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RESET RÓL

Seksizm w reklamie funkcjonuje tak długo, jak sam przemysł reklamowy.  

Klasyka reklam z lat 50. i 60. to wyidealizowane stereotypy płci: mężczyźni  

w garniturach zmierzają do pracy, a kobiety pozostają w domu jako gospodynie  

i matki. I oni, i one, ramię w ramię, wypełniają społecznie skonstruowane role.  

W tamtym świecie MadMena, Don Draper, główny bohater tego serialu,  

już w pierwszym odcinku oznajmia niezadowolonej klientce: „nie pozwolę,  

by kobieta mówiła do mnie w ten sposób” i wychodzi z pokoju.

Patrzymy dziś na tę scenkę, jak na szokującą ciekawostkę z minionej epoki.  

Sądzimy, że to jedna z tych sytuacji, które już dziś się nie zdarzają. Na pewno?  

Nie dalej jak na początku 2021 roku brytyjski rząd zachęcał do pozostania w domu 

w czasie pandemii kampanią, w której kobiety wykonywały prace domowe, a męż-

czyzna wylegiwał się na kanapie. W Dniu Kobiet ub.r. Burger King zatweetował  

„Women belong in the kitchen”. Zbulwersowanym internautom tłumaczył potem, 

że chciał… zwiększyć liczbę kobiet na stanowisku szefa kuchni. A genialną robotę, 

którą w ostatnich latach zrobiły takie marki, jak Dove czy Libresse, przełamujące 

wiele związanych z kobiecym ciałem tabu, popsuli wynalazcy – panowie – różowej 

rękawiczki do usuwania tamponów. Nie jest to, rzecz jasna, specyfika jedynie re-

klamy. Historii, literaturze, kinu, ekonomii, medycynie, nauce, wielkim wynalazcom, 

nowym technologiom i niemal wszystkim dziedzinom także dotąd umykał głęb-

szy wgląd w doświadczenia kobiet. Wyobraźmy sobie, że dzisiejszą historię pisze 

jeden procent najbogatszych na tym świecie, a przyszłe pokolenia traktują ją jako 

główny przekaz. Trudne, prawda? A przecież w przypadku kobiet mówimy o pomi-

janiu aż połowy ludzkości.

MĘŻCZYŹNI I PIERWSZA KOBIETA 

Dopiero od niedawna rzeczywistość zaczyna się to zmieniać. Coraz więcej 

autorek, a także świadomych autorów przypomina i analizuje przeszłość i teraź-

niejszość, zwracając uwagę na bardziej skomplikowany - niż wcześniej sądziliśmy 

- los kobiet. Rzucają nowe światło na ich ograniczoną rolę w społeczeństwie. 

Od zarania dziejów miały one utrudniony dostęp do edukacji, podróżowania, ziemi 

i kapitału, były pomijane w świecie nauki, polityki oraz przy rozdawaniu innych 

przywilejów, należnych dotąd jedynie mężczyznom. 
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 Ostatnie tygodnie przynoszą newsy o tym, że po raz pierwszy w historii szefami 

Disneya, NBC Universal, marketingu Netflix, Orange, marketingu i komunikacji DDB 

Worldwide zostały kobiety. 

Wcześniej ojcowie kapitalizmu czy marksizmu, jak Karol Marks albo Adam Smith, nie 

zajmowali się pracą kobiet, nie dostrzegali jej nawet. Również historia reklamy to nar-

racja napisana z męskiej perspektywy. Niemal wszystkie modele, teorie i przełomowe 

koncepcje związane są z nazwiskami mężczyzn. Ojcowie założyciele współczesnej 

reklamy – jak David Ogilvy, Leo Burnett czy Bill Bernbach – ramię w ramię z twórcami 

największych marek, jak bracia Mc Donald’s czy William Bowerman i Phil Knight, którzy 

powołali Nike, ale także ich następcy, kształtowali branżę czerpiąc z tych wzorców. 

Wciąż jest tak, że 65 proc. tych, którzy piszą reklamy, kierowane zresztą głównie do 

kobiet, to mężczyźni1. Uformowane przez nich organizacyjne struktury, związane  

z potrzebami marek, praktycznie niezmienione działają do dziś. I do dziś spotykamy 

się w nich my – zsocjalizowani w odrębnym przekazie kulturowym – kobiety, mężczyź-

ni, a także osoby, które nie chcą dać się zamknąć w żadnej z tych tożsamości.  

Właśnie tu, w kulisach marketingowego świata, dochodzi do zderzenia.

Jeszcze burzliwiej jest na głównej rynkowej scenie, gdzie pierwsi podnieśli larum 

konsumenci i robią to coraz częściej. Rozliczają marki z ich postawy w kwestii 

równości i różnorodności, oczekując bardziej progresywnego myślenia. Potwier-

dza to już cała masa badań, chociażby Ipsos Social Values Research z 2020 roku: 

95 proc. konsumentów oczekuje od marek zajęcia stanowiska w kwestiach rów-

nościowych2.  Pokazuje to, że w branży, która skupia się na biznesie, wygrywaniu 

przetargów i kreatywnych konkursów, wysiłek zrobienia rachunku sumienia  

w kwestii równości podejmujemy zdecydowanie za późno. 

NIE TAK POSTĘPOWI

Stawiając na kreatywność, talenty, pewność siebie długo nie chcieliśmy widzieć, 

że kobiety, stanowiące na wielu rynkach większość branży, doświadczają dyskry-

minacji. Przełom nastąpił dopiero w 2017 roku podczas dorocznego święta kre-

atywności Cannes Lions. Raport Geena Davis Institute i J. Walter Thompson prze-

analizował 2 tys. filmów z archiwum festiwalu i potwierdził szokujące uprzedzenia 

ze względu na płeć funkcjonujące w reklamie.  

1 A Future of Fairness, Institute of Practitioners in Advertising (IPA) (dostęp do wszystkich stron internetowych przywoływanych  
w przypisach -  listopad 2021-kwiecień 2022)
2 Ipsos Creative Excellence, Creative Challenge: Cultural Fluency
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Kobiety pojawiają się tylko w jednej na dziesięć reklam, a przecież to one dokonują 

trzech czwartych wszystkich zakupów konsumenckich. Nie różniło się to bardzo 

od uprzedzeń powszechnych w latach 50. Branża doznała szoku i – by wyelimino-

wać szkodliwe stereotypy ze wszystkich treści reklamowych i pomóc w tworzeniu 

bardziej równego świata – pod egidą UN Women powołała międzynarodowe sto-

warzyszenie Unstereotype Alliance. Wyciągnięto też ważne wnioski. Po pierw-

sze, zróżnicowane zespoły lepiej odpowiadają na potrzeby odbiorców. Po drugie, 

równość płci to dynamiczniejszy rozwój i silniejszy autorytet branży. Po trzecie, 

badania i gromadzenie danych są niezbędne – tylko to, co zostanie zmierzone, 

będzie zrobione.

Od tamtej pory w wielu krajach działania na rzecz równości mocno przyspie-

szyły. Koncepcję pierwszego w polskiej branży reklamy i marketingu badania 

równości płci #PoStronieKobiet zaczęliśmy obmyślać już w 2020 roku. Wówczas 

nie wiedzieliśmy jeszcze, że znajdziemy się w gronie pionierów. Badanie, którego 

efekty właśnie poznajecie jest trzecim badaniem równości przemysłu marketin-

gowego na świecie. Pierwsze było brytyjskie All In Census przeprowadzone przez 

UK Advertising Association, ISBA i IPA w marcu 2021. Drugie prowadzono niemal 

równolegle z #PoStronieKobiet – The Global Census DEI (ang. skrót od diversity, 

equity and inclusion) na 27 rynkach, pod przewodnictwem Światowej Federacji 

Reklamodawców (WFA) we współpracy ze stowarzyszeniami agencji, EACA  

i Voxcomm, Cannes Lions, Advertising Week, Effie, GWI, Campaign, IAA i firmą ba-

dawczą Kantar. Niestety, nie było realizowane w Polsce. Z uwagi na większe zróż-

nicowanie i wielokulturowość tamtych krajów, międzynarodowy spis powszechny 

branży dotyczył także spraw rasy, religii, niepełnosprawności i społeczności 

LGBTQ+. My również myślimy o poszerzeniu w przyszłości formuły #PoStronieKo-

biet. Zawiązaliśmy nieformalny sojusz z WFA i nie wykluczamy bliższej współpracy 

przy kolejnej fali badawczej. 

KOBIETY UCIEKAJĄ

Tymczasem możecie już dziś odnieść wyniki #PoStronieKobiet do opublikowa-

nych pod koniec 2021 roku wyników The Global Census DEI, któremu poświęcili-

śmy odrębny tekst. W żadnym z tych badań sytuacja kobiet na reklamowym rynku 

pracy nie napawa optymizmem.  
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Zarówno z wniosków #PoStronieKobiet, jak i tych z The Global Census DEI wyni-

ka, że kobiety czują się na nim gorzej niż mężczyźni. Dyskryminacja ze względu 

na wygląd czy sposób wyrażania siebie, kompetencje, status rodzinny oraz wiele 

innych odbierają kobietom chęć do pracy i działania, dystansują do pracodawcy,  

a nierzadko prowadzą do zmiany pracy. Z obu badań wynika niepokojący fakt:  

z powodu braku integracji czy wręcz dyskryminacji wiele osób rozważa odejście  

z branży – mówi o tym 15 proc. uczestników badania w The Global Census DEI  

i jedna trzecia respondentów #PoStronieKobiet. I to już się dzieje. Na początku 

grudnia 2021 roku amerykańska liga kobiet reklamy She Runs It opublikowała ra-

port, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy kobiety w zastraszającym 

tempie opuszczają agencje, media, działy marketingu i technologii. Po raz pierw-

szy od czterech lat stanowią one jedynie 46,4 proc. siły roboczej na amerykań-

skim rynku komunikacyjnym, a nie jak dotychczas 50 proc. W branży, gdzie kluczo-

we jest zatrzymanie talentów i która już doświadcza dużej rotacji,  

brak różnorodności i włączenia to poważny problem. Żadna aspirująca firma nie 

może go zignorować. Nie zapominajmy także, że kobiety są głównymi nabywcami, 

mającymi wpływ na zakup wszystkiego – w tym w potocznie scharakteryzowanych 

jako męskie sektory produktów: samochody, nowoczesne technologie itp. 

STATYSTYKA Z GŁOSEM KOBIET

W reklamie i marketingu często mówimy, że pracujemy po stronie agencji albo 

po stronie klienta. Wymyślając inicjatywę #PoStronieKobiet, uznaliśmy, że czas 

na wsłuchanie się w potrzeby kobiet, które w Polsce, choć stanowią większość 

pracowników agencji reklamowych, PR oraz wielu firm specjalistycznych, domów 

mediowych, działów marketingu to wciąż, jak wszystkie kobiety na świecie,  

walczą o to, by ich historia została opowiedziana. Zgodnie z kluczową dla branży 

umiejętnością komunikacji, oddolnie i społecznie podjęliśmy wysiłek badania  

– najpierw anonimowego, ilościowego, do którego zaprosiliśmy kobiety i mężczyzn 

oraz osoby niebinarne. Statystyki uznaliśmy jednak za niewystarczające, 

 dlatego w badaniu jakościowym postanowiliśmy także wsłuchać się w głos ko-

biet, co pomogło wytyczyć punkt zwrotny. 

Teraz, dzięki raportowi, który macie przed sobą, więcej wiemy, co możemy wspól-

nie zrobić. Badanie to pierwszy krok i część szerszego projektu edukacji i zmiany. 

Widzimy potrzebę wspólnej pracy, by branża była bardziej równa, inkluzywna, 

sprawiedliwa dla kobiet, mężczyzn, wszystkich.  
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Wyniki badania #PoStronieKobiet to realny sprawdzian dla tych firm, które twierdzą, 

że równość, różnorodność to ich kluczowe wartości. Od kilku lat słyszymy takie de-

klaracje, ale czas najwyższy przełożyć je na realne doświadczenie kobiet, które marzą 

o bezpieczeństwie, możliwości zarabiania – równego na tych samych stanowiskach 

i niezależnie od płci – oraz rozwoju w środowisku wolnym od seksizmu i dyskrymina-

cji. Kobiety, które się odsłoniły, biorąc udział w #PoStronieKobiet, wskazały szereg 

różnic, które je ograniczają, ale, co ważne, dały też wyraźny sygnał, że chcą na równi 

z mężczyznami tworzyć historię rynku, budować jego biznesowy czy kulturowy po-

tencjał. Nie chcą z nikim walczyć, ale domagają się sprawiedliwości. Są krytyczne, ale 

ciekawe i otwarte na dialog. Czytanie ich zwierzeń wzmacnia mięśnie empatii i odpo-

wiedzialności, dając siłę i chęci, by ten stan zmienić. 

W trakcie realizacji #PoStronieKobiet odezwało się do nas wiele osób, także 

mężczyzn z umiejętnością wczucia się w sytuację kobiet. - Mnie to nie dotyczy, 
ale moja dziewczyna pracująca w kreacji agencji X opowiada mi takie seksistow-
skie historie, że włos mi się jeży – podzielił się obserwacją pewien 30-latek.  

Chodzi o codzienne sprawy, które można zmienić od zaraz – jak choćby mikroagre-

sje, seksistowskie komentarze, mansplaining. Nie da się „rozchodzić” mizogini-

stycznych zachowań w żadnych marszach popierających kobiecą sprawę.

Choć kilka wniosków jest konstruktywnych, to jednak badanie pokazuje, że dla 

wielu kobiet nasza branża nie jest tak postępowa i równościowa, jak to być może 

sobie wyobrażaliśmy. Kopiąc głębiej usłyszeliśmy wiele historii o cierpieniu, 

 które kończą się u terapeuty; dyskryminacji, na przykład rodziców – kobiety, 

 które się na to skarżyły, mówiły, że ich partnerzy również nie mogą liczyć  

na zrozumienie szefów, kiedy muszą wcześniej wyjść z pracy, by odebrać dziecko  

z przedszkola; jednocześnie o wykorzystywaniu pracownic bez dzieci czy niesto-

sownych pytaniach o ciąże. #PoStronieKobiet rzuca światło na te historie,  

by już teraz wziąć za nie odpowiedzialność i podjąć rozsądne działania.  

Nie czekajmy, aż ktoś nie wytrzyma i opublikuje swoje bolesne doświadczenia na 

instagramowym koncie i staną się medialną sensacją. Koszty poradzenia sobie  

z takim kryzysem będą niewspółmiernie wysokie w porównaniu z wysiłkiem, który 

można podjąć, by uzdrowić sytuację. Powinniśmy potraktować siebie serio,  

bo prawda o sobie wzbogaca i wzmacnia.

Wyniki badania #PoStronieKobiet to realny sprawdzian dla tych firm, które twierdzą,  

że równość, różnorodność to ich kluczowe wartości
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KULTUROTWÓRCZY KLUCZ 

Przemysł reklamowy jest globalnym ekosystemem, który wpływa na to, jak ludzie 

postrzegają siebie nawzajem. Jeśli chcemy być atrakcyjną branżą, a nie bulshit 

jobs3 , i chcemy się rozwijać, wykorzystując kulturotwórczą rolę reklamy, właśnie 

mamy ku temu powody. Również taki, że państwo, w którym żyjemy, zawodzi na 

tym polu, jest coraz bardziej wrogie kobietom i mniejszościom. Możemy te proble-

my odrzucić, zamknąć i wyrzucić klucz. Jednak wiemy, że przyglądanie się  

krzywdzie i niesprawiedliwości ma swoją cenę. Wielu z nas zapewne nie chce tak 

po prostu odciąć się od tych emocji, bo to dużo kosztuje. 

Tutaj szczególne podziękowania należą się tym, którzy już zjednoczyli się z nami 

w tej ważnej sprawie. Przede wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy nam za-

ufali i wzięli udział w badaniu, a w tym pierwszym przypadku, niczym Nieustraszona 
Dziewczynka, podzieliły się także własnymi, często intymnymi przeżyciami. 

Z całego serca dziękujemy tym, którzy pomogli zrealizować badanie. Nad jego 

prawidłowym przebiegiem czuwali SW Research, Minds & Roses, Zróbmy  
Badanie. Nasza społeczna praca i dobre chęci to 

byłoby za mało, gdyby nie finansowe wsparcie:  

Gazeta.pl, Meta i Rocket Jobs. 

Jesteśmy też niezmiernie wdzięczni za pomoc  

w rozpowszechnieniu informacji o badaniu  

oraz za chęć dalszej pracy nad przełożeniem naj-

ważniejszych wniosków w szereg rozwiązań redak-

cjom, organizacjom i firmom: Press,  

Media Marketing, Brief, Nowymarketing.pl,  

Marketer+, EACA,IAA Polska Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Reklamy, Stowarzyszenie  

Komunikacji Marketingowej SAR, IAB Polska,  

Związek Firm Public Relations, Polskie  

Stowarzyszenie Marketingu SMB,  

Rada Sektorowa ds. Kompetencji  

Komunikacja Marketingowa,  

PHD Media Direction, AL Forester, Designdoc.pl

3 Pojęcie wymyślone przez antropologa Davida Graebera, autora „Praca bez sensu” (2019, bestseller „Financial Timesa” i „Timesa”), gdzie 
analizował zawody, w których praca niczemu nie służy i mogłaby nie istnieć.
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Liczymy, że do tego, już zmobilizowanego, grona w najbliższych miesiącach  

dołączą kolejni. Wspólnie planujemy cykl branżowych debat o równości, powoła-

nie międzybranżowego komitetu ds. DEI i wypracowanie kodeksu równości. 

Myślimy też o kolejnych falach badania i rozszerzeniu problemu badawczego o kwe-

stie etniczne, społeczności LGBTQ+ czy ageizmu. Cieszymy się, że w nasze ślady pod 

egidą Gazeta.pl zdecydowała się pójść kolejna branża – efekty już niebawem. 

Jako ludzie kreatywni nie boimy się takich momentów, marzymy o nich.

Dominika Nawrocka

Artur Leśniak

Magdalena Łukasiuk
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Metodologia
Wyniki badania #PoStronieKobiet opracowaliśmy na podstawie odpowiedzi blisko 

500 kobiet i mężczyzn biorących udział w ankiecie internetowej (CAWI, kwiecień 

2021) oraz pogłębionych rozmów z 26 kobietami (czerwiec – lipiec 2021). W pierw-

szej, ilościowej części swoimi spostrzeżeniami na temat nierówności w branży, 

doświadczeniami dyskryminacji czy poniżających zachowań podzieliły się z nami 

przede wszystkim kobiety – 80 proc., ale także mężczyźni – 18 proc. i osoby niebi-

narne – 2 proc. Analizując wyniki badania pamiętajmy o liczebnej przewadze kobiet 

wśród jego uczestników, ponieważ, mimo otwartego zaproszenia, mężczyźni sta-

nowią mniejszość. Natomiast wszyscy uczestnicy badania są pracownikami agencji 

reklamowych/kreatywnych (36 proc.), domów mediowych (21 proc.), działów mar-

ketingu/PR producentów/marek (22 proc.) oraz agencji PR, eventowych, domów 

produkcyjnych i innych specjalistycznych (44 proc.). 

Metodologia

Najmłodsi, do 29. roku życia, stanowili 20 proc., osoby w wieku 30-39 lat to 46 

proc., 40-49 lat – 27 proc., a osoby powyżej 50. r.ż. – 6 proc. Większość legitymuje 

się wyższym wykształceniem (73 proc.), mieszka i pracuje w Mazowieckiem  

(81 proc.). Wśród badanych przeważały osoby zatrudnione na umowę o pracę  

– 71 proc., prowadzący własną działalność gospodarczą stanowili 23 proc. Bada-

nie odzwierciedla opinie pracowników niższego szczebla (stażystów, asystentów, 

juniorów) – 5 proc.; średniego (specjalistów, starszych specjalistów) – 43 proc.; 

wyższego (kadry zarządzającej) – 14 proc. i menedżerów zespołów – 37 proc.

W badaniu ilościowym zadawaliśmy różnego rodzaju pytania: otwarte pozwalające 

na swobodną wypowiedź i zamknięte – zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego 

wyboru. Dane zostały zaokrąglone do jedności.

Analizując dane ilościowe skupiliśmy się na różnicach, jakie występują pomiędzy 

wypowiedziami kobiet i mężczyzn. Zostały one wyłonione z uwzględnieniem istot-

ności statystycznych pomiędzy odpowiedziami obu płci. 

#PoStronieKobiet to jednak nie tylko statystyki, przeprowadziliśmy także indywi-

dualne wywiady (IDIs) z 26 kobietami, w wieku 25-50 lat pracującymi w agencjach 

reklamowych, działach marketingu, domach mediowych i innych agencjach specja-

listycznych na różnych szczeblach (niższym, średnim i wyższym).  
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Wszyscy uczestnicy badania są pracownikami agencji reklamowych/kreatywnych (36 proc.), 

domów mediowych (21 proc.), działów marketingu/PR producentów/marek (22 proc.)  

oraz agencji PR, eventowych, domów produkcyjnych i innych specjalistycznych (44 proc.)

