. I’m very glad that I have learned
this other language Flemish, although I would have
to revise it a little to use it. It was interesting to
meet people from other cultures and somehow living with them for half a year.
Woman, 27 years old, half a year stay in Belgium,
incomplete tertiary education

Women who have opportunity to study abroad
are particularly privileged. Beside the institutionalised form of cultural capital, they also acquired embodied capital – they are fluent users of a foreign language. 94% of female returnees (including all those
who migrated for educational purposes) declare that
they had learned a foreign language or improved
their language skills. The respondents’ declarations
indicate that this practical language skill induced by
the necessity for everyday communication in occupational life after completion of education.
I had English in secondary school and at university,
but its level was very poor. […] At the stage of my
moving there, it was such English that I was afraid
of speaking. Nevertheless, I overcame that there.
Because I had to.
Woman, 29 years old, half a year stay in Ireland,
tertiary education

I must admit though that this [stay in] Ireland gave
me a lot, as currently I work in a language school.
There is a British man employed here and despite
the fact that all [my colleagues] are qualified teachers, philologists, I’m the only one who always understands him at first time.
Woman, 27 years old, 1.5-year stay in Ireland,
tertiary education

The long stay abroad is also related to a change
in lifestyle and perception of environment. In case of

persons who stayed abroad for many years such as
the respondent bellow telling about her life in Greece,
some change of habitus may also be referred to.
I realized that I had absorbed a huge number of
things from them. I assumed some various habits.
They are not bad at all. They are positive things in my
opinion. For example, I realized that there were no
unhappy people there. […] At the beginning, it was
difficult; I could not understand many things. Later
I decided that it was not the time for understanding,
but whether I would get used [to all that] or not. Then
I returned to Poland and realized that I had changed.
Woman, 38 years old, 10-year stay in Greece,
secondary education

Moreover, the female repatriates believe that
staying abroad results in changes in strategies of
communication with other people. 89% of women
declare that because of migration they became more
open and tolerant.
Flexibility, adaptation to different situations, different places, people.
Woman, 29 years old, 1.5-year stay in Ireland,
tertiary education

Cultural capital versus work
abroad
However, the project “Destination Silesia” focuses on occupational aspect of foreign migration. Almost three quarters of female repatriates (72%) left
the region in order to take up paid work. Most women (70%) declare that during their stay abroad they
gained abundant occupational experience, whereas
39% attained formal knowledge through training and
occupational courses. Most of them learned new solutions in the field of management and work organization (63%) or got to know new technologies (56%).
The data presented in Figure 4 seem optimistic:
as many as two thirds (67%) of women declared that
they had acquired experience in a new occupation.
However, this information is worth to be closely analysed. In the CATI survey, female returnees were
asked about the occupation in their work before migration, the occupation in their work abroad, and
their learned occupation. Based on the Classification
of occupation and specialities there were determined
occupations belonging to the second large group
“specialists”. They require a high level of knowledge,
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Figure 4. Occupational experience of female
re-emigrants [%]

It is expected that these investments will profit in
the future on the labour market [Bourdieu 1986,
p. 51]. However, the studies in the project “Destination Silesia” show that in case when educated
people decide to go abroad. They are appointed an
immigrant status in the country of destination; they
are expected to take up work appropriate for immigrants in the secondary sectors of the labour market
[Górny, Kaczmarczyk 2003, p. 28].
Foreigners do not get a better job. It is just so. I have
not met a person who has just come after completing
their studies and got a job in some corporation, company. It is impossible. Unless someone was brought
up there, has a family of high status somewhere,
than maybe… But just right away, there is no option.
Men, 25 years old, 3-month stay in the United Kingdom,
tertiary education

Figure 5. Comparison of job positions of female
re-emigrants before emigration and during
their work abroad [%]

skills and experience. It turned out that for as many
as 45% of women their learned occupation belonged
to the second group (as compared to 25% of men),
which should not be surprising if we take into account
the fact that a half of the female re-emigrants have
tertiary education. However, a less than every tenth
woman was employed abroad as a specialist (8%),
while before emigration the respective share comprised only 2%4. If we compare occupation of female
repatriates in all groups of Classification, it turns out
that work abroad in accordance with their education
had two fifths of women (40%), while over a half of
them were employed below their qualifications (57%).
Female repatriates in the individual in-depth interviews largely indicated the problem of work below qualifications. The respondents mentioned lack
of satisfaction with performed manual work, while
13% women declared that migration damaged their
health.
For me it is simply work that destroys me mentally;
in no way I fulfil myself in it. It is my failure, it does
not satisfy me at all. I do not want to work like this.
Woman, 24 years old, 2.5-ear stay in Ireland
and the Netherlands, secondary education

Acquiring academic qualifications by an individual requires a significant input of time and work from
her and economic capital from her family of origins.

Figure 6. Occupational qualifications of female
re-emigrants vs. their work abroad [%]
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Female emigrants with basic vocational education seem to be in a better situation, as they do not
experience a change in social status. When working
abroad they have a chance for development in their
learned occupation and achieving more satisfaction
from better-paid work. Whereas people who have
rich resources of capital cultural tend to be doomed
to social degradation.
To a great extent, people who… Actually, beauticians, hairdressers, carpenters, mechanics,
sprayers. Such people when they came, they were
able to work in their occupation. Whereas most
people – as there were those who had university or
licentiate degree – it was obvious that they would
not find work in their occupation. Just like me […].
Then it was company; let us say most people with
primary education, maximum secondary. Let say,
just simple people […]. For me it was a little strange
issue, as I have [completed] two fields of studies.
Woman, 29 years old, 1.5-year stay in Ireland,
tertiary education

Work below their qualifications, which was performed by over a half (57%) of female repatriates
abroad, translates into difficulties with finding a job
after returning. Such problem had 42% of women
in the Silesian Voivodship. It is particularly severe
in case of school leavers or university graduates who
had not had any occupational experience before they
went abroad. Such situation was shared by every
fifth migrating woman (see Figure 7). For these female repatriates returning to work in their occupation may be every difficult, or even impossible.