W sumie to blisko 40 godzin rozmów. Pomogły one pogłębić obserwacje z badania 

ilościowego, dotrzeć do poruszających, osobistych historii kobiet. Ta narracja ofe-

ruje bliższe spojrzenie na odrębne doświadczenia kobiet. 

W obu częściach, obok doświadczeń dyskryminacji, poniżających zachowań  

i obaw o utratę pozycji w pracy, udało się zidentyfikować również czynniki budujące 

poczucie przynależności do firmy i branży oraz pozytywne, warte upowszechniania 

przykłady wspierania praktyk równościowych w agencjach i działach marketingu.

Ustalenia koncentrują się na sytuacji przed pandemią COVID-19, zmianach, jakie 

ona spowodowała oraz rosnącym nacisku na różnorodność, równość i inkluzyw-

ność w miejscu pracy (DEI).

Pomysłodawcami badania są: Magdalena Łukasiuk, ekspert ds. PR i zarządza-

nia międzykulturowego; Dominika Nawrocka, strateżka, badaczka marketingowa 

(Grupa Media Direction) i Artur Leśniak, marketer i konsultant, którzy zrealizowali 

je wspólnie z agencją SWResearch (część ilościowa) oraz Minds & Roses i Zróbmy 

Badanie (wywiady pogłębione).
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#PoStronieKobiet – pierwsze w polskiej reklamie i marketingu ba-
danie równości płci ujawnia, że doświadczenia kobiet są znacznie 
trudniejsze niż mężczyzn.

Badanie ujawnia

Znany z reklam lat 50. i 60. patriarchalny podział ról w polskiej  
branży komunikacji marketingowej ma się całkiem dobrze.  
Choć kobiety stanowią w niej większość, ich wkład pracy jest 
umniejszany, a głos słabiej słyszalny.
Najczęstszymi, wskazywanymi przez kobiety, formami dyskryminacji 
są: deprecjonowanie ich kompetencji ze względu na płeć, powierza-
nie im błahych zadań i pomijanie w dostępie do prestiżu, seksizm, 
niezauważanie jako jednostki i rzadsze pozytywne informacje 
zwrotne, a także „kara za macierzyństwo”.
Jedna trzecia uczestników badania nie widzi perspektyw pracy  
w branży aż do emerytury.
Tylko 26 proc. firm, w których pracują badani, ma kodeks praktyk 
równościowych.
Równość może się okazać fundamentalnym kryterium pracy 
 w branży.

Branża jest bardzo sfeminizowana, ale jedynie do pewnego poziomu i stanowiska. Niewiele 

jest dyrektorek kreatywnych, zarządzających. /Copywriterka, z doświadczeniem pracy zarówno  

w małej agencji, jak i w tych nagradzanych top, sieciowych/ 

Kluczowe odkrycie w #PoStronieKobiet – że doświadczenia kobiet są wyraź-

nie trudniejsze niż doświadczenia mężczyzn – odzwierciedla większość uzy-

skanych statystyk. Badanie pokazało spory rozdźwięk w odczuciach co  

do tego, czy firmy, w których pracujemy są przyjazne na równi kobietom i męż-

czyznom. Poczucie funkcjonowania w przyjaznym dla obu płci środowisku ma 

blisko 90 proc. mężczyzn. Kobiet czujących tak samo jest tylko 65 proc.  

Było to także widoczne w wywiadach z kobietami.  
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Menedżerka w domu mediowym oceniła wprost: – Mężczyźni w branży mają 
lepszy start i ich sytuacja jest lepsza. (...) Kobiety są gdzieś tam z boku.

Kobiety częściej doświadczają różnych rodzajów dyskryminacji, co wcale nie 

znaczy, że nie spotyka ona mężczyzn. Wielu z nich również doświadcza złego 

traktowania. Nierzadko zdarza się też, że same kobiety dyskryminują innych. 

Obnaża to nie tyle słabość jednej czy drugiej płci, co najgorsze cechy sys-

temu patriarchalnego – uprzywilejowanie związane z pozycją i władzą, chęć 

obrony dotychczasowych zdobyczy – nierzadko zrodzone z lęku. 

Po raz pierwszy w historii polskiej branży reklamy i marketingu, mamy szansę 

to zmienić. Wszyscy – niezależnie od płci – możemy działać na rzecz większej 

równości i sprawiedliwości w miejscach pracy.

89%  65%    

RÓŻNICA

24%    

UWAŻAM, ŻE MOJA FIRMA JEST PRZYJAZNA NA RÓWNI KOBIETOM I MĘŻCZYZNOM

CAWI, n=492 (kobiety: n=394, mężczyźni: n=88), odsetek 
wskazań "zdecydowanie zgadzam się i  raczej zgadzam się", 
różnice istotne statystycznie pomiędzy wypowiedziami 
mężczyzn i kobiet (95%)

# P O S T R O N I E K O B I E T14 BADANIE UJAWNIA

RAPORT RÓWNOŚĆ  2022



Sprawdzaliśmy, czy ludzie z branży w ogóle dostrzegają dyskryminację  

w pracy. Ten problem dotyczy przede wszystkim kobiet; mężczyźni rzadziej 

spotykają się z nierównym traktowaniem. Stąd większość z nich tego zjawi-

ska w ogóle nie dostrzega i wręcz uważa, że go nie ma, choć i niewielka część 

kobiet zadeklarowała, że z takimi sytuacjami się nie spotyka. 

Rozdział I 

Zdominowane, niesłuchane, 
uciszane

4 Za: Jarek Gryz, Dlaczego lewica rezygnuje z wolności słowa? W imię walki o równość i sprawiedliwość, Gazeta Wyborcza, 26 listopada 2021 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,27847011,gryz-dlaczego-lewica-rezygnuje-z-wolnosci-slowa-w-imie-walki.html

Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, dlatego pytaliśmy wprost o konkretne 

sytuacje: uciszania; podważania kompetencji; onieśmielania, zawstydzania. 

Kolejne różnice, które potwierdzają systemowy problem, ujawniły rozmowy 

z kobietami. Przyniosły one opisy zachowań, które zakwalifikowaliśmy jako 

mikroagresje. Pojęcie to, w kontekście dyskryminacji rasowej, dobrze zdefinio-

wał Derald Wing Sue, profesor psychologii poradnictwa na Columbia Univer-

sity, jako „lakoniczny i powszedni afront wyrażany słowem, zachowaniem czy 

otoczeniem, zarówno intencjonalny, jak i nieintencjonalny, który sygnalizuje 

wrogą, poniżającą lub negatywną i podszytą rasizmem zniewagę skierowaną 

do mniejszości rasowych”4. Od otwartych ataków agresji czy dyskryminacji mi-

kroagresja różni się tym, że wydaje się niewinna i nieszkodliwa. Łatwo uznać, 

że komuś, kto doświadcza takich zachowań, nie dzieje się krzywda. Pod wa-

runkiem jednak, że nie zdarza się codziennie, systematycznie i nie ma stygma-

tyzującego zabarwienia. Wtedy takie słowa czy gesty przestają być niewinne. 

Nie trzeba też słów, by pokazać, że kogoś poniżamy, pogardzamy nim. Jedna  

z uczestniczek badania opisuje to tak: – Ten wzrok, ton, gesty, to są rzeczy 
nie do pokazania, udowodnienia, są ulotne i takie do wyśmiania wtedy,  
gdy o nich opowiadasz, ale gdy to się dzieje, wiesz, że ci to przeszkadza, źle 
się z tym potem czujesz. /menedżerka w domu mediowym/
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Kobiety opowiedziały o incydentach w agencjach, w działach marketingu,  

ale i o powtarzających się sytuacjach. Były to często pojedyncze zachowania nie-

których mężczyzn, których, choć są nieprzyjemne, nie można uogólniać i przypisy-

wać ich wszystkim innym w firmie. Niestety, mówiły także o mężczyznach funkcjo-

nujących w grupie i nierzadko stojących na jej czele, którzy zdominowali myślenie 

w firmie. Oto opis kilku ich zachowań wobec kobiet:

Kobieta, po przepracowaniu wielu dni w nadgodzinach  

żali się, że jest zmęczona – słyszą to wszyscy w firmie. 

Klika dni później szef „z troską” pyta: Jak się czujesz? 

Nie jesteś w ciąży?

Kobieta przychodzi do pracy w luźnej, długiej sukience. 

Szef prosi ją na bok: Mogę ci zadać pytanie? Dlaczego się 

tak ubrałaś? Dlaczego tak trzymasz ręce? (wskazuje na jej 

brzuch) Czy o czymś nie wiem? Powiedz, musimy 

wiedzieć, co planujesz i czy możemy na ciebie liczyć. 

Przed nami duże wyzwania... 

Brand menedżerka w dużej międzynarodowej kor-

poracji wrzuca na LinkedIn post, w którym zwraca 

uwagę na gender pay gap (GPG). Argumentuje, 

że duża różnica w wynagrodzeniach kobiet i męż-

czyzn to powszechnie znany fakt – kobiety zarabia-

ją mniej. Zamiast merytorycznej dyskusji spotyka ją 

fala hejtu – głównie ze strony mężczyzn. 

Kobieta na wysokim stanowisku pisze maila do zespołu  

projektowego, zgodnie z powierzonymi obowiązkami, koordynuje 

i przydziela zadania. Mężczyźni delegowani do projektu odpowiadają  

na wiadomości od niej i wypełniają swoje zobowiązania. Kiedy maila pisze 

wspierająca ją, niższa szczeblem pracownica, nie odpowiadają. 

Trudniejsza pozycja kobiety w biznesie to jedno, ale kobieta na niższym stanowisku 

 to już w ogóle dramat. Jak ja napiszę maila do moich kolegów, to mi odpiszą,  

bo jednak jestem wysoko, ale moja koleżanka, która jest pode mną, to może sobie pisać  

i pisać. /menedżerka marketingu/  
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Problem dyskryminacji w pracy dotyczy przede wszystkim kobiet. Mężczyź-

ni (64 proc.) rzadziej spotykają się z nierównym traktowaniem. Jak pokazują 

wyniki badań #PoStronieKobiet, większość mężczyzn – 63 proc. – problemu 

dyskryminacji kobiet w pracy nie dostrzega i wręcz uważa, że go nie ma.  

Co uderzające w tym kontekście – tylko 20 proc. kobiet deklaruje, że w ogóle 

się z takimi sytuacjami nie spotyka. 

Kiedy jednak zapytaliśmy o konkretne sytuacje odpowiedzi były już inne.  

I tak: 56 proc. kobiet i 41 proc. mężczyzn stwierdziło, że doświadcza uciszania; 

podważania kompetencji – 65 proc. kobiet oraz 49 proc. mężczyzn; onieśmie-

lania, zawstydzania – 57 proc. kobiet i 32 proc. mężczyzn. 

Spójrzmy na problem szerzej. Jak pod tym względem branża reklamy i marke-

tingu wypada na przykład na tle branży nowych technologii? Badanie kobiet 

na wyższych stanowiskach w Dolinie Krzemowej The Elephant in the Valley5 , 

dowiodło, że aż 87 proc. z nich słyszy wzgardliwe komentarze ze strony kole-

gów – mężczyzn. Kobietom z branży technologicznej trudno jest znaleźć rów-

nowagę, nie będąc postrzeganymi jako zbyt łagodne lub zbyt surowe: 84 proc. 

słyszy, że są zbyt agresywne (42 proc. spośród nich więcej niż raz) i skarży 

się, że klienci czy współpracownicy nie utrzymują z nimi ważnego w relacji 

kontaktu wzrokowego.

5 https://www.elephantinthevalley.com/
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Rozdział II  
Szklany sufit kreacji

Wielu moich kolegów nie traktuje kobiet jak profesjonalnych współpracowników. Oni po prostu 

potrzebują kogoś, kto ogarnie te gorsze zadania

Dynamika pracy w agencjach i marketingu, według uczestniczek badania  

#PoStronieKobiet, podporządkowana jest mężczyznom, a kobiety są jedynie 

supportem. Od czasów Jamesa Waltera Thompsona, Davida Ogilvy  

czy Saatchi&Saatchi w zasadzie dużo się nie zmieniło – hierarchiczność nadal 

funkcjonuje w wielu miejscach. Agencja ma lidera, zwanego CEO – najczęściej 

jest to znana i utytułowana osoba w branży – oraz równie słynnego, nagradzane-

go i nierzadko otaczanego branżowym kultem dyrektora kreatywnego.  

W wielu agencjach ma on władzę absolutną – do niego należy ostateczne słowo 

w sprawie pomysłów kampanii, które agencja wypuszcza w świat. Mężczyźni  

na tych stanowiskach wciąż stanowią większość, kobiety to wyjątek.

Wokół tego męskiego topu zorganizowane są agencyjne struktury – kreacja, 

client service i inne specjalistyczne działy. Kobiety pełnią w nich opiekuńcze, 

wspierające role, czyli dominują w client service, HR, PR, administracji oraz na 

stanowiskach asystenckich. Zespoły zakupu i planowania mediów, funkcjonujące 

niegdyś wewnątrz agencji, przeobraziły się w działające dziś samodzielnie domy 

mediowe. Wraz z rozwojem rynku i nowych technologii powstało też wiele specja-

listycznych jednostek. Działy marketingu najczęściej są odzwierciedleniem tych 

struktur, przez co relacje klient – agencja również są zmaskulinizowane.  

Mężczyzna i dyrektor marketingu – choć tu dobra wiadomość, coraz częściej sta-

nowiska szefowych marketingu pełnią kobiety – współpracuje zwykle z mężczy-

znami ze strony agencji: dyrektorem kreatywnym, szefem strategii. Kobiety  

w tej współpracy zazwyczaj pojawiają się na niższych stanowiskach  

w dziale marketingu, kreacji, PR oraz jako accountki.

W opinii uczestniczek badania stereotypy wciąż obowiązują, według nich kobie-

ty, stanowiące większość w client service, lepiej zadbają o potrzeby klienta, bo są 

z natury empatyczne.  
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6 https://www.nytimes.com/2021/08/26/us/marketing-industry-sexism-brandsplaining.html

Szklany sufit dzieli je zwłaszcza od działów strategii  

i kreacji, gdzie istotna jest swoboda twórcza, kompetencje, 

odważne myślenie.

Zdaniem Jane Cunningham i Philippy Roberts – dziś wła-

ścicielek firmy konsultingowej PLH, w przeszłości liderek 

Ogilvy i DDB – taka organizacja pracy przekłada się także 

na adresowane do kobiet kampanie, które ukrywają dużo 

podstępnego seksizmu. Nawet ukuły na to zjawisko termin 

brandsplaining, który zapożyczyły z eseju Rebeki Solnit 

Mężczyźni objaśniają mi świat. Solnit opisała w nim odbytą 
na przyjęciu rozmowę, podczas której starszy mężczyzna próbował wyjaśnić jej 

istotę problemu, który ona opisała w książce. Następnie namawiał ją, by zapo-

znała się z tą lekturą i nie przestał nawet wówczas, gdy dowiedział się, że rozma-

wia z jej autorką. Zdarzenie posłużyło Solnit do stworzenia pojęcia mansplaining 

(ang. – man mężczyzna, explaining – wyjaśnianie), co oznacza objaśnianie cze-

goś w sposób protekcjonalny i deprecjonujący rozmówcę. Cunningham i Roberts 

uznały, że brandsplaining świetnie oddaje, jak marki „mówią” do kobiet. W swojej 

błyskotliwej i pełnej przykładów książce Brandsplaining: Why Marketing is (Still) 
Sexist and How to Fix It (Brandsplaining. Dlaczego marketing jest wciąż sek-
sistowski i jak można to zmienić) udowadniają, że reklamy wciąż mówią kobietom, 

jakie powinny być i nakazują dorównywać karzącym je niedościgłym ideałom.

Niestety w zarządach, wśród decydentów są głównie mężczyźni i męska perspektywa 

rządzi, więc do awansów i podwyżek bardziej preferowani są męscy kandydaci

Pomysł na tę książkę narodził się, kiedy one także zostały potraktowane protek-

cjonalnie. Zaproszone na konferencję miały mówić o tym, jak branża marketingowa 

zawodzi kobiety. W ciągu 15 lat przeprowadziły 4 tys. godzin wywiadów i grup dys-

kusyjnych z kobietami na temat ich potrzeb, pragnień i tego, gdzie marki wypadają 

słabo. Miały na to twarde dowody. Kiedy rozpoczynały prezentację, przedstawił 

się jeden z obecnych na sali mężczyzn i stwierdził, że ich wiedza nie jest potrzeb-

na – jeśli chodzi o reklamy nierówność między płciami została zniesiona. „To nie-

dorzeczne. Nie sądzę, żeby istniał jakikolwiek problem z marketingiem skierowa-

nym do kobiet” – relacjonowały jego wystąpienie w „The New York Times”6.  Zanim 

zdążyły mu to wytknąć i powiedzieć, dlaczego się myli, ten po prostu wyszedł.

Karakter, Kraków, 2017
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BIZNES NIEFORMALNY

Część kobiet, które jednak wspięły się po drabinie 

kariery i piastują wysokie stanowiska, wspominała, że 

czasem trudno im odnaleźć się w liczniejszym, mę-

skim, zarządczym gronie. Odczuwają pewnego rodzaju 

niedopasowanie. Niekiedy nawet mają poczucie, że to 

nie do końca jest ich świat. 

Jeżeli w zarządzie jest dziesięciu panów i jedna ko-
bieta, to jej zdecydowanie trudniej się odnaleźć. /pra-

cownica działu marketingu firmy FMCG/

Faceci trzymają się razem. I razem się spotykają po 
godzinach. /menedżerka w domu mediowym/

Kobiety szefowe inaczej traktują swoich pracowników. Mam porównanie, bo mia-
łam szefa kobietę, a potem był nim mężczyzna. Ona zawsze była otwarta i chciała 
ze wszystkimi rozmawiać, a szef był zamknięty, nie wiedział co zrobić, jak miałam 
wyjątkowo problematyczną sytuację. Mój zespół musiał pracować w osłabionym 
składzie, bo jednej z moich dziewczyn umarła matka. Nie potrafiłam w tej sytuacji 
powiedzieć – macie projekt, musicie go dowieźć, jak często słyszę od szefa. Po-
trzebowałam wsparcia, poszłam do niego, a on odparł, że nie ma ludzi i nie może 
mi pomóc. W tej sytuacji pochodziłam po firmie, pogadałam z koleżankami i od 
razu pomoc się znalazła. Kobiety są solidarne i wspierają się nawzajem, a faceci nie 
chcą brać na siebie odpowiedzialności. Niedługo po tym odeszłam z tej agencji.   
/menedżerka działu client service agencji reklamowej/

Pamiętam, jak kolejny raz mówiłam szefowi o tym, jaki jest problem w komunikacji  
z klientem, to było mocno newralgiczne, bo w ciągu krótkiego czasu bardzo wiele się 
zadziało. Koniec tygodnia, byłam zmęczona. A szef powiedział coś takiego: czuję,  
że jesteś mocno rozemocjonowana.I dla mnie były tu dwie rzeczy niefajne.  

Penquin Books Ltd, 2021

Kobiety postrzegają styl zarządzania mężczyzn jako jednokierunkowy. Definiują go jako 

zarządzanie przez konflikt, nakręcanie się adrenaliną, „promowanie testosteronu” i współ-

zawodnictwa. Mają poczucie, że w tym świecie jest mało przestrzeni na miękkie wartości, 

na empatię i emocje, czyli wartości, które stereotypowo postrzegane są jako kobiece i 

które z reguły stawiane są w krzywdzącej opozycji do słuszności, racjonalności i praw-

dziwego świata biznesu. W poczuciu badanych kobiet to także te wartości, które nie są 

szanowane i respektowane wewnątrz firmy. 
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Pierwsza, że wmawiał mi, jak ja się czuję. Druga – takie rozemocjonowanie też jest 
stereotypowo używane w stosunku do kobiet. Myślę, że gdybym była mężczyzną, 
to by takiego określenia nie użył. /menedżerka w domu mediowym/

Zdaniem kobiet mężczyźnie łatwiej skomunikować się z mężczyzną niż z ko-

bietą, szybciej nawiązuje z nim relacje, znajduje wspólny język, co zdecydowanie 

ułatwia budowanie zależności biznesowych. Dzieje się tak dlatego, że mężczyźni 

mają często swój specyficzny zakres zainteresowań, wspólne pasje. Kobiety rza-

dziej otrzymują pozytywne informacje zwrotne, mają mniejszą liczbę nieformal-

nych relacji w pracy i biznesowych poza pracą. 

Panowie na wyższych stanowiskach czy w zarządach trzymają się razem, bo 
łatwiej im nawiązywać kontakty. Rozmawiają sobie o piłce nożnej albo samocho-
dach, odgradzając się od kobiet. Mają swój zamknięty świat. Niestety w zarzą-
dach, wśród decydentów są głównie mężczyźni i męska perspektywa rządzi, więc 
do awansów i podwyżek bardziej preferowani są męscy kandydaci. /pracownica 

działu marketingu, branża FMCG/

Niestety, bardzo dużo umów załatwia się gdzieś w kuluarach, na bankietach, 
imprezach, wyjazdach, kortach tenisowych. A mężczyźnie łatwiej się gdzieś wbić 
niż kobiecie. /menedżerka w domu mediowym/ 

W części ilościowej #PoStronieKobiet pytaliśmy kobiety i mężczyzn o męski  

i żeński styl zarządzania w firmach i postrzeganie swojego miejsca pracy w tym 

kontekście. Oto wnioski: 

ponad połowa mężczyzn i kobiet zgadza się z opinią, że w ich firmach 

ceniona jest asertywność, ambicja i siła. Taki sam odsetek uważa, że w ich 

firmie sukces materialny czy wyniki finansowe są najważniejsze;  

50 proc. spośród badanych twierdzi, że w ich miejscu zatrudnienia jest ści-

śle ustalona hierarchia, struktury są raczej sztywne; 

decyzje w firmach podejmowane są demokratycznie zdaniem blisko  

40 proc. kobiet i mężczyzn, ale tyle samo podnosi, że są podejmowane au-

tokratycznie;  

blisko 80 proc. uważa, że w ich firmach panują partnerskie relacje między 

pracownikami a przełożonymi; 
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Opinie kobiet i mężczyzn różnią się, jeżeli chodzi o poczucie, że w ich firmach: 

empatia i dbanie o relacje między ludźmi ma ogromne znaczenie – taką opinię 

podziela 77 proc. mężczyzn i 56 proc. kobiet. Konflikty rozwiązuje się drogą nego-

cjacji i kompromisu – z taką opinią zgadza się 74 proc. mężczyzn i 59 proc. kobiet; 

ważna jest troska o innych i ich ochrona – taką opinię podziela 75 proc. mężczyzn 

i 52 proc. kobiet.

PREMIA ZA EGO

Wnioski z badania #PoStronieKobiet potwierdzają, że utrwalony podział ról, 

który świetnie oddają reklamy z lat 50, i 60., w agencjach, domach mediowych 

czy działach marketingu, i dziś ma się całkiem dobrze. Przypomnijmy, jak to się 

kształtowało. Proces industrializacji, a nawet jeszcze wcześniej oświecenie, wy-

odrębniły sferę publiczną i bardziej prestiżową, którą zagarnęli mężczyźni  

i domową, do której zepchnięto kobiety. On wychodzi do pracy, czyli zajmuje się 

czymś, co przynosi pieniądze i jest społecznie ważne. Ona sprząta, zajmuje się 

domem i, nawet jeśli robi to zawodowo, jej praca ma mniejszą społeczną i ekono-

miczną wartość. 

Tylko 43 proc. kobiet bierze czynny udział (prezentuje, dzieli się swoim zdaniem  

i opinią) w istotnych z punktu widzenia firmy prezentacjach i spotkaniach. 

 Mężczyzn w tych rolach jest o 23 proc. więcej, czyli 66 proc.

Model lepszej i gorszej pracy, z uwzględnieniem branżowego kolorytu, jest widocz-

ny w polskiej branży komunikacji marketingowej. Copywriterka z doświadczeniem 

pracy w nagradzanych top sieciowych agencjach i mniejszych lokalnych opisuje to 

tak: – Reklama, marketing to branża, która bardzo premiuje ego. Nie nakłada na nie 
żadnych ograniczeń. To bardzo męski świat, także w tym sensie,  
że mocno akcentuje jednostkę i indywidualne osiągnięcia, a nie pracę zespołową. – I 

dodaje: – Wprawdzie często słyszymy, że jesteśmy razem, że stanowimy zespół, a 
podczas gali nagród wszyscy ze sceny dziękują całemu zespołowi, ale w codziennej 
pracy liczy się tylko bezwzględny lider. To pozycja bardzo czytelna. Cała reszta ob-
sługuje tego lidera – rozwija jego pomysły albo próbuje zasłużyć na uznanie.  

zdaniem około 20 proc. respondentów konflikty rozwiązuje się poprzez kon-

frontację sił; 25 proc. uważa, że ludzie często ze sobą rywalizują, ale blisko 

80 proc. podnosiło, że ceniona jest współpraca i praca zespołowa,  

a 84 proc., że elastyczność i szybkie przystosowywanie się do zmian.
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To mało feministyczne myślenie. Raczej wodzowskie i feudalne. Na domiar złego 
kobiety, jeśli mają szansę być szefowymi, przejmują dokładnie takie same zacho-
wania, takich feudalnych pań, więc tak naprawdę model się nie zmienia – ocenia.

Designerka z doświadczeniem pracy w agencji, obecnie freelancerka, widzi to 

tak: – Wielu moich kolegów nie traktuje kobiet jak profesjonalnych współpracow-
ników. Oni po prostu potrzebują kogoś, kto ogarnie te gorsze zadania. Zdarza się 
też, że zainteresowanie mną i zaproszenie do współpracy ma taki romansowy 
charakter. Potrzebują stymulacji, kogoś, przed kim mogą prężyć muskuły, błysz-
czeć pomysłami, poczuć się lepiej. Tyle że wtedy ja nie mam szansy pokazać 
swojego sposobu myślenia, moje pomysły są lekceważone. Czasem, kiedy uda mi 
się już z czymś przebić, wyczuwam nawet zazdrość, ale wiem, że potem panowie 
nie pozwolą, by wcielić to „dziewczyńskie myślenie” w życie. Na pewno nie czuję 
się w tej sytuacji równo i po ludzku traktowana. – I dodaje: – Szczerze boli mnie 
to, że nie ma szansy na prawdziwą, dojrzałą rozmowę. Faceci nie są socjalizowani 
do otwartości. Nasze rozmowy najczęściej są okazją do prezentacji męskich atu-
tów, delegowania zadań czy głupich żartów.

Kolejna z naszych rozmówczyń, pracująca od lat w agencji, wspomina: – Zda-
rzyło się, że klient poprosił, aby finalną prezentację przed większym gronem 
poprowadził on, a nie ona, tłumacząc, że jego będą uważniej słuchać, że jako 
mężczyzna będzie bardziej wiarygodny. Dodam, że projekt prowadzili oboje i me-
rytorycznie byli tak samo świetnie przygotowani.

Choć w reklamie i marketingu kobiety stanowią większość, to stoją raczej 

 w drugim szeregu. Nie dostają takich szans zawodowych jak mężczyźni. Nasze 

rozmówczynie wskazywały częste sytuacje, w których prowadziły projekt tylko 

do pewnego etapu. Znacznie rzadziej były pozycjonowane jako liderki, twarze 

przedsięwzięć, jako osoby prezentujące finalne owoce zespołowej pracy.  

Ich zdaniem, pozostawały anonimowymi wykonawczyniami i „nie zbierały okla-

sków”, gdy projekt czy prezentacja kończyły się sukcesem. W statystyce wygląda 

to tak, że mniejszość, bo 43 proc. kobiet bierze czynny udział (prezentuje, dzieli 

się swoim zdaniem i opinią) w istotnych z punktu widzenia firmy prezentacjach  

i spotkaniach. Mężczyzn w tych rolach jest o 23 proc. więcej, czyli 66 proc.

# P O S T R O N I E K O B I E T24 SZKLANY SUFIT KREACJI

RAPORT RÓWNOŚĆ  2022



Lepsze odczucia kobiety miały co do tego, czy ich głos liczy się na merytorycznych 

spotkaniach – 69 proc. spośród nich odpowiedziało twierdząco, co i tak nie przebije 

lepszego samopoczucia mężczyzn – 88 proc. jest pewnych wagi swego głosu. 

Menedżerka domu mediowego ocenia: – Z perspektywy branżowego stowarzy-
szenia, do którego należę, obserwuję, że mężczyźni zgłaszają więcej prezenta-
cji i często zresztą są one lepsze merytorycznie. – I tłumaczy: – Mam wrażenie 
– na podstawie doświadczeń ze swojej obecnej pracy, ale też z innych agencji, 
w których pracowałam wcześniej – że kobiety są bardziej zaangażowane w taką 
prawdziwą, mozolną, codzienną pracę, faceci natomiast bardzo często mocno 
angażują się po prostu w promowanie siebie i w przygotowywanie świetnych pre-
zentacji, czyli w sytuacje, w których mogą opowiadać, jacy są zarąbiści. 

#PoSronieKobiet ujawniło, że kobietom w firmach reklamowych i działach 

marketingu przypadają mniej prestiżowe role. Mimo że 87 proc. respondentów 

uważa, że kobiety i mężczyźni posiadają wiedzę i kompetencje na mniej więcej 

takim samym poziomie, to kobiety rzadziej są liderkami czy ekspertkami. Kobiety 

narzekały, że częściej kieruje się je do mniejszych, mniej znaczących projektów. 

Narzuca im się pełnienie funkcji osób obsługujących spotkanie, robiących notat-

ki, odpowiedzialnych za logistykę, sprzątanie etc.

27%  63%    

RÓŻNICA

36%    

UWAŻAM, ŻE W BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ MĘŻCZYŹNI  
MAJĄ WIĘKSZE SZANSE NA ROBIENIE KARIERY

CAWI, n=492 (kobiety: n=394, mężczyźni: n=88), odsetek 
wskazań osób podzielających daną opinię, różnice istotne 
statystycznie pomiędzy wypowiedziami mężczyzn i kobiet 
(95%)
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Rozdział III  
Kobiety głos waży mniej

Traktowanie kobiet jako zaplecza w branży determinuje sposób myślenia w fir-

mach, a charakteryzuje go – co wynika z rozmów #PoStronieKobiet – kilka cech.

Po pierwsze, ostrze krytyki wymierzone w kobiecy punkt widzenia. Jak się obja-

wia? Copywriterka z agencji sieciowej podaje przykład: – Pewnego razu dyrektor 
kreatywny określił moje poglądy „urojeniami”. Nie chodziło nawet o sprawy zawo-
dowe, rozmowa była nieformalna, taka ogólna. Zaprotestowałam. Nie rozumiał,  
o co mi chodzi. Tłumaczyłam, że to obraźliwe, mam prawo do własnych poglądów, 
a on może się z nimi nie zgadzać, ale nie obrażać mnie przy wszystkich. Wzruszył 
ramionami, prezentując intelektualną wyższość. Po kilku dniach rozmawiał ze 
mną, jakby nigdy nic, nie rozumiejąc mojej urazy. Dla mnie to strasznie przemoco-
we. Ktoś w ten sposób po prostu unieważnia moje odczucia.

Po drugie, w zderzeniu z męskim autorytetem opinia kobiet waży po prostu 

mniej. Podczas gdy mężczyźni monologizują lub mansplainingują, kobiety są 

publicznością, czują się traktowane jak „puste i głupie”. Nasze rozmówczynie 

twierdziły, że doświadczają protekcjonalnego traktowania, nie są dopuszczane 

do głosu, albo dostają krótszy czas na wypowiedzi, bo często przerywa im się  

w pół zdania lub kończy za nie. 

Oto kilka wypowiedzi:

Mój przełożony – który na co dzień podkreśla, że jest bardzo otwarty i toleran-
cyjny – na spotkaniu pozwala męskiej części zespołu wypowiedzieć się swobod-
nie, a kobietom przerywa w pół zdania, argumentując, że mówią zbyt dużo albo 
zbyt emocjonalnie. /menedżerka w dziale marketingu/

Omawialiśmy jakiś problem, sytuację, wymienialiśmy uwagi, i gdy zwracano się do 
mnie, to tak bezdyskusyjnie – kończono kropką, ale kiedy mówili koledzy, to czekano, 
aż skończą wypowiedź, brano pod uwagę ich argumenty, rozwijano wątek, inspiro-
wano się tym, co powiedzieli. /specjalistka w dziale marketingu firmy IT/

Takie niby drobiazgi, jak przerywanie mojej wypowiedzi, kiedy słyszę: – To ja 
dokończę opowieść, dopowiem, wytłumaczę... /menedżerka, agencja specjali-

styczna/
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Często czułam, że nie jestem usłyszana na spotkaniach, że mój głos nie jest 
ważny. Miałam wręcz wrażenie, że muszę mężczyzn obecnych na sali przekrzy-
czeć, żeby w ogóle dorwać się do głosu. /menedżerka w domu mediowym/

W takich sytuacjach kobiety przeżywają bardzo nieprzyjemne emocje: – Mam 
poczucie, że nikt mnie nie słucha, że ciągle muszę udowadniać swoją wartość, to 
jest bardzo męczące na dłuższą metę. /menedżerka w domu mediowym z do-

świadczeniem pracy w agencjach reklamowych/

Takie niby drobiazgi, jak przerywanie mojej wypowiedzi, kiedy słyszę: – To ja dokończę 

opowieść, dopowiem, wytłumaczę

7 Shipman Claire, Kay Katty „Pewna siebie kobieta”, Warszawa 2021, s. 54.
8 Sheryl Kara Sandberg – amerykańska bizneswoman, była wiceprezes Global Online Sales and Operations Google, była szefowa 
personelu Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, od 2008 szef operacyjny (COO) Facebook Inc.

Wydawnictwo Literackie, 2021

Zdarza się nawet – jak twierdzi jedna z naszych 

rozmówczyń – że jedyna kobieta pracująca w mę-

skim zespole nie otrzymuje od kolegów zaproszeń 

na robocze spotkania. Kiedy dopytuje dlaczego – 

tłumaczą, że nie byli przyzwyczajeni, 

 że w ich gronie znajduje się kobieta...

W tym kontekście ciekawe są wyniki badań uczo-

nych z Uniwersytetu Princeton, którzy wykazali, 

że kobiety, kiedy są w mniejszości, mówią 75 proc. 

mniej niż mężczyźni. Tymczasem kiedy mężczy-

zna znajdzie się na sali wypełnionej głównie przez 

kobiety, mówi tyle samo co zawsze7 .

W opiniach kobiet biorących udział w #PoStronieKobiet można się dopa-

trzyć także zbiorowego kobiecego doświadczenia. Christine Lagarde, jedna z 

najpotężniejszych kobiet świata zarządzająca Międzynarodowym Funduszem 

Walutowym, miała podobną obserwację, kiedy wraz z innymi znanymi kobietami 

(m.in. Sheryl Sandberg8) brała udział w dorocznej konferencji Światowego Fo-

rum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos i panelu poświęconemu postępom 

kobiet. „Zasiadłyśmy zatem z jedynym rodzynkiem mężczyzną po środku. Bie-

dak. Trochę się miotał, starał się rozpychać łokciami” – relacjonowała Lagarde.  
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– „My wykonywałyśmy polecenia moderatorki lub dawałyśmy jej sygnał, gdy 

chciałyśmy się włączyć do debaty. On miał to w nosie. Ignorował ją i odzywał się, 

kiedy chciał. W tamtym otoczeniu sprawiał wrażenie bardzo nieuprzejmego.9”

PŁEĆ ARGUMENTU

Po trzecie, kobiety w branży uważają, że często pełnią funkcje dekoracyjne, 

a ich merytoryczna praca nierzadko musi być potwierdzona przez mężczyznę. 

Zdziwienie wzbudzały opowieści, w których praca dojrzałych, doświadczonych, 

niejednokrotnie pracujących 20 i więcej lat w branży kobiet, musiała zostać 

„uświęcona” przez kolegów z niewielkim doświadczeniem zawodowym.

Copywriterka z doświadczeniem pracy w kilku agencjach ocenia to tak:  

– Ta supernowoczesna branża posługuje się dokładnie tymi samymi kliszami  
co wszystkie inne. Kobieta musi być dziesięć razy lepsza od mężczyzny,  
żeby zostać dostrzeżona czy wysłuchana.

PR menedżerka, z doświadczeniem pracy po stronie klienta i w agencji  

wspomina: – Mój szef nie wiedział nawet, gdzie postawić kropkę w zdaniu, ale  
w przypadku informacji prasowych to jego głos był decydujący. Oznaczało to 
często, że komunikat powstawał wbrew regułom, na przykład wbrew zasadzie 
odwróconej piramidy. Kończyło się to wysyłką do mediów i brakiem publikacji. 
Kiedy miałam szczęście, bo szef nie miał czasu lub nie był zainteresowany pro-
jektem, który nie przynosił mu splendoru, a ja odpowiadałam za komunikację, 
efekt był odwrotny – media „chętnie pisały”. Ale nawet wtedy pod sukcesem pod-
pisywał się szef. Rozmowa o tym z przełożonymi na wyższym szczeblu niewiele 
zmieniła. Oczekiwano ode mnie pełnej współpracy i tego, że będę wspierać prze-
łożonego, grać na niego. Przecież to żadna współpraca, to zwykły patriarchat. 

Męski głos jest nadrzędny. Bywa, że te same argumenty czy racje są inaczej 

oceniane ze względu na to, czy padają z męskich czy kobiecych ust. Kobiety 

podnoszą, że podczas prezentacji muszą przytaczać szereg danych, wykresów, 

zestawień na dowód, że ich wnioski i rekomendacje są słuszne. Za to w odpowie-

dzi spotykają się z męską kontrargumentacją, która, choć niepoparta liczbami, 

zyskuje poważanie. 

Zdarza się, że kobieta prowadzi projekt klienta, ale ten regularnie pomija ją 

na spotkaniach. Częściej rozmawia z jej szefem, dużo rzadziej zwraca się do niej. 

Kiedy pyta ją o zdanie, ona musi przedstawiać wiele analiz i danych, by zechciał 

je wziąć pod uwagę.  

9 Shipman Claire, Kay Katty „Pewna siebie kobieta”, Warszawa 2021, s. 53.
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O takich doświadczeniach opowiada wiele naszych rozmówczyń:

Przedstawiliśmy z kolegą te same argumenty w tej samej sprawie, ale odbierani 
byliśmy inaczej. Czasami aż chce się to wszystko spisać i pokazać na piśmie. Te 
same argumenty, różniła nas tylko płeć. /specjalistka w dziale marketingu firmy IT/

Miałam poczucie, że muszę im przedstawić taką analizę, że im portki spadną. /PR 

specjalistka w dziale marketingu dużej korporacji/

Nie miałam wprawdzie takiego doświadczenia, że byłam blokowana przez męż-
czyzn, mam natomiast poczucie, że my, kobiety, musimy się bardziej starać, żeby 
coś udowodnić. Ja niejednokrotnie musiałam znacznie mocniej argumentować 
swoje zdanie. /specjalistka w domu mediowym/

Czułam, że ponieważ jestem kobietą, to muszę pracować szybciej i lepiej, żeby 
pokazać, że jestem dobra. /menedżerka w domu mediowym/

Klient poprosił, aby finalną prezentację przed większym gronem poprowadził on, a nie ona, 

tłumacząc, że jego będą uważniej słuchać, że jako mężczyzna będzie bardziej wiarygodny. 

Projekt prowadzili oboje i merytorycznie byli tak samo świetnie przygotowani...

Wiele kobiet, które odsłoniły się w wywiadach #PoStronieKobiet, w swej co-

dziennej pracy ma poczucie, że od nich więcej się wymaga. Ich zdaniem żąda się 

od nich wręcz permanentnego udowadniania swoich kompetencji. Przy przed-

kładanych rekomendacjach i projektach muszą podpierać się dodatkowymi źró-

dłami, danymi, by wzbudzić zaufanie lub mieć pozwolenie na dalszą realizację 

projektu. Często odbywa się to kosztem innych rozwojowych dla nich lub premio-

wanych obowiązków. Ich błędy, w przeciwieństwie do błędów popełnianych przez 

mężczyzn, są także częściej omawiane i dyskutowane. 

MĘŻCZYZNOM WOLNO WIĘCEJ

Mam wrażenie, że mężczyznom na wyższych stanowiskach pozwala się na wię-
cej. Słyszałam nieraz, nawet od osób wyżej postawionych, że „ten chłopak miał 
wysokie stanowisko, utrzymywał je bardzo długo, jeździł na super wyjazdy, do-
stawał podwyżki, a otwarcie się mówiło, że jest leniuchem. /menedżerka w domu 

mediowym/

Mężczyznom więcej uchodzi na sucho – uważają nasze rozmówczynie. Męskie 

argumenty są częściej przyjmowane jako pewnik, a jeśli są nieprzygotowani, to bez 

konsekwencji. Pracują pod mniejszą presją, mniej się od nich oczekuje.