I will not work in my occupation [psychologist].
Firstly, too much time has passed since I completed
my studied. Secondly, I do not have any experience
in this occupation. Now, I don’t even think to go
back to this. I would like to work as an accountant.
Woman, 32 years old, 8-year stay in the United Kingdom,
tertiary education

However, only a small percentage of female repatriates consider their stay abroad as the time
wasted. Only 10% in the CATI survey agreed with
the statement: “I feel that I wasted my time while
the others were developing professionally”. Therefore, it seems that the experience of work and life in
another country and qualifications acquired in a new
occupation albeit not corresponding to high level of
education compensate most women for work below
qualifications. Almost universal satisfaction with
staying abroad is also connected with the rationalisation mechanisms. However, it is rather unlikely
that this concerned as many as 92% returnees.
Comparison of optimistic declarations of female
repatriates with their situation on the labour market shows that, in some sense, they have reasons to
feel satisfaction. Figure 7 presents occupational situation of the returnees before their emigration and
after returning to the voivodship. As we may see,
a decision concerning foreign migration made many
people who were at school, studied or had just completed school or tertiary school. Only every fourth
female emigrant worked full-time (17%), part-time
(2%), or had casual jobs (4%). However, closer look
at their situation after returning, shows that almost
a half of them works full-time (39%), while over-

Figure 7. Comparison of occupational situation of female repatriates before going abroad and after returning home [%]
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all of 55% have paid work. While less than every
fifth of them (18%) stays unemployed. For comparison, employment rate among women in the Silesian
Voivodship in the first quarter of 2011 comprised
42%, while female unemployment rate 10% (CSO
LFS)5. The higher percentage share of the unemployed among female repatriates may be caused by
the strategy, called a post-migratory break, which
some of them adopt after returning. During a first
few month after returning home, the returnees decide to have a “rest” and they neither take up nor
look for employment [Grabowska-Lusińska 2010, p.
36]. Nevertheless, some of them register in the job
office in order to have health insurance.
Also worth mentioning is an increase in the share
of people who conducted their own business after
returning. Emigration has a positive impact on
entrepreneurial attitudes. As many as 90% of returnees claimed that emigration increased their selfconfidence. Whereas, every fifth woman (21%) declares that she brought an idea for her own business
from abroad.
I want to launch my own business. Some people encourage me, other discourage [saying] that I’m not
going to succeed. I would like to set up a childminder agency. Something similar to which I worked for
in Belfast, but here in our Silesia.
Woman, 24 years old, 2.5-year stay in Ireland
and the Netherlands, secondary education

Migration of well educated
women versus brain drain in the
Silesian Voivodship
The notion of brain drain came up after the accession of Poland to the European Union in media
debate. Media publish articles regarding the employers’ fear of the outflow of qualified labour force
[Łosińska-Niewińska 2010]. There is also underlined that the people who leave are young, talented
and well educated [Łuczyński 2008]. However, the
surveys carried out within the project “Destination
Silesia” show that we cannot refer to brain drain (i.e.
strong outflow of highly qualified workers employed
abroad on positions requiring high qualifications),
instead we may rather refer to brain waste. This
takes place when a qualified worker abroad takes
a job that does not require the level of education
he/she attained or his/her occupational experience

[Kaczmarczyk, Okólski 2005, p. 45]. It is impossible to determine whether the same situation would
be observed if female re-emigrants had decided to
look for a job in the Silesian Voivodship instead of
going abroad.

Recapitulation
From the individual perspective, work below
qualification abroad may be frustrating and it may
mean the loss of social status, which do not transpose into lower self-assessment. Most female re-emigrants think that the decision about going abroad
was strongly a right one, while as many as 90% believes that thanks to emigration their self-confidence
increased. Acquisition of economic and social capital compensates for the loss of cultural capital (95%
women declare that they made interesting acquaintances abroad), while less than a half of women suffers the problems with finding their place on the
labour market. New life experiences positively influence the returnees’ assessment of migration. The
attitude of the majority of returnees is well summed
up by the opinion of a female returnee who for two
years performed hard manual work abroad.
If not this emigration, I could have said that I had
had an average life, nothing much happened in it.
I experienced more during these two years than during the [previous] forty.
Woman, 43 years old, 2- year stay in the United Kingdom,
3-month stay in the Netherlands, secondary education
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All quotation come from 30 individual In-Depth interviews
carried out between November 2010 and January 2011 with
the repatriates from the Silesia Voivodship and the interviews
carried out within the framework of case studies between
December 2010 and April 2011 within the framework of the
project “Destination Silesia”.
More information about the project may be found on the website of the Strategic Consulting Centrewww.cds.krakow.pl, the
link “Destination Silesia”.
All quantitative data come from the CATI survey carried out
in April 2011 on the sample of n=17722 households from the
Silesian Voivodship. The survey objective was inter alia assessment of the scale of foreign migration and re-emigration.
At the second stage n=528 telephone interviews were carried
out with the returnees concerning their experiences from their
stay abroad and their situation after returning to Poland.
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However, we must remember that only 24% of women had
paid work before migration; see Figure 7.
Similar research carried out by the Strategic Consulting Centre in 2010 in the Małopolskie and Dolnośląskie Voivodships
showed that the share of unemployed re-emigrants was much
higher and comprised 35% w in the Lesser Poland and 25%
in the Lower Silesia.
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