# P O S T R O N I E K O B I E T30 KOBIET Y GŁOS WAŻY MNIEJ

RAPORT RÓWNOŚĆ  2022



Wchodzą w dyskusje bez danych, ale są wysłuchani. Mężczyzn nikt nie pyta  
o źródło. /PR specjalistka w dziale marketingu dużej korporacji/

Zawsze staram się być przygotowana na wszelkie pytania i w każdym momencie, 
żebym nie wyszła na niekompetentną. To jest takie zabezpieczenie się, żeby nikt 
nie powiedział: kobieta, blondynka… /specjalistka w dziale marketingu firmy FMCG/

Nam, kobietom, zawsze się wydaje, że musimy się jeszcze lepiej przygotować, 
że musimy znać odpowiedź na każde pytanie, że jeszcze nie jesteśmy gotowe  
na awans, na miano ekspertki… /copywriterka, agencja reklamowa/

Kobiety są znacznie mniej pewne swoich kompetencji i mają poczucie, że cały 
czas muszą coś udowadniać. Siedzimy cicho i robimy znacznie więcej. /mene-

dżerka zarządzająca zespołem marketingu i PR/

Menedżerki, które wzięły udział w badaniu #PoStronieKobiet, potwierdzają  

– w swoich zespołach obserwują, że kobiety lepiej się przygotowują, bardziej 

przejmują się powierzonym zadaniem, czują się za nie odpowiedzialne. I, mimo to, 

wciąż mają poczucie, że robią za mało, że są nie do końca kompetentne, że nie 

zasługują na więcej. Wynajdują takie obszary, które mogłyby jeszcze poprawić, 

ulepszyć, dążąc niekiedy do skrajnego perfekcjonizmu. Przywoływały przykład 

znany od lat z badań, a związany z rekrutacją. Otóż kobiety aplikują dopiero wów-

czas, gdy spełniają większość wymaganych przez potencjalnego pracodawcę 

kryteriów, podczas gdy ich koledzy wysyłają CV nawet wtedy, gdy spełniają jedy-

nie jedno czy dwa oczekiwania przyszłego pracodawcy.

Takie zachowanie zostało nazwane efektem Dunninga-Krugera – skłonność 

niektórych ludzi do znaczącego przeceniania swoich umiejętności. Im niższe 

kompetencje, tym wyższa ocena swoich możliwości. 

Może to zresztą mieć także dobre strony – po prostu nic nie powstrzymuje ich 

od dalszego działania, nawet przy potknięciach, co kobiety często blokuje.

48%    

tyle  kobiet chciałoby  
częściej wypowiadać się  

w mediach jako ekspertki,  
pisać artykuły

44%    

tyle kobiet chciałoby częściej 
brać czynny udział w istotnych  

z punktu widzenia firmy  
prezentacjach i spotkaniach

41%    

tyle kobiet chciałoby  
częściej wypowiadać się publicznie,  

jako prelegentki,  
ekspertki branżowych wydarzeń

POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA!

CAWI, kobiety, n=394
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58 proc. kobiet, które wzięły udział w badaniu #PoStronieKobiet uważa,  

że w świecie marketingu i reklamy bardziej liczy się głos mężczyzn. Poczucie 

ważności swojej opinii na merytorycznych spotkaniach ma 69 proc. kobiet, 

w porównaniu z 88 proc. mężczyzn. 

74 proc. pracowników branży biorących udział w badaniu czuje, że ma swobodę 

wyrażania siebie. Z taką opinią zgadza się nieco wyższy odsetek mężczyzn  

(83 proc.) niż kobiet (73 proc.). Jednocześnie więcej kobiet (27 proc.) niż męż-

czyzn (17 proc.) uważa, że brakuje im swobody wyrażania siebie.

77 proc. kobiet twierdzi, że może swobodnie wypowiadać swoje zdanie, 23 proc. 

zaznaczyło, że takiej swobody nie ma. Natomiast niemal wszyscy mężczyźni nie 

mają takich obaw co do dzielenia się swoim zdaniem (91 proc.). 

Zdaniem 60 proc. kobiet to głównie mężczyzn cechuje odwaga i pewność sie-

bie, tymczasem 66 proc. mężczyzn uważa, że odwaga i pewność siebie cechuje 

w takim samym stopniu kobiety, jak i mężczyzn.

Kobiet i mężczyzn zgadzających się z twierdzeniem, że przełożeni liczą się z ich 

opinią jest odpowiednio 72 i 86 proc. 

W firmach są podobne różnice, jeśli chodzi o traktowanie na równi punktu wi-

dzenia kobiet i mężczyzn – taki pozytyw dostrzega 70 proc. kobiet i 83 proc. 

mężczyzn. Blisko 30 proc. kobiet uważa, że częściej jest brany pod uwagę punkt 

widzenia mężczyzn.

15%  58%    

RÓŻNICA

43%    

W BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ BARDZIEJ LICZY SIĘ OPINIA MĘŻCZYZN

CAWI, n=492 (kobiety: n=394, mężczyźni: n=88), odsetek 
wskazań zgadzających się z danym stwierdzeniem, różnice 
istotne statystycznie pomiędzy wypowiedziami mężczyzn i 
kobiet (95%)
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I podobnie jest z robieniem rzeczy ważnych z punktu widzenia firmy. Większość 

badanych jest zdania, że to robi, choć znacząco mniej kobiet – 74 proc. niż męż-

czyzn – 86 proc. 

78 proc. kobiet i 90 proc. mężczyzn ocenia, że ciekawe projekty są powierzane 

w równym stopniu kobietom i mężczyznom.

Większość kobiet (65 proc.) uważa, że wykonując swoje codzienne obowiązki do-

świadcza wsparcia przełożonych, ponad jedna trzecia twierdzi jednak, że tego wspar-

cia nie otrzymuje. 77 proc. mężczyzn ma poczucie, że wsparcie przełożonych dostaje. 

Aż 46 proc. wszystkich pracowników biorących udział w badaniu rzadko, albo 

wręcz bardzo rzadko czuje się doceniana. Natomiast 76 proc. kobiet i 88 proc. 

mężczyzn uważa, że kwestia doceniania w równym stopniu dotyczy obu płci.

Tylko 9 proc. kobiet wypowiada się jako ekspert czy pisze artykuły do mediów.  

Jedynie 6 proc. – wypowiada się publicznie czy występuje jako prelegentki bran-

żowych wydarzeń (konkursy, konferencje). W przypadku mężczyzn w branżowych 

mediach zabiera głos 20 proc., a podczas ważnych wydarzeń 23 proc. 

Gdzie można dopatrywać się przyczyn tego stanu rzeczy? Kobiety, które rzadko 

wypowiadają się jako ekspertki w mediach czy piszą artykuły przyznają, że nie są 

zapraszane (36 proc.) i nie czują się wystarczająco kompetentne (31 proc.). Po-

dobne powody podają, gdy pytaliśmy, dlaczego rzadko wypowiadają się publicz-

nie, są prelegentkami, czy ekspertkami na branżowych wydarzeniach – ponieważ 

nie są zapraszane (40 proc.) i nie czują się kompetentne (36 proc.).  

Zdaniem kobiet (61 proc.) to mężczyzn częściej zaprasza się do udzielania eks-

perckich wypowiedzi i wystąpień. Oni sami mają odmienne zdanie – 58 proc. 

uważa, że kobiety i mężczyźni są z podobną częstotliwością zapraszani do tego 

typu aktywności zawodowej. Różnic między kobietami i mężczyznami jest mniej, 

jeśli chodzi o udział w szkoleniach, konferencjach, programach rozwojowych, co-

achingowych – ogólnie tylko 22 proc. w nich uczestniczy. Chociaż połowa kobiet 

uważa, że firma nie wspiera ich w tym zakresie.

Kobiety dały wyraźny sygnał, że chcą zmiany tego stanu rzeczy: aż 76 proc. 

chciałoby uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach, programach rozwojowych,  

coachingowych; 44 proc. chciałoby częściej brać czynny udział w ważnych  

z punktu widzenia firmy prezentacjach i spotkaniach; 48 proc. wypowiadać się jako 

ekspertkiw mediach i pisać artykuły, a 41 proc. częściej wypowiadać się publicznie, 

pełnić rolę prelegentki, ekspertki branżowych wydarzeń.  
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Pytanie o możliwość rozwijania kompetencji zawodowych przyniosło spolaryzowa-

ne odpowiedzi kobiet – ponad połowa ma poczucie, że może rozwijać kompetencje 

w codziennej pracy, ale aż 46 proc. jest przeciwnego zdania. Dla porównania tylko 

33 proc. badanych mężczyzn stwierdziło, że praca zawodowa nie stwarza im możli-

wości rozwijania kompetencji. 

Drążąc temat w wywiadach dowiedzieliśmy się, że kobiety są narażone na to, że 

częściej przerywa się im pracę lub wypowiedź, kwestionuje się ich osąd, a nawet 

mogą usłyszeć, że są zbyt zdenerwowane lub emocjonalne, ponadto rzadziej czują 

się wspierane przez swoich kolegów i menedżerów. Przyznają, że w efekcie czę-

ściej rezygnują z prośby o podwyżkę, awans czy po prostu o szansę na rozwój.

W tym kontekście warto też wspomnieć o dążeniu do perfekcjonizmu, o którym 

mówiły kobiety. Niektórym odbierał on pewność siebie, bały się, że zostaną  

przyłapane na nieprzygotowaniu. Opowieść Lagarde pokazuje, że znowu jest to 

uniwersalne doświadczenie kobiet: „Rozmawiałyśmy o tym z Angelą Merkel.  

Odkryłyśmy, że obie mamy taki sam zwyczaj. Kiedy pracujemy nad daną kwestią 

to analizujemy dokumentację od deski do deski, pod kątem genetycznym, histo-

rycznym i geograficznym. Chcemy panować nad wszystkim całkowicie, chcemy 

wszystko rozumieć i nie dać się nikomu zwieść.10”

10 Shipman Claire, Kay Katty „Pewna siebie kobieta”, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2021, s. 51

88%  69%    

RÓŻNICA

19%    

UWAŻAM, ŻE MOJA OPINIA LICZY SIĘ NA MERY TORYCZNYCH SPOTKANIACH

CAWI, n=492 (kobiety: n=394, mężczyźni: n=88), skala 1-5 
gdzie 5 - bardzo często, 1 - wcale, dane dotyczą odsetka 
odpowiedzi „bardzo często + często”, różnice istotne 
statystycznie pomiędzy wypowiedziami mężczyzn i kobiet 
(95%)
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Rozdział IV 
Przez pryzmat kobiecości

Na początek kilka przykładów częstych sytuacji:

Kobietę pracującą wyłącznie z mężczyznami, dzień przed ważną prezentacją  

u klienta, szef niby żartem prosi, by włożyła „coś seksownego”.

Kobieta zwraca koledze uwagę merytoryczną, w odpowiedzi słyszy, że „histeryzuje”.

Przed prezentacją u klienta w naszej firmie często pada z ust kolegów: „trzeba 
pokazać cyc”. Tę rolę, jako jedynej dziewczynie w zespole, koledzy zawsze – niby 
żartobliwie – przydzielają mnie. Taka niby niewinna sugestia, że mam nie zapo-
mnieć założyć szpilki i pomalować usta. /menedżerka w agencji specjalistycznej/

MIKROAGRESJE

Niewykluczone, że ci mężczyźni nie uważają się za mizoginów i broniliby się, że 

nie mieli złych intencji. Mikroagresje manifestujemy czasem w sposób nieświa-

domy. Nie każdy komplement jest zły, stereotypy organizują nam życie i trudno 

się całkowicie od nich uwolnić. Problem z mikroagresjami zaczyna się wtedy, 

gdy adresatki/adresaci gestów, słów czy mimiki czują się źle. Przykłady, którymi 

pracujące w branży kobiety się podzieliły, trudne były do ubrania w słowa nawet 

przez nie same, nie miały one problemu jedynie z opisaniem negatywnych emo-

cji, które wtedy czuły. Niekiedy nie miały pewności, czy dobrze zinterpretowały 

to, co się wydarzyło, nie do końca były przekonane, czy mają rację, czasami na-

wet same brały odpowiedzialność za te incydenty i szukały winy w sobie. Reflek-

sja i poczucie krzywdy przychodziły dopiero po pewnym czasie. 

Z pewnością jednak odczuwały niszczące emocje: 

Żyłam w poczuciu winy;
Czułam złość, bunt, dezorientację; 
Unieruchomienie, spętane myśli, nie mogłam pracować, skupić się na zada-
niach;
To jak zawód miłosny, jak zdrada bliskiej osoby. Serce ci pęka. Przychodzisz do fir-
my, zależy ci na pracy, starasz się, dajesz z siebie tyle, a dostajesz coś takiego…;
Miałam poczucie, że nic nie umiem;
Zamknęłam się w sobie, czułam się sparaliżowana, wycofałam się;
Czułam, że nie należę do tej społeczności, że nie jestem częścią tej firmy;
Czułam się wykluczona, upokorzona, gorsza;
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Często płakałam;
Zostałam z poczuciem, że coś ze mną jest nie tak;
Miałam stany depresyjne;
Ja chodzę na terapię od kilku lat, ponieważ z agencji reklamowej właściwie 

uciekłam. Wyszłam stamtąd z poczuciem, że nic nie umiem. Zarządzałam dużym 
zespołem, ale nie wierzyłam w siebie…

Kobieca fizjonomia – wynika z informacji zebranych w #PoStronieKobiet – rów-

nież może być wyzwalaczem szowinizmu. Nasze rozmówczynie przytaczają swoje 

doświadczenia: 

Kobieta zajmująca wysokie stanowisko w firmie na spotkaniu słyszy na przy-
kład, że jeden z panów musi usiąść przy tak pięknej kobiecie…/specjalistka mar-

ketingu w korporacji FMCG/

Zdarzają się takie niewybredne komentarze, już nawet nie komplementy, tylko 
takie niesmaczne teksty. /menedżerka agencja PR/

Uczestniczące w badaniu kobiety przyznają, że uciekają się do chwytów z role 

changing. Rezygnują z bardziej kobiecego w ich opinii ubioru, zakładają okulary, 

by podkreślić kompetencje, etc. 

W pewnym momencie przestałam ubierać się ładnie, kobieco – choć nigdy nie 
było to wyzywające. Po prostu nie chciałam podkreślać swojej kobiecości, bo 
działało to przeciwko mnie, odbierało mi kompetencje. /menedżerka w domu 

mediowym/

Takie komentarze, na które panowie sobie pozwalają są niesmaczne, niby żart, 
niby z przymrużeniem oka... Gdy na przykład kobieta zostaje w pracy dłużej wie-
czorem, słyszy, że potem będzie musiała jakoś to mężowi wynagrodzić… /mene-

dżerka marketingu/ 

TO NIE KOMPLEMENT

Z wywiadów dowiedzieliśmy się, że tego typu odzywki do kobiet mężczyźni 

zwykle traktują jako żart. Podniesienie przez kobietę niestosowności komentarza 

często spotyka się z niezrozumieniem i lekceważeniem problemu. Na przykład 

jest ona posądzana o brak poczucia humoru: „Na żartach się nie znasz?” albo 

pada argument, że innym kobietom takie zachowanie nie przeszkadza.  

– Naruszanie granic to jest takie nieustanne badanie, czy któraś jest czy nie jest 
sztywniarą – wyjaśnia jak odbiera tę grę ze strony mężczyzn copywriterka, z któ-

rą przeprowadzaliśmy pogłębiony wywiad. 
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Stosowanie tej strategii może wynikać z tego, że jest to forma w jakimś stopniu 

społecznie akceptowana. Winowajca nie czuje dyskomfortu, a kobiety w codzien-

nych relacjach rzadko reagują, bo dbają o dobre samopoczucie innych. Unikają 

stygmatu „twardej” czy „przewrażliwionej histeryczki” i wchodzą w rolę odpowie-

dzialnych za miłą i dobrą atmosferę w miejscu pracy. Z uwagi na to wiele kobiet,  

z którymi rozmawialiśmy, podnosi, że rzadko publicznie komunikują naruszenia 

ich granic. 

Język, którym mężczyźni mówią do kobiet w branży zmienia się także w narzę-

dzie społecznego naznaczenia czy ostracyzmu. Kobiety w reklamie i marketingu 

wskazywały, że w ich odczuciu mężczyźni częściej zwracają się do kobiet jak do 

dziewczynek, zdrabniając ich imiona. W bliższych, koleżeńskich relacjach jest to 

akceptowalne, jednak w oficjalnych relacjach biznesowych wzbudza konsternację. 

Tym bardziej, że w stosunku do mężczyzn stosowanie zdrobnień jest rzadsze.

Mężczyźni rzadko słyszą zdrobnienia swoich imion. Myślę, że gdyby mężczyzna 
był na moim stanowisku, to by się tak do niego nie zwracali. Rozumiem, że zdrab-
nianie imion może być związane ze zbliżeniem relacji, skracaniem dystansu, ale 
dla mnie to jest deprymujące. Ja to odbieram tak, jakby ktoś mnie deprecjonował 
i pokazywał swoją wyższość, coś w stylu: Anetka, zrób mi kawkę, proszę. /client 

service directorka w dużej agencji reklamowej/ 

11 https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1

Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje przemoc wobec kobiet jako 

„każdy akt przemocy ze względu na płeć, który powoduje lub może skutkować 

fizyczną, seksualną lub psychiczną krzywdą lub cierpieniem kobiet, w tym groź-

by takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności, zarówno w życiu 

publicznym, jak i prywatnym”11 . Z deklaracji tej jasno wynika, że przemoc wobec 

kobiet jest jednym z decydujących mechanizmów, uniemożliwiających im pełne 

uczestnictwo w życiu ekonomicznym, politycznym i społecznym.

Nierówność płci ma także poważne i długotrwałe konsekwencje dla kobiet. 

Narażenie na przemoc, uprzedmiotowienie, dyskryminację i nierówność społecz-

no-ekonomiczną może prowadzić do większego poziomu stresu i lęku, depresji, 

niskiej samooceny i zespołu stresu pourazowego (PTSD).  

Aż 51 proc. kobiet w porównaniu do 18 proc. mężczyzn (różnica 33 proc.) wskazało  

w badaniu ilościowym, że spotykają się z seksistowskimi komentarzami
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Dowody z wielu badań w miejscu pracy pokazują, że codzienne, bardziej subtel-

ne słowa i czyny również mogą negatywnie wpływać na samopoczucie i sukces 

kobiet. I to w sposób, który jest często nierozpoznawany poza ich osobistym do-

świadczeniem. Na przykład z powodu dyskryminacji kobiety z objawami depresji 

przewyższają liczebnie mężczyzn dwu-trzykrotnie12 . Z powodu seksizmu kobiety 

narażone są także na: 

12 Więcej: https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-pspp0000078.pdf
Badanie Stepanikova, więcej: https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30055-9/fulltext
13 https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30055-9/fulltext
14 https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-pspp0000078.pdf

dwukrotnie większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń lękowych;

dwa razy większe prawdopodobieństwo wystąpienia lęku napadowego;

4–10 razy większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń odżywiania;

ponaddwukrotnie większe prawdopodobieństwo rozwoju PTSD.

Kobiety dość często także podejmują próby samobójcze (chociaż mężczyźni 

częściej robią to skutecznie). 

Zwykle z problemem kobietę pozostawia się samą, by zdecydowała, jak i czy 

w ogóle chce się nim zająć. Ikoniczna RBG, czyli Ruth Bader Ginsburg, słynna 

sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, która wspierając równość, 

zajmowała się kluczowymi sprawami z punktu widzenia praw kobiet i innych grup 

zagrożonych dyskryminacją, dostrzegła to zjawisko: „Mogę jedynie powiedzieć, 

że jestem wyczulona na dyskryminację na jakimkolwiek tle, ponieważ sama tego 

doświadczyłam.13”  

Z kolei badanie międzykulturowe z 2015 roku14  wykazało, że w 48 krajach męż-

czyźni mieli przeciętnie wyższą samoocenę niż kobiety. Jednym z wyjaśnień tego 

zjawiska jest powszechny wpływ ról płciowych, stereotypów i nacisku na wygląd 

fizyczny kobiet. Dziś już wiadomo, że niska samoocena jest czynnikiem ryzyka 

wielu schorzeń psychicznych, z których niektóre mogą stać się poważne,  

jak np. powszechniejsze u kobiet zaburzenia odżywiania.

Z wypowiedzi kobiet, które wzięły udział w badaniu #PoStronieKobiet przebi-

jało poczucie, że w rozmowach z mężczyznami często znajdują się w swoistym 

klinczu, bo oni nie akceptują formy, w jakiej one się komunikują.  
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Kiedy kobiety jasno, konkretnie i racjonalnie wyrażają swoje zdanie, od razu są 

szufladkowane albo obraźliwie etykietowane jako „rozemocjonowane histeryczki”.  

Nie mają więc wystarczającej przestrzeni na wypowiedzenie swojego zdania i sy-

gnalizowanie emocji. Skarżyły się, że ucieczka od różnych form przemocy i domi-

nacji podczas firmowych spotkań czy prezentacji bywa trudna. 

Zdarzyło mi się we współpracy, że partner po drugiej stronie referował do mojej 
asystentki, a nie do mnie. Nie mógł znieść, że na jego poziomie nie ma mężczy-
zny, dlatego wolał wydawać jakby polecenia, ale asystentce właśnie. /menedżer-

ka w domu mediowym/

Kobiety mają poczucie, że ich uroda i wygląd są częściej komentowane niż  

w przypadku mężczyzn. Aż 51 proc. kobiet w porównaniu do 18 proc. mężczyzn 

(różnica 33 proc.) wskazało w badaniu ilościowym, że spotykają się z seksistow-

skimi komentarzami.

NIE DOŚWIADCZAM SEKSISTOWSKICH KOMENTARZY LUB MOLESTOWANIA SŁOWNEGO:

82%  49%    

RÓŻNICA

CAWI, n=492 (kobiety: n=394, mężczyźni: n=88), 
skala 1-5 gdzie 5-bardzo często, 1- wcale, dane 
dotyczą odsetka odpowiedzi „wcale”, różnice 
istotne statystycznie pomiędzy wypowiedziami 
mężczyzn i kobiet (95%)

33%  
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Rozdział IV 
A nagroda trafi do…  
mężczyzny 

W polskim przemyśle marketingowym i kreatywnym, podobnie jak w globalnym, 

to mężczyźni dyktują kreatywne standardy, to ich strategie biznesowe i marke-

tingowe są w firmach wcielane w życie. Z analizy Grand Prix Cannes Lions  

w latach 2000-2006 wynika, że wśród nich tylko Ikea, jako jedyna, była zwycięż-

czynią kategorii uznawanej za „kobiecą”, a pozostałe 134 tytanowe Lwy powędro-

wały do „męskich” kategorii, takich jak piwo, sport, motoryzacja, bankowość.

Przyznawane od 2012 roku przez miesięcznik „Press” tytuły AdMarketer 

 i AdMan – warto podkreślić, że w 2017 roku nazwę zmieniono na AdWo/Man  

– którymi branża nagradza najlepszych spośród siebie, jak na razie w większości 

trafiły do mężczyzn. Choć trzeba odnotować, że wyróżnianych kobiet z roku na 

rok jest więcej. W 2020 roku, obok trójki mężczyzn, były to Ewa Góralska, preze-

ska domu mediowego MullenLowe MediaHub i Hanna Waśko, dyrektorka zarzą-

dzająca Big Picture. Rok 2022 przyniósł prawdziwy przełom i przyznano tyle samo 

tytułów AdWoman, co AdMan. Branża wyróżniła: Karolinę Kałużną, współzałoży-

cielkę i dyrektorkę kreatywną Przestrzeń; Katarzynę Lachowicz, freelancerkę,  

a wcześniej head of production Bites oraz Izabelę Albrychiewicz z Group M.  

W kategorii domów mediowych na podium stanęły wyłącznie kobiety, czyli  

Małgorzata Węgierek, CEO Havas Media Group Poland i Magdalena Kolenkiewicz, 

general manager Starcom.

Z kolei wśród nagrodzonych złotym mieczem podczas KTR 2021 – jak policzyli-

śmy – kobiety stanowiły około 30 proc.

Czy kreatywność ma płeć? Chyba nie. A to właśnie facetom przypisywana jest więk-
sza kreatywność, pomysłowość, błyskotliwość. /designerka, agencja reklamowa/

Nadal w agencjach nad reklamą tamponów czy innego kobiecego produktu czę-
sto pracują głównie mężczyźni. Potem także mężczyźni oceniają te kampanie  
w jury KTR i są zdziwieni, że kobiety się wściekają. /strateżka w agencji komunika-

cji marketingowej/
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MĘSKI RZUT OKA 

Simone de Beauvoir powiedziała, że nie rodzimy się kobietami – stajemy się 

nimi, czym dowodziła, że płeć jest konstruktem kulturowym. Książki, które czyta-

my, wzorce stawiane nam w domu, szkole czy pracy, cały ten dominujący przekaz 

na temat roli kobiet i mężczyzn, do którego i reklama dokłada swoją cegiełkę, 

mają wpływ na to, jacy jesteśmy.

Z badania #PoStronieKobiet można wysnuć wniosek, że kiedy w agencjach czy 

w działach marketingu rozmawiamy o pomysłach na kampanie, nierzadko o tym 

zapominamy. Kobiety często przedstawiały dowody, że „umysł idzie na skróty”, 

pewne zjawiska postrzegane są nawykowo i stereotypowo w codziennej współ-

pracy. Mężczyzna forsuje swój pomysł jako lepszy – i może on taki być lub nie. 

Na pewno jest to pomysł ukształtowany w męskiej socjalizacji. Jest wypadkową 

tego, co jego autor do tej pory w swoim życiu czytał, słuchał i widział, włączając 

w to kejsy z konkursów reklamowych – a głównie była to bliższa mu twórczość in-

nych mężczyzn. Pomysł kobiety po prostu nie jest ze świata, który on zna. Na po-

mysłach i sposobie działania kobiet socjalizacja również odbija swoje piętno, ale 

one – jak wynika z naszego badania – znacznie rzadziej swoje pomysły uważają 

za lepsze. Dodatkowo na ich niekorzyść działa tu często brak wiary we własne 

osiągnięcia, i to mimo obiektywnych dowodów własnej kompetencji, czyli tzw. 

syndrom oszustki. Poniższe wypowiedzi pokazują, że rodzi to ogromną frustrację 

i poczucie niesprawiedliwości.

Role w agencjach wyglądają tak: jest na przykład prezentacja pomysłu przed 
klientem – kolega go wymyśla i prezentuje, a koleżanka co najwyżej go spisze w 
prezentacji lub naniesie poprawki. /client service directorka w agencji/

Oni wcale nie zamierzali słuchać kobiet. One pełniły drugorzędną rolę, raczej 
robiły notatki, a nie występowały jako pełnoprawni eksperci, którzy mają coś  
do powiedzenia. /menedżerka w domu mediowym/

Rozmówczynie #PoStronieKobiet twierdzą, że bywają trudniej akceptowane 

jako ekspertki, szczególnie w obszarach finansów, motoryzacji, nowych techno-

logii i w innych stereotypowo uznawanych za męskie. Częściej otrzymują briefy  

na kampanie produktów spożywczych, kosmetyków, produktów dla dzieci.  

Choć dochodzi także do absurdalnych sytuacji, kiedy o kampaniach kierowanych 

do kobiet decydują wyłącznie mężczyźni. Zdarza się, że słyszą wprost – mężczy-

zna będzie bardziej wiarygodny jako twarz projektu.  
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Wiele kobiet podkreśla, że nie mają szansy wypowiedzieć swoich opinii. Często 

są niesprawiedliwie pomijane w pracy. Pandemia nasila to zjawisko, kobiety jesz-

cze częściej otrzymują gorsze i mniej prestiżowe zadania. Narzekają także, że po 

powrocie z urlopu macierzyńskiego tracą dawną pozycję w zespole.

Doświadczające tych dyskryminujących sytuacji kobiety wspominały:

Byłam jedyną kobietą. Miałam poczucie, że jestem dedykowana do mniejszych 
projektów. Czułam się traktowana jak dziecko. /menedżerka agencja reklamowa/

Chyba nigdy nie zdarzyło mi się w pracy zawodowej, żeby  przy grupie facet 
faceta, albo kobieta faceta poprosiła o zrobienie notatek ze spotkania. /specja-

listka marketingu firma FMCG/

Kiedy wybuchła pandemia moi klienci zamrozili budżety ze względu obostrze-
nia. Szef zaproponował mi obniżkę pensji o 50 proc. na pół roku. Załamałam się, 
mam kredyt, nie mogłam za tyle pracować, bo nie starczyłoby mi na jedzenie. 
Zaproponowałam, że mogę przejść do innego działu, mam spore doświadczenie, 
dobrze znam angielski. Nie zgodził się. W tym czasie zatrudniono  
w agencji dwóch dyrektorów. Z powodu pandemii dla nich także nie było pracy, 
ale to były wielkie gwiazdy i szybko znaleziono dla nich nowe zadania. Kiedy ja  
o nie pytałam, szef reagował nerwowo i nie potrafił podać żadnego racjonalnego 
wyjaśnienia. Ponieważ nie przyjęłam jego warunków, musiałam odejść z firmy. 
Strasznie byłam tym rozgoryczona, bo wcześniej bardzo dużo pracowałam, sporo 
po godzinach, byłam chwalona, dopóki nie upomniałam się o swoje. /menedżerka 

w dziale specjalistycznym agencji reklamowej/

Dyskredytacja kobiecego punktu widzenia w reklamie i marketingu występuje 

wszędzie. Przywoływane już wcześniej przez nas Roberts i Cunningham, kiedy 

pracowały w agencjach reklamowych na początku XXI wieku – jako kobiety w mę-

skim zespole – były powszechnie przydzielane do obsługi marek adresowanych 

do kobiet: od środków higieny osobistej, po detergenty do prania i środki czysto-

ści. Kiedy przedstawiały swoje odpowiedzi na briefy, na spotkaniach „czuć było 

brak interakcji”15. Kobiety-konsumentki były traktowane lekceważąco.

Pisarka i krytyczka Lili Loofbourow rozwinęła to jako koncept „męskiego rzutu 

oka” w swoim eseju o tym samym tytule16. Można go zgrabnie podsumować jako 

„słuchanie i jednocześnie niesłuchanie kobiet:  

15 Jane Cunningham, Philippa Roberts „Brandsplaining: Why Marketing is (Still) Sexist and How to Fix It”
16  https://www.vqronline.org/essays-articles/2018/03/male-glance
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Męski rzut oka jest przeciwieństwem męskiego spojrzenia. Zamiast z miłością za-

trzymywać się na tym, co chce przeniknąć, ogląda, czyni swoje założenia i idzie dalej.  

Jest przede wszystkim szybki… to głód wiedzy bez uczestnictwa – wszechwie-

dzące nieuczestniczenie, odrzucenie bez zadawania sobie trudu analitycznej 

pracy, ponieważ nasza intuicja jest tak piekielnie dokładna, że tego nie wymaga. 

Podejście bliższe astronomowi amatorowi niż odkrywcy.” 

W eseju Lili Loofbourow podaje liczne przykłady odrzucania kobiecej twórczo-

ści w efekcie tego męskiego podejścia – od krytyki twórczości Jane Austen przez 

Marka Twaina, po bohaterki serialu Dziewczyny Leny Dunham, które były niemiłe  

i przez to nie do zniesienia.

JURY NIE DLA KOBIET

Trzeba odnotować, że w ostatnich trzech dekadach branża poczyniła pewne 

postępy w kierunku większej równowagi płci, jednak jeszcze bardzo wiele jest do 

zrobienia. Kobiety pracujące w reklamie i marketingu od lat podnoszą, że rza-

dziej zasiadają w jury konkursów przyznających nagrody, tym samym ich opinia 

ma mniejszą szansę zaistnieć, a niekiedy, z racji bycia w mniejszości, może być 

po prostu bagatelizowana. Jak to opisała jedna z naszych rozmówczyń z agencji 

reklamowej: Mężczyźni nominują, potem oceniają mężczyzn i przyznają nagrody 
mężczyznom, na szczęście powoli to się zmienia. 

W ubiegłorocznej edycji KTR, przewodniczącymi składów jurorskich były tylko 

dwie kobiety na pięciu mężczyzn. Wśród przewodniczących jury Innovation nie 

było żadnej kobiety. W składach jurorskich Effie 2021 udział kobiet i mężczyzn 

jako przewodniczących był już niemal wyrównany i wynosił pięć kobiet na sze-

ściu mężczyzn, a w przypadku Złotych Spinaczy kobiety jako przewodniczące 

poszczególnych grup jurorskich stanowiły nawet większość – cztery na dwóch 

mężczyzn. We wszystkich konkursach reprezentacja kobiet zdecydowanie lepiej 

wyglądała w poszczególnych grupach jurorskich. 

Mężczyźni nominują, potem oceniają mężczyzn i przyznają nagrody mężczyznom,  

na szczęście powoli to się zmienia

Dyskusja o zwiększeniu udziału kobiet w jury konkursów reklamowych toczy się od 
dłuższego czasu i powoli sytuacja się zmienia. Podczas rozmów z kolegami mam jed-
nak wrażenie, że większość nie rozumie problemu. Tylko jeden przytomnie zauważył, 
że panowie sami mianują się do tych jury, a potem sami sobie przyznają nagrody. Nie 
wszyscy rozumieją, że funkcjonują w systemie, który im sprzyja. /dyrektorka kreatywna/ 
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Kilka lat temu mój szef zgłosił mnie do składu jurorskiego, a tam 13 facetów 
 i tylko ja jedna. Przyjęli mnie dla świętego spokoju. 20 lat konkursu, a ja jestem 
jedną z pierwszych kobiet w jury. Bardzo się tam niekomfortowo czułam. Ale jak 
już się tak stało, to poczułam też powera – żeby wyważać te drzwi dla kolejnych 
kobiet. /strateżka, agencja komunikacji marketingowej/

Kreatywne kobiety w branży wciąż pozostają w tyle. Pięćdziesiąt trzy procent 

wszystkich designerów to kobiety, natomiast 71 proc. dyrektorów kreatywnych 

to mężczyźni17. Aż 70 proc. młodych kreatywnych kobiet twierdzi, że nigdy nie 

pracowało pod kierownictwem dyrektora kreatywnego kobiety, co oznacza, że 

nie mogą czerpać inspiracji również z kobiecych wzorców. W końcu aż 70 proc. 

młodych kreatywnych kobiet pracuje w dziale zdominowanym w 75 proc. przez 

mężczyzn. Są to dane18  dotyczące rynku amerykańskiego i brytyjskiego. Niestety, 

nikt nie monitoruje tego na polskim rynku, jednak z wypowiedzi kobiet, z którymi 

rozmawialiśmy podczas badania, nie wynika, by u nas sytuacja wyglądała lepiej.

17 Wynika z danych 3 % Movment: https://www.3percentmovement.com/whyitworks.   

18 Więcej: https://modus.medium.com/why-are-women-still-behind-in-the-design-world-5eb3b56c43f5
https://www.theguardian.com/women-in-leadership/2016/feb/03/how-advertising-industry-fails-women

Rok 2022 przyniósł prawdziwy przełom i przyznano tyle samo tytułów AdWoman, co AdMan.  
Ale wśród wszystkich wyróżnionych i nominowanych przewagę nadal mieli mężczyźni.
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Rozdział VI

Szczeble się łamią 
Świat reklamy i marketingu wciąż nie jest gotowy na rezygnację ze stanowisk 

ani części zarobków dla mężczyzn, by być lepszym pracodawcą dla kobiet. 

Kobiety są poważnie niedoreprezentowane na korporacyjnym szczycie  

i, zdaniem większości biorących udział w badaniu #PoStronieKobiet (63 proc.),  

to częściej mężczyźni mają szanse piąć się po szczeblach kariery. Oni sami  

w większości (61 proc.) uważają natomiast, że te szanse nie są zależne od płci.

Tymczasem pod kobietami te szczeble kariery się łamią, najczęściej po dojściu 

do średniego stanowiska.

Branża jest bardzo sfeminizowana, ale jedynie do pewnego poziomu i stanowi-
ska. Niewiele jest dyrektorek kreatywnych, zarządzających. /copywriterka,  

z doświadczeniem pracy zarówno w małej agencji, jak i w tych nagradzanych  

top, sieciowych/ 

Bardzo dużo kobiet zaczyna w marketingu, ale na wysokich stanowiskach  
kończy już niewiele. Na poziomie dyrektorów czy prezesów są głównie mężczyź-
ni. I to oni mają decydujący głos, właśnie ze względu na swoje stanowisko.  
/menedżerka marketingu dużej korporacji/

W ponad 20-letniej historii Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR 

tylko raz prezeską tej organizacji była kobieta – Anna Lubowska, była prezeska 

GroupM Polska. Kobieta nigdy nie była przewodniczącą zarządu Klubu Twórców 

Reklamy (KTR), nigdy nie przewodniczyła obradom jury tego konkursu (z wyjąt-

kiem Milki Pogliani, dyrektorki kreatywnej McCann Erickson Worldgroup Italy, któ-

ra gościnnie pełniła tę rolę w 2008 roku), także jako przewodniczące grup juror-

skich kobiety są zawsze w mniejszości. A różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn 

SAR po raz pierwszy opublikował w 2021 roku. 

Na tym tle wyróżnia się nieco casus powołanego 30 lat temu IAA Polska, bo tam 

pierwszym tymczasowym prezesem była Dorota Walczyk (BBDO), potem zastą-

pili ją mężczyźni, aż do jesieni 2021 roku, kiedy prezeską została Agnieszka Sora, 

regional consulting lead NCE GfK. Jednocześnie w zarządzie IAA po raz pierwszy 

w historii zasiadło więcej kobiet – pięć, obok czterech mężczyzn. 

# P O S T R O N I E K O B I E T46

RAPORT RÓWNOŚĆ  2022

SZCZEBLE SIĘ ŁAMIĄ



W branży sporo kobiet kieruje działami marketingu, zarządza domami mediowy-

mi czy agencjami PR, ale na najwyższych stanowiskach w firmach oraz w dzia-

łach kreacji niezmiennie dominują mężczyźni. 

Dla porównania, brytyjski przemysł reklamowy – choć lokalnie krytykowany za 

brak postępów w sprawie równości – dzięki tamtejszemu branżowemu Institute  

of Practitioners in Advertising od 1960 roku monitoruje ogólną liczbę i rotację 

pracowników, zwyczaje w pracy, a także analizuje podział według płci, różnorod-

ności etnicznej, wieku, stażu pracy i specyfiki działów w agencjach kreatywnych  

i specjalistycznych oraz domach mediowych. Ostatnio brytyjska organizacja in-

formowała również o zróżnicowaniu wynagrodzeń w podziale na płeć. Natomiast 

już w 2010 roku wiedziała (śledzi to od 1990 roku), że brytyjski przemysł medial-

ny, marketingowy i reklamowy jest zdominowany przez młodych, białych męż-

czyzn. Tylko jedna na 20 osób pracujących w tym sektorze miała ponad 50 lat, 

a mniej więcej co dziesiąta była innego pochodzenia niż brytyjskie. W 2018 roku 

po raz pierwszy ta organizacja podała, ilu pracowników z niepełnosprawnościa-

mi zatrudnia tamtejszy rynek marketingowy. Organizacja postawiła sobie także 

ambitne cele – m.in. 40 proc. kobiet na wyższych stanowiskach. 

WYNAGRODZENIE RÓWNE I RÓWNIEJSZE

Na Zachodzie prawo do równej płacy wprowadzono w latach 70. i tamtejsi pra-

codawcy – w tym korporacje, agencje reklamowe i domy mediowe – mieli czas, 

 by się do jego wprowadzenia przygotować. Również Unia Europejska od począt-

ku swojego istnienia zapewniła kobietom prawo do równej płacy (założycielskie 

traktaty rzymskie z 1957 roku). Wszyscy wiemy jednak, że to nigdzie nie działa.  

Z prawem równego wynagrodzenia, podobnie jak z innymi prawami człowieka,  

do dziś mamy problem. Jednak jakiś czas temu coś drgnęło. 

Pablo Martinez, do niedawna dyrektor ds. globalnych klientów w TikTok, pod 

koniec 2021 roku ujawnił na LinkedIn, że zarabia 220 tys. dolarów plus premia 55 

tys. oraz premia od nowego kontraktu 30 tys. I stwierdził: „Jeśli ten post pomoże 

choć jednej osobie negocjować lepsze wynagrodzenie, to było warto”. 

Od tamtej pory regularnie prowadzi na swoim profilu kampanię na rzecz jawno-

ści wynagrodzeń, czym wywołał prawdziwą burzę. Pod postem pojawiła się  

siatka płac w amerykańskiej reklamie, a w jego ślady idą kolejne osoby.  

Martinez argumentuje, że często jesteśmy zachęcani, by nie dzielić się informa-

cją o wynagrodzeniu.  
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Powód? Prawdopodobnie zmusiłoby to firmy do płacenia wszystkim na tych sa-

mych stanowiskach i poziomach równych wynagrodzeń. 

Profesor Linda Scott, uznana ekonomistka i profesorka związana z Uniwer-

sytetem Oksfordzkim twierdzi, że w każdym rodzaju pracy, w każdym sektorze 

gospodarki i w każdym zawodzie kobiety wynagradzane są gorzej niż mężczyźni. 

W książce Kapitał kobiet pisze: „Każde badanie płac, wykonane dowolną meto-

dą, prowadzi do tego samego wniosku. Tylko przez nieudaną manipulację dany-

mi można uzyskać inne wyniki”. Wniosek o niższych zarobkach kobiet na całym 

świecie wynika z danych o równości płac, co roku gromadzonych przez Światowe 

Forum Ekonomiczne – w 2021 roku zebranych ze 156 krajów. Średnio na świecie 

praca kobiet, niezależnie od tego na czym polega, warta jest 65 proc. tego, co 

zarabiają mężczyźni19 . 

Branża jest bardzo sfeminizowana, ale jedynie do pewnego poziomu i stanowiska. 

Niewiele jest dyrektorek kreatywnych, zarządzających 

Według różnych źródeł szacuje się, że globalna luka płacowa między  

kobietami a mężczyznami waha się między 23 proc.20   a 37 proc.21 Zdaniem eks-

pertów kryzys COVID-19 pogłębi nierówności w dochodach, ponieważ kobiety  

ograniczają swój czas pracy na rzecz pracy nieodpłatnej, w szczególności z po-

wodu zamykania szkół. 

Ze świata reklamy i marketingu nie napływają dużo lepsze dane.  

Istnieją mocne dowody na zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć.  

Z The Global Ceneus DEI wynika, że w zależności od szczebla luka płacowa  

wynosi od 7 do 85 proc.

W Polsce coroczne badanie wynagrodzeń w sektorze komunikacji marketingo-

wej prowadzone jest przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. 

Po raz drugi w 2022 roku opublikowano analizę płac w podziale na kobiety i męż-

czyzn. Wnioski? Wskaźnik GPG wynosi 18 proc., co oznacza, że średnia płaca ko-

biet jest 18 proc. niższa od płacy mężczyzn. Natomiast według wskaźnika Równa 

Płaca (Equal Pay) oznaczającego średnie wynagrodzenie na tych samych stano-

wiskach, kobiety zarabiały średnio 6 proc. mniej niż mężczyźni.  

19 https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
20 Equal Pay for Equal Work of Value, United Nations https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw61/equal-pay
21 Global Gender Gap Report 2021, World Economic Forum https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
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Z pozoru te twarde liczby nie wyglądają źle, zwłaszcza gdy porównamy je z innymi 

branżami – w mediach mamy 23 proc. GAP, a we wszystkich branżach średnio 21 

proc. lukę płacową. Nie wypadamy także gorzej w odniesieniu do rynku brytyjskie-

go. Tamtejsze agencje, monitorowane przez IPA, ogłosiły również różnicę  

w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn – 23 proc., ale liczba ta jest znacznie wyższa 

w agencjach kreatywnych i innych agencjach niemedialnych (26 proc.) niż w do-

mach mediowych, w których wynosi 14 proc. Agencje zatrudniające do 200 pra-

cowników również miały wyższą różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 

– 27 proc. na korzyść mężczyzn – w porównaniu z większymi agencjami, gdzie 

wynosiła 21 proc.

Niestety nie upubliczniono takich danych dotyczących agencji i domów medio-

wych na polskim rynku. 

Przyczyny niższych zarobków kobiet w branży komunikacji marketingowej i nie 

tylko pozostają nadal niewyjaśnione. Nie wiemy, czy przyczyny są obiektywne 

– np. wynikają z kwalifikacji czy może to zwykły seksizm pracodawców. A może 

kobiety są bardziej skłonne do poświęcania pensji na rzecz pracy, która ma ela-

styczne godziny, bo to oznacza dodatkowy czas na opiekę nad dziećmi lub lepsze 

świadczenia zdrowotne? A może kobiety zarabiają mniej, bo wybierają ścieżkę 

kariery niezgodnie z pasją i kwalifikacjami, bo są w swojej organizacji utwierdza-

ne w przekonaniu, że do kreacji to one się nie nadają, bo pracuje tam niewiele 

kobiet? Niewyjaśnione składniki luki płacowej mogą zaniżać realną dyskryminację 

i nie ujawniają przyczyn zjawiska – uważają ekonomiści22. Mogą także sugerować 

potrzebę zmian na rynku pracy, podczas gdy realne zmiany potrzebne są na przy-

kład w edukacji. W tym świetle problem dyskryminacji płacowej w reklamie  

i marketingu nadal istnieje. 

Badanie #PoStronieKobiet potwierdziło, że brak transparentności wynagro-

dzeń działa przede wszystkim na niekorzyść kobiet. Zdaniem menedżerek zespo-

łów, kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej podchodzą do negocjacji warunków fi-

nansowych. Rozkładając bezradnie ręce przyznawały, że kobiety w ich zespołach 

są wynagradzane poniżej kompetencji, na tych samych stanowiskach zarabiają 

mniej niż mężczyźni, albo że mężczyźni mają pierwszeństwo do podwyżki.  

22 Więcej: https://wol.iza.org/articles/identifying-and-measuring-economic-discrimination/long
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Podnosiły, że oni w ogóle są bardziej skłonni domagać się podwyżek, podają 

wyższe stawki, przy rozmowach są bardziej otwarci, nie mają barier, są pewniejsi 

siebie i przekonani, że im się to należy. 

Z płacami to jest masakra, w moim zespole dziewczyny zarabiają niekiedy dwu-
krotnie mniej. Wywalczyłam na początku roku podwyżkę dla nich – trwało to aż 
dwa miesiące, ale nie do takiego poziomu jaki mają chłopaki. Pierwsza po pod-
wyżce ma 7 tys., a dziewczyna która pracuje 3,5 roku – 5,5 tys. brutto. Panowie od 
samego początku zarabiają 8 i 12 tys. na rękę. /menedżerka działu client service 

agencji reklamowej/

Kobiety boją się podawać wyższe stawki. Panowie są pewniejsi siebie i bardziej 
bezczelni. /menedżerka, agencja PR/

Kobiety mają niższe oczekiwania finansowe. Kobieta na rozmowie kwalifikacyj-
nej powie 8 tysięcy, a mężczyzna zabiegający o tę samą posadę – 16 tysięcy.  
/menedżerka w domu mediowym/

Moja koleżanka poszła na rozmowę o pracę do innej agencji, zaoferowano jej  
o 100 proc. większe pieniądze. Dostawała 3,5 tys. zł na rękę, a tam jej zapropono-
wano 7 tys. To młoda dziewczyna, zaangażowana, uwielbiała tę pracę, kolegów, 
a dowiedziała się, że jest wykorzystywana... Odeszła stamtąd z wielkim bólem 
serca. /strateżka w agencji komunikacji marketingowej/

73 proc. kobiet biorących udział w badaniu ilościowym #PoStronieKobiet uwa-

ża, że mężczyźni otrzymują wyższe wynagrodzenie. Większość mężczyzn (65 

proc.) jest zdania, że kobiety i mężczyźni są wynagradzani tak samo. 

Podejmując kwestię niższych wynagrodzeń kobiet, menedżerki często słyszą, 

że kobiety nie potrafią negocjować. Ta „męska wymówka” była też argumen-

tem w książce Womend don’t ask, której autorki Linda Babcock i Sara Laschever 

twierdziły, że kobiety zarabiają mniej, bo w przeciwieństwie do mężczyzn, nie 

domagają się wyższych pensji. Dały prostą radę – kobiety powinny negocjować 

podwyżkę po męsku. Kolejne badania dowiodły jednak, że te, które tak robią 

obrywają. W jednym z najbardziej nagłośnionych przekonywano, że kobiety mo-

głyby zarabiać więcej, gdyby prosiły odpowiednio sympatycznie, ale i to zostało 

podważone przez kolejne dane. Okazało się, że nie ma takiej dozy sympatii, która 

pomogłaby kobietom lepiej zarabiać. „Większość kobiet o tym wie, dlatego nie 

proszą” – kwituje Linda Scott. 
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Kobiety w branży awansują często tylko do średniego szczebla. W rekrutacji 

wewnętrznej na kierownicze stanowisko, pomija się je na rzecz kandydata z re-

krutacji zewnętrznej. 

Koleżanka startowała na stanowisko szefa zagranicznego oddziału, znała 
wszystko od podszewki, znała język, przygotowała strategię działania.  
I co z tego, woleli wziąć faceta z zewnątrz. Co za nim przemawiało? A no to,  
że miał obywatelstwo tego kraju. Żeby tylko kobiecie nie dać władzy, bo to w tym 
gronie kolesiów byłoby nie do pomyślenia. /menedżerka marketingu w międzyna-

rodowej korporacji/

SPECJALNE MIEJSCE W PIEKLE 

Warto tu podkreślić, że same kobiety liderki nie zawsze nadają priorytet warto-

ściom postrzeganym jako kobiece czy równościowe i nie zawsze mają progresyw-

ne podejście do tego problemu. Niektóre uczestniczki badania wskazywały, że 

kobiety na stanowiskach w marketingu i reklamie bardzo często przyjmują pa-

triarchalne męskie postawy. Ze względu na wciąż małą liczbę liderek, nie potrafią 

grać w tę grę na własnych zasadach, bo brakuje im wzorców. 

Bywa, że kobiety wzajemnie źle się traktują, wykorzystując argument władzy 

czy fizyczności. Słyszą, że zrobiły karierę nie dzięki swojej wiedzy i kompeten-

cjom, lecz wyglądowi, czy nawet „przez łóżko”.

Bardzo często byłam oceniana przez pryzmat urody. Myślę, że kilka razy nie do-
stałam pracy właśnie dlatego, że osobami decydującymi o rekrutacji były kobiety. 
/specjalistka, agencja PR/

Dyrektorka zarządzająca agencji regularnie zachowuje się wobec mnie  
jak małpa z brzytwą. Nie przeoczy żadnej okazji,  
by mnie oczernić, głośno wytyka „moje” błędy, pod-
czas gdy to ona ma realny wpływ na realizację zadania, 
a mnie go nawet nie przydzielono, ale kto to będzie 
sprawdzał. Robi przy takich okazjach 
pokaz ważności i bycia niezastąpioną  
w firmie – oczywiście w kontraście  
do mojej rzekomej niekompetencji, 
bo w merytorycznych starciach 
ze mną przegrywa. Tego typu gierki  
stosuje też wobec innych dziewczyn.  
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Z niesmakiem słucham na służbowych spotkaniach jak je, nie przebierając w sło-
wach, dyskredytuje. Nic to, że tych dziewczyn akurat nie ma na spotkaniu i nawet 
nie mogą się odnieść do tej krytyki. Potrafi też nie zaprosić kluczowej dla meritum 
sprawy koleżanki na ważny call z klientem czy „przypadkiem” wyłączyć ją z kore-
spondencji mailowej. Zdarzyło się nawet, że sam klient był tym zaskoczony. Trud-
no nie mieć wrażenia, że robi to z premedytacją. Ważne, że ona może błyszczeć. 
Uważam, że to działanie na szkodę agencji. Do pewnego czasu zastanawiało 
mnie, dlaczego właściciel na to pozwala. Słynie z głośnych deklaracji, że wspiera 
kobiety. No cóż, tolerowanie takich zachowań i o nim wiele mówi. /PR menedżerka 

z doświadczeniem pracy po stronie klienta i agencji/

Rywalizacja kobiet ma miejsce wtedy, gdy jedna wykorzystuje swoją pozycję, 

by zdeprecjonować inną, czy to poprzez złe traktowanie, czy też nieuczciwą 

rywalizację z nią. Czy kobiety są winne? Zdaniem niektórych badaczy seksizm 

przez długi czas był normą w wielu instytucjach, a kobiety nauczono interna-

lizować te przekonania. Seksizm w miejscu pracy może na przykład wzmagać 

rywalizację między kobietami w walce o stanowiska lub możliwości, które są ła-

twiej dostępne dla mężczyzn. Mikaela Kiner, autorka książki Female Firebrands, 

która rozmawiała zarówno z wieloma kobietami, jak i mężczyznami, odkryła, 

 że i one, i oni surowiej oceniają kobiety, gdy te zabierają głos. Doszła do wnio-

sku, że kobiety nieświadomie przyswajają sobie przekonania na temat ich pra-

wowitego miejsca w społeczeństwie, a przekazy te przejawiają się w tym, jak 

oceniają siebie nawzajem. Może to prowadzić do złego traktowania, niedocenia-

nia i dystansowania się od innych kobiet w celu zwiększenia swojej władzy  

i pozycji wśród mężczyzn. W Polsce jest nawet takie powiedzenie – nikt tak nie 

dokopie kobiecie, jak inna kobieta. Co więcej, skuteczne przywództwo od dawna 

definiowane jest przez mężczyzn. Ponieważ niewiele kobiet stanowiło wzór  

do naśladowania, kobiety profesjonalistki naśladowały mężczyzn, by znaleźć 

akceptację i awansować.

Kiner opowiada historię pewnej młodej menedżerki, która ubiegała się  

o awans, ale go nie dostała. Usłyszała, że w zespole jest już jedna kobieta  

i szef nie chce ich więcej. Rozczarowana odeszła do innej firmy, bardziej inte-

gracyjnej. Głosowanie nogami wydatnie zwiększyło jej pewność siebie. Niestety, 

w takiej sytuacji kobiety w firmach często przyjmują postawę określaną przez 

autorkę mentalnością niedoboru – walczą między sobą, co hamuje je wszystkie.  
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Lepszym rozwiązaniem według Kiner jest wzajemne wspieranie się kobiet, co 

zwiększa sukces ich wszystkich. Warto więc powtarzać za Madeleine Albright:  

„W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom”. 

LIDER JEST, TYLKO REZULTATÓW BRAK

Wielu problemów nastręcza też samo rozumienie lidera w branży komunikacji 

marketingowej i oczywiście nie tylko w tej branży – ona jedynie odzwierciedla 

globalne zjawisko. Świat wciąż fałszywie pojmuje przywództwo. Dlaczego? Bo 

nie dba o kompetencje – uważa dr Tomas Chamorro-Premuzic, psycholog i autor 

Dlaczego tak wielu niekompetentnych mężczyzn zostaje liderami. Uważa on, że 

wybieramy lidera w polityce czy w biznesie na podstawie wrażenia, jakie sprawia 

i jego pewności siebie, a nie realnych umiejętności. Z prostej przyczyny. Wybie-

ramy, ale nie testujemy, bo nie mamy wystarczających danych. Na przykład taki 

lider składa zapowiedź zmiany, wygłasza dużo mądrze brzmiących słów – niektó-

re nawet, ubrane w strategię i wartości firmy, trafiają do mediów, a na Facebooku 

czy LinkedInie zamieszcza zdjęcia z kolejnej konferencji lub szkolenia. Bywa,  

że praca całego zespołu procentuje branżowym sukcesem lidera. Tyle że rezulta-

tów brak. Największym grzechem takiego lidera jest granie tylko na siebie. W jego 

zespole panują zaś takie pesymistyczne nastroje: „deklaracje padły, ale fatalnie 

się z tym czuję” albo „zaiwaniam, ale nie mam żadnego udziału w tym sukcesie”. 

Taki ktoś zabija zespół, jest liderem-kilerem, choć bywa, że to bardzo powolna 

śmierć, bo wspierana na szczeblach zarządczych firmy. Charyzma i narcyzm liczy 

się bardziej niż pokora:

„Kiedy ktoś wydaje się egocentryczny i zainteresowany realizacją swojego oso-

bistego planu – lub jest zarozumiały, ale sprawia wrażenie zatroskanego  

– zamiast go odrzucać, myślisz: Wow, ten facet musi być dobrym przywódcą”  

– tłumaczy Chamorro-Premuzic. Dotarł on także do badań osobowości prowa-

dzonych na przestrzeni dziesięcioleci na całym świecie, które dowodzą, że po-

wyższe charakterystyki są częściej spotykane u mężczyzn niż u kobiet. „I to wyja-

śnia występowanie złych przywódców i to przywódców płci męskiej” – wskazuje 

i zwraca uwagę, że kobiety nieznacznie przewyższają mężczyzn pod względem 

pokory, samoświadomości i nawiązywania relacji, a przede wszystkim umiejętno-

ści. Świadczy o tym choćby fakt, że w większości krajów rozwiniętych kobiety  

na uniwersytetach, a nawet na studiach MBA radzą sobie lepiej niż mężczyźni.  
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20 Ernst Stavro Blofeld - arcywróg Jamesa Bonda. Założyciel organizacji WIDMO, której celem jest przejęcie władzy nad światem.

Chamorro-Premuzic twierdzi wręcz, że kobiety są lepszymi liderami. Przykład? 

Angela Merkel była „najnudniejszą i najlepszą przywódczynią”. Głównym przesła-

niem jego książki jest podniesienie standardów przywództwa, bo opisane wyżej 

podejście lekceważy nie tylko wiele kompetentnych kobiet, ale i mężczyzn. 

Na szczęście świat wciąż to przywództwo na nowo definiuje, także w odniesie-

niu do mężczyzn. Nawiązując do ostatnich wydarzeń i wojny w Ukrainie trafnie 

ujął to Łukasz Najder, literaturoznawca, redaktor w Wydawnictwie Czarne,  

który pisze m.in. dla „Dwutygodnika”, „Pisma”, „Polityki”: „Lubię nieoczywistą mę-

skość XXI wieku. Oto rzekomy słowiański macho-kagebista, znany z fotek z gołą 

klatą, karabinem czy kijem do hokeja okazuje się zidiociałym Blofeldem23 , który  

z ukrycia i za pomocą zestrachanych wojaków morduje niewinnych ludzi, a mę-

żem stanu zostaje były komik.”

Nie od dziś wiadomo, że autorytarne rządy, przyjmujące agresywną postawę 

toksycznej męskości, prowadzą do konfliktów i nędzy. Sprawiedliwszy świat rów-

ności jest po prostu szczęśliwszym miejscem.

KOBIETY SYMBOLE

Nie zawsze też kobieta, która sięga po władzę w firmie, osiąga to w równościo-

wych i sprzyjających okolicznościach. Bywają tzw. tokenwomen, czyli kobiety 

symbole, awansowane na stanowisko przez ważniejszych mężczyzn. Liderzy 

chętnie sięgają po kobiety po to, by pokazać bardziej przyjazną twarz firmy, za-

demonstrować, że wspiera ona równość, diversity, etc. Najwięcej przykładów do-

starcza świat polityki – gdzie tokenwomen to zarówno Beata Szydło jak i Elżbieta 

Witek. Przerysowany przykład kreuje Meryl Streep w głośnym filmie Nie patrz  
w górę, w którym wciela się w rolę prezydent USA Janie Orlean. Nie przejmuje się 

losem świata w obliczu zagrożenia ani tym, jak traktuje ludzi i co o niej sądzą.  

Liczą się dla niej jedynie sondaże. W świecie polityki łatwiej dostrzec związane  

z nią chore mechanizmy. W polskim parlamencie kobiety stanowią 24 proc., a partią, 

która proporcjonalnie wprowadziła ich najwięcej jest PiS. Po decyzjach politycznych 

w partii rządzącej dotyczących kobiet i masowych protestach w ostatnich dwóch 

latach, wiemy, że to wcale nie musi oznaczać progresywnej postawy.
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24 https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace
25 https://www.potentialproject.com/insights/when-women-leaders-leave-the-losses-multiply

Czy świata reklamy i marketingu nie blokują podobne mechanizmy? Niektóre 

odpowiedzi w #PoStronieKobiet skłaniają do refleksji: 

System wartości każdy w branży ma swój. Jak jesteś dostatecznie mocny/moc-
na, to swoje przewalczysz. Mam wrażenie, że branża jest na etapie niegrzecz-
nego ucznia w klasie, który może sobie na wiele pozwolić, bo w sumie to spraw-
dziany pisze dobrze i nauczyciele go lubią, chociaż trochę przeszkadza na lekcji. 
Bardzo to nonszalanckie, nieeleganckie, nieodpowiedzialne, samolubne i świad-
czy o małej dojrzałości. Brakuje rozeznania, że oprócz tego, że jesteśmy reklamą 
i się fajnie bawimy, to jesteśmy także miejscem pracy. A w tym miejscu wszyscy 
powinniśmy czuć się bezpiecznie i komfortowo w bardzo szerokim rozumieniu,  
a nie tylko dbać o samopoczucie wybranych jednostek.  /copywriterka z doświad-

czeniem pracy zarówno w nagradzanych top, jak i sieciowych agencjach/

Podejście do równości często się zmienia, kiedy kobiety idą na swoje, ale to 

wciąż wyjątkowe historie w branży:

Z mojej perspektywy, w mojej małej firmie, kobiety nie doświadczają dyskrymi-
nacji. Zarabiają jak mężczyźni, elastycznie funkcjonują z domów – było tak rów-
nież przed pandemią. Jednak wiele nierówności czy dyskryminacji, o które pyta-
cie w badaniu to moje doświadczenie z poprzednich miejsc pracy.  
/menedżerka i właścicielka agencji specjalistycznej/

A według badań McKinsey24 , w ciągu ostatnich dwóch lat kobiety odnosiły 

większe sukcesy w pracy niż mężczyźni, zwłaszcza we wspieraniu ludzi  

w swoich zespołach, ulepszaniu polityki DEI i byciu aktywnymi sojusznikami dys-

kryminowanych grup. Jednak ich osiągnięcia i wysiłki pozostają niezauważone,  

choć współpracownicy uważają, że kobiety-liderzy są w stanie robić trudne rze-

czy w ludzki sposób. Takie spostrzeżenia przyniosło wieloletnie badanie liderów 

i pracowników z około 5 tys. firm w blisko stu krajach, przeprowadzone i opubli-

kowane niedawno przez Potential Project25 . Autorzy chcieli się dowiedzieć, jak 

liderzy radzą sobie z trudnymi zadaniami. Przyjrzeli się dwóm kluczowym cechom: 

mądrości-odwadze, by robić to, co trzeba, nawet jeśli jest to trudne; oraz współ-

czuciu-trosce i empatii okazywanym innym, połączonym z chęcią wspierania  

i pomagania.  
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Cechy te są niezwykle ważne – na przykład satysfakcja z pracy jest o 86 proc. 

wyższa w przypadku pracownika, który pracuje dla mądrego i współczującego 

lidera. Wyniki były zaskakujące: 55 proc. kobiet oceniono jako mądre i współczu-

jące, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł zaledwie 27 proc. i od-

wrotnie, 56 proc. mężczyzn uzyskało niską ocenę mądrości i współczucia.

Tylko 19 firm na całym świecie, czyli znacznie mniej niż 1 proc., zlikwidowało różni-

ce w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – wynika z najnowszego globalnego  

raportu równości płci, Equileap26, opublikowanego na początku marca br. 

I to jest postęp, bo rok wcześniej tych firm było 15. Spośród prawie 4 tys. spółek  

notowanych na giełdzie (zatrudniających 102 miliony pracowników na całym świe-

cie), które przebadano, zaledwie 18 osiągnęło równowagę płci na wszystkich szcze-

blach pracowników. Ta równowaga w całej firmie jest więc rzadkością i tylko  

w tych 18 firmach osiągnęła poziom 40-60 proc., co oznacza obecność kobiet  

na wszystkich szczeblach – od zarządu, przez kierownictwo, po samych pracowni-

ków. Aż warto wspomnieć, że przykład równości dają trzy firmy z najlepszymi wyni-

kami: australijski deweloper Mirvac ma 79 proc. udział kobiet w strukturach firmy,  

a DNB (Norwegia) i National Grid (Wielka Brytania) uzyskały wynik 74 proc.  

(w dwóch poprzednich edycjach badania nikt nie osiągnął wyższego poziomu). 

Średni wynik stu najlepszych firm na świecie wzrósł z 64 proc. w 2021 roku  

do 66 proc. obecnie. Wśród nich znalazły się sieć Nielsen w USA (5. pozycja), WPP  

w UK (6.), Procter & Gamble USA (7.), francuskie Danone (13.) i L’Oreal (14.), General  

Motors w USA (22.), Orange (23.) i sieć Publicis Groupe (26.) we Francji, Unilever  

w UK (37.), Meta w USA (57.) oraz Citi Handlowy jako jedyna polska firma (67.).

26 Firmy są badane pod kątem 19 kryteriów równości płci, w tym równowagi płci – od zarządu do pracowników, a także nierówności w wynagro-
dzeniach oraz polityki dotyczącej urlopów rodzicielskich i molestowania seksualnego. Więcej: https://equileap.com/equileap-reports/

Ale też z badania tego wynika, że kobiety na stanowiskach kierowniczych to 

wciąż rzadkość: zaledwie 5 proc. firm na świecie ma prezeskę, 13 proc. – dyrektor-

kę finansową, a w zarządach firm zasiada 7 proc. kobiet. Kobieca reprezentacja  

w strukturach wygląda następująco: 26 proc. kobiet to członkinie zarządu, 18 

proc. – średnia kadra kierownicza, a 25 proc. – kierownictwo wyższego szczebla.  
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Kobiety stanowią w firmach 37 proc. ogółu pracowników. 

Tylko 17 proc. firm na świecie ujawnia wysokość wynagrodzeń z uwzględnie-

niem podziału na płeć. Różnice między poszczególnymi krajami w tym zakresie są 

ogromne: 92 proc. hiszpańskich przedsiębiorstw publikuje swoje dane dotyczące 

wynagrodzeń, podczas gdy 92 proc. amerykańskich tego nie robi. Tylko 8 proc. 

firm ma strategię likwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. 

Polskie spółki, wraz z czeskimi i rumuńskimi, Equileap przeanalizowała jeszcze 

w 2020 roku. Średnie wyniki 255 spółek z tych krajów w zakresie równości płci są 

wyraźnie niższe od średniej europejskiej, która wynosi 43 proc.  

W przypadku spółek z indeksu WIG 20 i czeskiego MSCI Czech wynoszą one 

średnio 35 proc., a w przypadku rumuńskiego BET 15–33 proc. Reprezentacja ko-

biet w zarządach polskich spółek to 24 proc., czyli poniżej średniej europejskiej, 

która wynosi 31 proc. 

Polskie firmy pozostają też w tyle Europy, jeśli chodzi o politykę przeciwdziała-

nia molestowaniu seksualnemu – 60 proc. spośród nich po prostu jej nie ma  

(w Europie 52 proc. firm nie prowadzi takiej polityki). 

Informacje o wynagrodzeniach z podziałem na płeć w 2020 roku publikowały 

tylko dwie polskie spółki. 

28%  73%    

RÓŻNICA

45%    

UWAŻAM, ŻE W BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ  
MĘŻCZYŹNI OTRZYMUJĄ WYŻSZE WYNAGRODZENIE

CAWI, n=492 (kobiety: n=394, mężczyźni: n=88), 
odsetek wskazań osób podzielających daną opinię, 
różnice istotne statystycznie pomiędzy wypowiedziami 
mężczyzn i kobiet (95%)
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Princeton University Press, 2021

Skoro Polki, także te pracujące w branży komunikacji marketingowej, są świetnie 

wykształcone, to dlaczego na jej szczycie wciąż jest ich tak niewiele? Istnieje wiele 

przyczyn tej dysproporcji, takich jak dyskryminacja czy brak polityki prorodzinnej. 

Jednak ostatnio coraz więcej dowodów skłania ekonomistów i socjologów do wska-

zania jednego głównego czynnika – który pozornie nie ma nic wspólnego z płcią. 

Znacznie wzrosły zyski z pracy w długich, nieelastycznych godzinach. I to obsesja na 

punkcie długich godzin pracy pogłębia różnice między płciami. Socjologowie nazy-

wają to niezamierzonym efektem ubocznym przyjęcia gospodarki opartej na zasadzie 

„zwycięzca bierze wszystko”27. Twierdzą, że imperatyw ten jest tak silny, że zniwelo-

wał efekty wzrostu wykształcenia kobiet. W miarę jak coraz więcej kobiet zdobywa 

dyplomy, miejsca pracy wymagające tych dyplomów zaczęły być nieproporcjonalnie 

bardziej opłacalne dla osób dyspozycyjnych przez całą dobę.  

27 https://www.nytimes.com/2019/04/26/upshot/women-long-hours-greedy-professions.html
28 https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691201788/career-and-family

W tym samym czasie więcej wysoko wykształconych 

kobiet zaczęło wychodzić za mąż za mężczyzn o podob-

nym statusie i rodzić dzieci. Ale wiadomo, rodzice mogą 

dyżurować w pracy tylko wtedy, gdy ktoś dyżuruje  

w domu. Zazwyczaj tą osobą jest matka. 

Mówiąc prościej. Jeśli jesteś bliżej ważnej narady,  

poświęcasz się bardziej i więcej, dostaniesz więcej.  

I tak ten prosty mechanizm, zupełnie „niechcący” pre-

miuje mężczyzn. Kobiety często pozostają na niższych 

stanowiskach i w niepełnym wymiarze godzin głównie 

dlatego, że mężczyźni pracują tak dużo i długo.  

Bo mogą. Praca stała się bardziej konkurencyjna, a dłu-

gie godziny pracy jawią się jako symbol statusu.

Claudia Goldin, ekonomistka z Harvardu28 – która napisała książkę Kariera  
i rodzina: stuletnia droga kobiet ku równości – przeprowadziła wieloletnie bada-

nia na temat nierówności płci w zatrudnieniu i płacach, w szczególności dotyczą-

cych kobiet z wyższym wykształceniem.  

Rozdział VI 
Zwycięzca bierze wszystko
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Podnosi, że – by zmaksymalizować dochód rodziny, ale jednocześnie utrzymać 

dzieci – logiczne jest, że jedno z rodziców podejmuje intensywną pracę, a drugie 

mniej wymagającą. „I tak się składa, że w większości par to kobieta zajmuje tylne 

siedzenie. Kobiety nie wycofują się z pracy dlatego, że mają bogatych mężów. 

One mają bogatych mężów, ponieważ wycofują się z pracy” – twierdzi Goldin.

Mężczyźni częściej mają też partnerkę, która dyżuruje w domu, co im pozwala 

czerpać korzyści z dyżurowania w pracy – wynika choćby z analizy Jill Yavorsky, 

socjolog z Uniwersytetu Karoliny Północnej w Charlotte oraz jej współpracowni-

ków29. Trzy czwarte mężczyzn z osławionego jednego procenta najlepiej  

zarabiających ma małżonkę pracującą w domu. Ich odpowiedniczki, czyli najlepiej 

zarabiające kobiety, nie mają już takiego szczęścia. Tylko jedna czwarta kobiet, 

należąca do tego jednego procenta, ma małżonka pracującego w domu – i są to 

najczęściej osoby pracujące na własny rachunek, a więc mają większą kontrolę 

nad swoimi godzinami pracy.

I jeszcze kilka liczb na poparcie tezy, że nadgodziny stały się źródłem prestiżu. 

Cztery dekady temu osoby, które pracowały co najmniej 50 godzin tygodniowo 

otrzymywały o 15 procent niższe wynagrodzenie w ujęciu godzinowym niż osoby 

pracujące w tradycyjnym pełnym wymiarze godzin. Od mniej więcej 2000 roku 

kara za przepracowanie stała się jednak premią. Obecnie osoby pracujące 50 lub 

więcej godzin zarabiają do 8 procent więcej na godzinę niż osoby na podobnych 

stanowiskach, pracujące od 35 do 49 godzin – wynika z pracy socjologicznej 

wykorzystującej dane Current Population Survey, przygotowanej przez Youngjoo 

Cha z Indiana University, Kima Weedena z Cornell i Mauricio Bucca z Europejskie-

go Instytutu Uniwersyteckiego30.

29  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003122418820702
30  Więcej: Women Did Everything Right. Then Work Got ‘Greedy.’How America’s obsession with long hours has widened the gender gap. 
https://www.nytimes.com/2019/04/26/upshot/women-long-hours-greedy-professions.html

A jak sytuacja wygląda w polskiej branży reklamy i marketingu? Standardem  

jest praca przekraczająca 40 godzin tygodniowo. 76 proc. osób, które wzięły 

udział w badaniu #PoStronieKobiet pracowało w nadgodzinach jeszcze przed 

pandemią. Taki system pracy dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.  
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Połowa respondentów deklarowała, że przed pandemią pracowała w nadgodzi-

nach przynajmniej kilka razy w tygodniu, przy czym blisko 14 proc. codziennie lub 

prawie codziennie – wśród nich istotnie wyższy odsetek mężczyzn (23 proc.) niż 

kobiet (12 proc.). Ponad połowa pracowników reklamy i marketingu w Polsce pra-

cowała w nadgodzinach nie oczekując niczego w zamian. Wśród mężczyzn takich 

odpowiedzi pojawiło się istotnie więcej – 68 proc., wśród kobiet – 54 proc.  

Jednak więcej kobiet niż mężczyzn (37 proc. w stosunku do 24 proc.) zadeklaro-

wało, że godziły się na pracę w nadgodzinach, jednak dbały o to, by otrzymać za 

ten czas rekompensatę – na przykład odbiór przepracowanych nadgodzin.  

W rozmowach podkreślały, że kobiety muszą wyraźniej oddzielać życie prywat-

ne od pracy. Obowiązki domowe zmuszają nas, by zadbać o czas, który musimy 
poświęcić na dzieci i dom – argumentowały.

Niestety pandemia sprawiła, że branża pracuje jeszcze więcej – tak  

w #PoStronieKobiet twierdziły zarówno kobiety, jak i mężczyźni – blisko 50 proc. 

Ponadto blisko 60 proc. pracuje w nadgodzinach przynajmniej kilka razy w tygo-

dniu (codziennie/prawie codziennie – 25 proc.), co oznacza 11 proc. wzrost  

w stosunku do sytuacji przed pandemią. Zdecydowanie więcej kobiet zadeklaro-

wało, że teraz w nadgodzinach pracuje codziennie lub prawie codziennie  

– 25 proc. (przed pandemią –12 proc.). 

MATKA MUSI, OJCIEC MOŻE

Kobiety w reklamie i marketingu również są uwięzione między pracą a domem.  

A mężczyźni pracujący w branży wciąż zbyt rzadko pozwalają im się z tego wię-

zienia wydostać – w tym obszarze to raczej kobiety wydłużają swój czas nieod-

płatnej pracy. 

Uczestniczki badania mówiły:

Kobiety odbierają dzieci z przedszkola, ze szkoły, opiekują się nimi, gdy chorują. 
Moje koleżanki częściej biorą wolne niż ich partnerzy. To się trochę zmienia, 
 ale z tego co widzę, kobieta nadal jest pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o opie-
kę nad dzieckiem. /menedżerka, agencja specjalistyczna/

Zazwyczaj to kobieta wykonuje całą pracę dla domu, myśli o tym, czy trzeba 
zrobić pranie czy zakupy, czy trzeba zaszczepić dziecko, czy coś wyremontować. 
I to sprawia, że jej umysł jest zajęty koordynowaniem wszystkiego. /pracownica 

działu marketingu firmy IT/
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Przychodzę do pracy i wiem, że mam tylko osiem godzin i muszę zdążyć zrobić 
wszystko, co mam na dany dzień zaplanowane. Nie mogę tego delegować.  
A czasem mam nawet mniej niż osiem godzin, bo np. dostaję telefon z przedszko-
la, że dziecko ma gorączkę, trzeba je odebrać i cały plan się sypie. Nie mogę też 
przyjść wcześniej do pracy i nadrobić zaległości, bo wtedy jestem w drodze do 
przedszkola. Nie mogę zostać po godzinach, bo odbieram dziecko i muszę się nim 
zająć. /menedżerka w domu mediowym/

Zajmuję się swoją 85-letnią mamą i to mi zajmuje strasznie dużo czasu.  
Opieka nad starszą osobą jest bardzo wymagająca i absorbująca czas. A jestem 
samotną matką dwójki dzieci i mamy dwa psy. Los do tego dołożył babcię, ale nie 
ma co narzekać. Trzeba zakasać rękawy, poprawić koronę i za … ć. /dyrektorka 

działu marketingu w firmie finansowej/

Chcę robić karierę zawodową, ale jestem też matką, a to kobieta jest odpowie-
dzialna za dbanie o rodzinę i dom. To ja odpowiadam za wizyty syna u lekarza, 
przedszkole, rehabilitację itp. To wycina mój czas na samorozwój. Jak kładę syna 
spać, łapię się na tym, że chciałabym poczytać raporty czy pouczyć się angiel-
skiego, ale padam na twarz. Mam wrażenie że faceci nie uczestniczą w tych obo-
wiązkach, łatwiej jest im robić karierę i zajmować wyższe stanowiska. /pracowni-

ca marketingu ogólnopolskiego portalu/

Rodzicielstwo ma znacznie większy wpływ na karierę kobiet, o czym świadczą 

statystyki i rozmowy i w badaniu #PoStronieKobiet. 39 proc. matek w branży 

uważa, że posiadanie dzieci negatywnie wpłynęło na ich karierę zawodową.  

Taką opinię podziela tylko 14 proc. ojców. 

CZAS PANDEMII

Pandemia nie tylko wydłużyła czas pracy zawodowej, również w nadgodzinach, 

ale – co wynikało z powszechnej izolacji, np. z nauki zdalnej, zamkniętych placó-

wek opiekuńczych – także czas potrzebny na opiekę nad dziećmi lub innymi oso-

bami, chorymi rodzicami czy bliskimi. Ponad połowa kobiet i mężczyzn biorących 

udział w #PoStronieKobiet uważa, że to wszystko zajmuje więcej czasu  

niż przed COVID-19, a jedna trzecia z nich poświęca także więcej czasu na obo-

wiązki domowe. 

Polaryzują się natomiast wyniki dotyczące realizowania swojego hobby lub cza-

su poświęcanego na rozwój kompetencji zawodowych – jedna trzecia mężczyzn 

i kobiet uważa, że ma go więcej, ale tyle samo z nich ma poczucie, że tego czasu 

może wygospodarować mniej. 
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Wyraźnie widać, że w przypadku kobiet czas pandemii niweczy lata postępu  

w zakresie ich rozwoju w pracy. Z #PoStronieKobiet wynika, że blisko jedna trzecia 

(28 proc.) jest zdania, że pandemia negatywnie wpłynęła na ich sytuację  

w firmie. Z powodu przeciążenia pracą i obowiązkami domowymi narzekają na 

przemęczenie, ale także rezygnują z zawodowych planów i marzeń. Nasila się także 

zjawisko wypalenia zawodowego kobiet – niektóre wręcz sygnalizowały depresję.

Co ciekawe 61 proc. badanych, i to głównie mężczyźni, uważa, że pandemia nie 

wpłynęła ani negatywnie ani pozytywnie na sytuację kobiet w firmie. Mężczyźni 

– jest ich 73 proc. – nie narzekają też na pogorszenie się sytuacji zawodowej  

w firmach z powodu pandemii. Na negatywne skutki wskazało tylko 16 proc.

A jak widzą to kobiety, z którymi rozmawialiśmy?

Pandemia rzeczywiście pokazała, jak bardzo kobiety są związane z domem  
i obowiązkami. W mojej firmie obserwowałam takie zjawisko – ciekawe, a jedno-
cześnie przykre: dziewczyny robiły różne fantastyczne rzeczy, ale robiły to wie-
czorami, bo w ciągu dnia zajmowały się dziećmi. Natomiast panowie, którzy mają 
dzieci, przychodzili do pracy półprzytomni, by odpocząć, bo tyle jest obowiązków 
związanych z dziećmi, skoro nie chodzą one do szkoły… /menedżerka zarządzają-

ca własną agencją specjalistyczną/

Ale jest też druga strona medalu. Wszystkie niewidzialne prace, które kobiety 

wykonywały przez lata, stały się teraz widoczne i niezaprzeczalne.

Pandemia pomogła wielu kobietom, bo mężczyźni wylądowali w domach  
i mogli zobaczyć, ile one mają pracy. Mnie praca zdalna wiele rzeczy ułatwiła.  
Po prostu mogę wiele rzeczy zrobić w międzyczasie, na przykład włączyć pranie 
w godzinach pracy. /menedżerka w dziale marketingu firmy FMCG/

TRUDNY WYBÓR

Wiele kobiet obawia się, że ich ewentualne macierzyństwo może stanowić ba-

rierę dla rozwoju kariery. Nawet jeśli jeszcze nie mają dzieci i w ogóle nie planują 

ich mieć, czują się na przegranej pozycji. Wyczuwają, że pracodawcy nie awan-

sują kobiet z obawy, że zajdą w ciążę, a oni będą musieli po raz kolejny szukać 

zastępstwa. Łatwiej jest więc awansować mężczyznę. Kobiety mają także świa-

domość, że z powodu macierzyństwa „wypadają z obiegu” na długi czas.  
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Czekają więc z założeniem rodziny do momentu, kiedy ich sytuacja zawodowa 

będzie na tyle stabilna, że w swoim odczuciu będą mogły sobie pozwolić na uro-

dzenie dziecka, czyli przerwę w pracy. 

Nie mam dzieci, bo najpierw chciałam się zająć swoją karierą. To bardzo wpły-
nęło na moje plany życiowe. Myślę, że mężczyźni nie mają takich zmartwień. 
/menedżerka w domu mediowym/

Podczas rozmów o awansie spotkałam się nawet z argumentem, że kolega 
wprawdzie więcej zarabia, ale on będzie musiał pracować, kiedy ja wezmę opiekę 
nad dzieckiem czy zwolnienie. A więc jego praca jest ważniejsza niż moja… /me-

nedżerka z działu marketingu, z doświadczeniem pracy w agencjach/

Zdarza się nawet, że niektóre kobiety, stając przed dylematem kariera albo 

dziecko, rezygnują z macierzyństwa, bo nie wierzą, że uda im się pogodzić wyma-

gania w pracy z obowiązkami rodzinnymi. 

Zrezygnowałam z planów posiadania dziecka, w pewnym sensie poświęciłam  
je kiedyś dla pracy w marketingu. /pracownica działu marketingu, branża IT/

Pracując w tej branży nie wyobrażam sobie posiadania dziecka i założenia ro-
dziny. Głównie ze względu na czas, który pochłania praca. /menedżerka w domu 

mediowym/

Praca w agencjach wymagała pełnej dyspozycyjności. Tu nie było czasu na 

dziecko. /designerka, agencja reklamowa/

Macierzyństwo w znaczący sposób wpływa na karierę zawodową kobiet. Ja nie 
mam dzieci, bo najpierw chciałam zająć się swoją karierą zawodową, zbudować 
sobie pewną pozycję i bezpieczeństwo, a dopiero później myśleć o byciu matką. 
Więc to mocno wpłynęło na moje plany życiowe. /menedżerka działu marketingu 

z doświadczeniem pracy w agencjach/

Pojawiła się i taka wypowiedź: Czuję się dyskryminowana ze względu na to,  
że nie mam dzieci. Wielokrotnie na moich barkach zostawiano pracę po godzi-
nach, duże projekty przetargowe. Rozumiem, że jestem na tym stanowisku,  
na którym jestem i mam doświadczenie, ale nigdy nie słyszałam, żeby tego typu 
pracę albo część tej pracy powierzano osobom, które mają dzieci.  
Ciekawe, jak mam mieć te dzieci?! W tym momencie nie widzę żadnej przestrzeni 
na to. /menedżerka dużego zespołu w domu mediowym/
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PARTNERSKIE UKŁADY

W tej sytuacji równie istotne jak zwiększanie 

udziału kobiet w procesach decyzyjnych w firmie 

czy na wyższych stanowiskach, wydaje się więc 

wchodzenie pracujących w marketingu i reklamie 

mężczyzn w obszar opieki nad dziećmi  

czy prac domowych. 

Takich progresywnych przykładów w branży 

wciąż jest jednak niezbyt niewiele, choć  

na poziomie indywidualnym partnerskich  

relacji jest coraz więcej. 

W moim zespole są zarówno matki,  
jak i ojcowie – mniej więcej po równo.  
I muszę powiedzieć, że jest sporo plusów 
tej sytuacji.  
Nikt nie przesiaduje po godzinach,  
bo wszyscy muszą odebrać dzieci  
ze szkoły czy przedszkola – panowie również.  
Z rozmów wiem, że moi koledzy i koleżanki dzielą się obowiązkami – są u nas 
panowie, którzy odkurzają i gotują, zostają także z dziećmi w domu, gdy te cho-
rują. Chodzą na urlop tacierzyński. A w czasie pandemii sama widziałam jak wielu 
kolegów podczas callów doglądało dzieci. Co ważne, to się także przekłada na 
współpracę w zespole – w moim odczuciu z kolegami mamy bardzo partnerskie 
relacje. /starszy specjalista ds. PR, ogólnopolski serwis internetowy/

Kobiety wskazywały, że dla ich zawodowego rozwoju fundamentalna jest wspie-

rająca rola partnera. Podkreślały, że gdyby nie ich partner i jego pomoc w domu, 

w pracy nie osiągnęłyby tego wszystkiego, do czego doszły. Wiele uczestniczek 

badania opowiadało jednak o braku partnerskich relacji w ich domach i o tym, jak 

to przeszkadza im funkcjonować w pracy.

Kobiety bardzo też doceniały pracodawców czy przełożonych, którzy wspierają 

matki. Podkreślały, że to bardzo zwiększa ich satysfakcję z pracy czy pozytywne 

postrzeganie firmy. 
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Będąc w ciąży nie miałam obaw o powrót po macierzyńskim. Szef ma dzieci, re-
spektuje i szanuje moje potrzeby, te związane z opieką nad dzieckiem, czy też wyni-
kające z ciąży, np. konieczność częstych badań. Nigdy nie usłyszałam złego słowa, 
mam wsparcie i zrozumienie. /pracownica marketingu ogólnopolskiego portalu/

Dla pracujących matek niezwykle ważne jest godzenie pracy z innymi obowiąz-

kami, a więc chwalą firmy, które pozwalają im na elastyczny czas pracy. Praca 

zdalna i elastyczność mają kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i samopoczucia.

W mojej firmie, nawet przed pandemią, można było pracować elastycznie, ko-
biety z dziećmi czuły się bezpiecznie i były wspierane. /specjalistka agencja PR/

Kobiety, zwłaszcza te z maleńkimi dziećmi, mogą mieć elastyczny czas pracy  
i nikt nie sugeruje im, że powinny pracować w sztywnych godzinach typu 8-16.  
/menedżerka w domu mediowym/

W stałych godzinach łatwiej pracować mężczyznom, bo w życiu matki i żony 
właśnie w godzinach rozpoczęcia czy końca pracy wiele się dzieje. A to trzeba 
dzieci odstawić do szkoły lub z niej odebrać i zawieźć na dodatkowe zajęcia,  
a to załatwić coś w urzędzie czy iść z dzieckiem na szczepienie. Tak samo w przy-
padku wyjazdów służbowych – dla matki to spory problem. /menedżerka agencja 

specjalistyczna/

Niestety, wydaje się, że nie we wszystkich firmach takie partnerskie postawy 

pracowników się wspiera:

Kiedy nasze dzieci poszły do przedszkola, trzeba było je odbierać o ustalonej 
godzinie. Dziecko nie może przecież do 19 siedzieć w przedszkolu. Musieliśmy  
z mężem podzielić między sobą dni, kiedy to ja odbieram dziecko, a kiedy on.  
I jego bezpośredni przełożony nie potrafił zrozumieć tego, że to właśnie mąż 
musi dwa dni w tygodniu wyjść wcześniej. /copywriterka, agencja reklamowa/

Nie tylko kobiety cenią pracodawców, którzy oferują elastyczność czy hybrydo-

wy model pracy. Zdecydowana większość, czyli 78 proc. uczestniczących w #Po-

StronieKobiet kobiet i mężczyzn, jest zdania, że taki model ułatwiłby im godzenie 

obowiązków zawodowych z domowymi oraz pozwoliłby na częstszy udział  

w szkoleniach i programach rozwojowych. Ponad połowa kobiet biorących udział 

w badaniu zgadza się także z opinią, że możliwość indywidualnego negocjowania 

godzin pracy z szefem ułatwiłaby im pracę, ale także udział w mniej formalnym życiu 

firmy – wyjściach czy wyjazdach firmowych.
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MACIERZYŃSKIE SPOWOLNIENIE

Niektóre rozmówczynie #PoStronieKobiet twierdzą nawet, że spotyka je kara za 

macierzyństwo, czyli zjawisko, które polega na zaniżaniu im wynagrodzeń i awan-

sów, nawet gdy starają się być idealnymi pracownicami. Ponadto kobiety, z racji 

większego obciążenia pracą nieodpłatną, mają systemowo utrudniony dostęp do 

realizacji projektów dodatkowych, prestiżowych czy rozwojowych (np. kwalifiku-

jących się do konkursów, umożliwiających im budowanie siebie, własnej marki). 

Nie wiem, czy byłabym wyżej, jeśli chodzi o stanowisko, ale z pewnością urlop 
macierzyński odebrał mi szansę na lepsze zarobki. Potem przez długi czas odma-
wiano mi podwyżki. /copywriterka w agencji reklamowej/

Przed urodzeniem dziecka zadbałam, by przenieść do firmy tyle biznesu, żeby 
pod moją nieobecność koledzy byli bezpieczni. Miałam poczucie winy, że ich 
zostawiam. Jesteśmy małą firmą, nie możemy liczyć na wielkie budżety reklamo-
we, ale udało się. Finansowo firma stała jak nigdy dotąd. Po powrocie z macie-
rzyńskiego nie mogłam się odnaleźć w zespole. Wszystkie moje dotychczasowe 
działki zostały rozdysponowane między kolegów. Kiedy zgłosiłam problem szefo-
wi, ten wzruszył ramionami i stwierdził, że powinnam radzić sobie sama. Zdoło-
wało mnie to strasznie. Nie spodziewałam się, że po macierzyńskim moja pozycja 
w zespole tak osłabnie… /menedżerka, agencja specjalistyczna/

Często rozmawiamy o tym z koleżankami, widzimy, że nasza kariera i rozwój po 
powrocie z macierzyńskiego spowalnia. Odczuwam, że jestem dedykowana do 
drobniejszych projektów, że muszę walczyć o te większe, o coś ciekawszego, by 
się rozwijać. /pracownica agencji digital/ 

14%  39%    

RÓŻNICA

25%    

POSIADANIE DZIECKA/ DZIECI NEGATYWNIE WPŁYNĘŁO NA MOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ

CAWI, osoby posiadające dziecko/dzieci, kobiety:  
n=139, mężczyźni: n=49 - uwaga: mała próba, odsetek 
wskazań osób podzielających daną opinię, różnice 
istotne statystycznie pomiędzy wypowiedziami 
mężczyzn i kobiet (95%)
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Ponadto budowanie zależności biznesowych często odbywa się na mniej for-

malnych spotkaniach, które zazwyczaj mają miejsce w godzinach popołudniowo-

-wieczornych, czy w weekendy, a to czas, który kobiety poświęcają na obowiązki 

domowo-rodzinne. Badanie ilościowe pokazało, że kobiety średnio więcej czasu 

przeznaczają na tak zwaną pracę nieodpłatną, czyli obowiązki domowe (sprzą-

tanie, gotowanie, zakupy) oraz opiekę nad dziećmi lub innymi osobami bliskimi 

(rodzicami, dziadkami, krewnymi).  

Co więcej, w odróżnieniu od mężczyzn, rzadziej mogą wybierać – praca, czy 

pozazawodowe obowiązki31 . Jak to ujęła jedna z naszych rozmówczyń: Kobieta 
musi, mężczyzna może.

Dołączyłam do nowego zespołu i bardzo chciałam z nim pracować, nawiązać 
relacje, ale moje dziecko miało akurat półtora roku. To był czas pandemii, okaza-
ło się, że jest taki pomysł, by spotkać się o godz. 20 w tej knajpie, co zawsze.  
W zespole nikt oprócz mnie nie miał dzieci, i nikt nie rozumiał, że ja nie mogę 
przełożyć mycia dzieci z godz. 20 na 23.30. /strateżka w agencji komunikacji mar-

ketingowej/

To nie wydumany problem. Jeszcze w 2016 roku Dawn Bovasso, dyrektorka kre-

atywna amerykańskiej branży reklamowej samotnie wychowująca syna, na ła-

mach Fortune32  podnosiła, że polityka wielu firm nie uwzględnia sytuacji kobiet. 

Opowiedziała, jak pracodawca zorganizował hojną kolację w podziękowaniu dla 

zespołu kreatywnego. Została zaplanowana na 18.30, co oznaczało, że musiała 

załatwić opiekunkę dla syna. Ta impreza kosztowała ją więc pensję, napiwek 

i Ubera dla opiekunki, a więc jakieś 200 dolarów.  

Niełatwa suma do przełknięcia, ale ponieważ uwielbiała swój zespół, postano-

wiła pójść na kolację. Wtedy dowiedziała się, że kilku jej kolegom firma wykupiła 

pobyt w sąsiednim hotelu, ponieważ mieszkali zbyt daleko, by pić i bezpiecznie 

wracać do domu. Dziećmi opiekowały się w domu ich żony. Bovasso, jak sama 

przyznaje „oszalała w tej sytuacji na punkcie seksizmu” i jeszcze tego samego 

wieczoru negocjowała ze swoim szefem zwrot kosztów poniesionych na opie-

kunkę. „To jednak wyjątek, musiałam o to prosić, a wiele kobiet nie jest w stanie 

zrobić nawet tego, a co dopiero postawić na swoim” – przyznała Bovasso w felie-

tonie, zdając sobie sprawę ze swojej uprzywilejowanej sytuacji.  

31  https://docs.google.com/document/d/1Wh8bjcrrlnLGvpeHc_myOdIGl76RgcI4/edit
32 https://fortune.com/2016/07/23/expense-policies-hurt-women/ Historię Bovasso przytoczyła także  
Caroline Criado Perez w książce Niewidzialne kobiety
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Zwróciła uwagę, że w większości firm zwrotowi podlegają wydatki niezwiązane  

z gospodarstwem domowym, takie jak pobyty w hotelu, posiłki, transport,  

odwrotnie niż wydatki związane z kosztami rodzinnymi i domowymi. 

„Jeśli ponoszę wydatek, ponieważ robię coś więcej dla mojej firmy, czy moja 

firma nie powinna za to zapłacić?” – argumentowała i wskazywała, że wydatki 

służbowe są nastawione na mężczyzn. 

Myliła się? Każdy może to przeanalizować w swojej firmie. O tym, że wydatki nie 

są neutralne płciowo, świadczą choćby statystyki z Wielkiej Brytanii33: mężczyźni 

biorący udział w badaniu pobierali średnio na ten cel 185 funtów miesięcznie pod-

czas gdy kobiety o połowę mniej – 93 funty. Rozbieżność wynika z tego, że kobiety 

są albo bardziej oszczędne niż mężczyźni, same pokrywają koszty, albo nie mają 

takich samych możliwości służbowego podróżowania i posiłków. I jest dokładnie tak 

jak przypuszcza Bovasso – kobiety częściej twierdziły, że ich wydatki były zbyt małe, 

aby uzasadnić roszczenie lub czuły się zakłopotane, prosząc o zwrot kosztów.

Bovasso nie bez powodu uważa, że większość z tych zasad została stworzo-

na, gdy mężczyźni podróżowali, a kobiety opiekowały się dziećmi w domu. Kiedy 

mężczyźni, przywódcy tego świata, podróżują, zakłada się, że mają w domu ko-

biety utrzymujące palenisko, gotujące posiłki, opiekujące się dziećmi, karmiące 

psy, podlewające rośliny. 

 Nie muszą płacić za te usługi, ponieważ są one wbudowane w tradycyjne pojmo-

wanie rodzinny. Nie muszą płacić za opiekę nad dziećmi, chociaż jej potrzebują  

i zdecydowanie nie muszą w tym czasie robić prania. Mogą więc dostać 30 dola-

rów na szkocką, jeśli chcą ją wypić podczas wieczornego wyjścia do baru  

z kolegami z teamu, ale nie mogą dostać 30 dolarów na opiekunkę (bo żona jest  

w tym czasie w domu z dziećmi). Bovasso puentuje, że branża reklamowa uwiel-

bia mówić o braku równowagi kobiet na stanowiskach kierowniczych, ale nie 

dostrzega, że pod drodze jest jeszcze wiele działań czy inwestycji finansowych, 

które faktycznie umożliwiłyby kobietom ten równy udział. 

RÓWNOŚĆ W KRYZYSIE

W skali świata 75 procent nieodpłatnej pracy wykonują kobiety. Zajmuje im ona 

od trzech do sześciu godzin dziennie, podczas gdy średnia dla mężczyzn wynosi 

od 30 minut do trzech godzin34 .  

33 https://www.allstarcard.co.uk/out-of-pocket/
34 McKinsey Global Institute (2015) The Power of Parity: How Advancing  Women’s Equality Can Add &12 Trilion to Global Growth

# P O S T R O N I E K O B I E T69

RAPORT RÓWNOŚĆ  2022

ZWYCIĘZCA BIERZE WSZYSTKO



Nic dziwnego, że, zdaniem McKinsey, rok 2021 – drugi rok pandemii – był najtrud-

niejszy w historii dla pracujących kobiet, a jedna na trzy rozważa odejście z pra-

cy lub ograniczenie swojej kariery zawodowej35 . Nieproporcjonalnie duża liczba 

pracujących matek już opuściła rynek. Pandemia zatem rzuca nowe światło na 

politykę prorodzinną, której celem powinno być złagodzenie tego nierównego 

obciążenia oraz zapewnienie równego podziału nieopłacanej opieki i płatnej 

pracy w gospodarstwach domowych. W przyszłości poprawa i rozszerzenie usta-

wowych urlopów rodzicielskich – zwłaszcza ojcowskich i wychowawczych będzie 

fundamentalna dla wyjścia z obecnego kryzysu. 

Istnieją już pozytywne sygnały, pozwalające wierzyć, że wiele firm podejmie to 

wyzwanie. Jeśli chodzi o płatne urlopy rodzicielskie, płyną one z takich krajów, 

jak Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Wła-

śnie tam niektóre firmy zaczynają oferować dłuższe urlopy rodzicielskie, na czele 

z firmą Abrdn (dawniej Standard Life Aberdeen), która oferuje 9 miesięcy pełno-

płatnego urlopu rodzicielskiego dla wszystkich rodziców36 . Mimo to firmy pamię-

tające o potrzebach kobiet wciąż są rzadkością. Kiedy Apple ogłosiło w 2017 roku 

swoją siedzibę „najlepszym biurowcem na świecie” – z przychodnią, gabinetem 

stomatologicznym i spa, nie było w nim przedszkola. 

Niepokojące są natomiast sygnały o odchodzeniu kobiet z rynku agencyjnego 

napływające z USA i Wielkiej Brytanii. 

 Pod koniec grudnia 2021 roku amerykańska liga kobiet reklamy She Runs It, alar-

mowała, że kobiety w zastraszającym tempie opuszczają agencje, media, działy 

marketingu i technologii. Po raz pierwszy od czterech lat, kobiety stanowią je-

dynie 46,4 proc. siły roboczej na amerykańskim rynku komunikacyjnym, a nie jak 

wcześniej – 50 proc. Z kolei brytyjska IPA informuje, że trakcie pandemii Covid-19 

liczba pracowników w agencjach i domach mediowych spadła o 11 proc., przy 

czym liczba kobiet zatrudnionych w agencjach spadała nieproporcjonalnie do 

liczby mężczyzn (13 proc. w stosunku do 8 proc.). Nie wiemy, niestety, jak wyglą-

da to w Polsce.

35 https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/for-mothers-in-the-workplace-a-year-and-counting-like-no-other
36 https://equileap.com/equileap-reports/
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Rozdział VIII 
Drapieżny narcyz

Oddzielny problem w reklamie czy marketingu to specyficzne pojmowanie lide-

ra – ma to swój branżowy koloryt na całym świecie. Wkrótce po opublikowaniu, 

latem 2021 roku, przez Zoe Scaman obszernego i szczegółowego eseju na temat 

mizoginii i molestowania seksualnego w reklamie37 , w jednym z najbardziej po-

pularnych w branży podcastów Bob Knorpp38 dyskutował na ten temat ze swoimi 

gośćmi. Mówiono m.in. o tym, że branża reklamowa od dawna toleruje mężczyzn, 

którzy seksualnie i emocjonalnie wykorzystują kobiety, ponieważ wiele agencji 

działa według „modelu gwiazdy”. Uzależniają swoją rentowność od lojalności 

klientów budowanej na reputacji czołowych dyrektorów kochanych przez klien-

tów czy branżowe media. A to sprawia, że „są zbyt ważni, by do nich strzelać”, bez 

względu na to, jak źle mogą się zachowywać. 

REPUTACJA FIRMY PRZEDE WSZYSTKIM

Autorka tej odważnej tezy, Farrah Bostic – założycielka The Difference Engine, 

firmy doradztwa strategicznego, której misją jest pomaganie liderom bizneso-

wym w podejmowaniu ważnych decyzji – zalecała rozmontowanie tego systemu 

poprzez obcięcie pensji gwiazd o połowę i podwojenie pensji młodszych sta-

żem pracowników. Warto podkreślić, że rozwiązania takie jak skargi do działu 

HR część rozmówców uznała za mało efektywne, przyznając tym samym rację 

Bostic. Cindy Gallop, założycielka Make Love Not Porn, przypomniała, że każda 

spółka holdingowa ma już taką politykę, co jednak nie powstrzymało nadużyć.  

HR działa tak, by chronić firmę, a umowy o zachowaniu poufności zmuszają ofia-

ry, by siedziały cicho. 

Problem z deklaracją „Będziemy mieć politykę zerowej tolerancji i będziemy 

traktować te skargi poważnie” polega na tym, że korporacje przede wszystkim 

chronią swoją reputację i wartość rynkową. Dopóki jest to główny cel HR  

i wszystkich tych systemów wewnętrznych, poważne traktowanie skargi szkodzi 

skarżącemu.  

37 Mad Men. Furious Women” https://zoescaman.substack.com/p/mad-men-furious-women?s=r
38 https://www.mediavillage.com/article/how-advertisings-star-model-protects-abusers/
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Rozmówczynie Knorppa zwróciły uwagę, że jedną z pierwszych reakcji, gdy ko-

bieta składa skargę dotyczącą molestowania seksualnego, jest to, że firma od-

dala się od niej: „Narzekałaś na firmę? Nie jesteś już jedną nas!” Podnosiły, że 

konieczne jest posiadanie wpływów i wsparcia z zewnątrz. Przywołały tutaj przy-

kład Harveya Weinsteina – w środowisku i wytwórni Miramax wielu wiedziało, co 

miał na sumieniu, a mimo to finansowo miał się naprawdę dobrze i nagradzano go 

Oscarami. Dopiero reporterzy „New York Times’a” i Ronan Farrow obnażyli go jako 

seryjnego gwałciciela. Przykład tolerowania przez firmę powtarzających się la-

tami przypadków nawet tak drastycznego wykorzystywania swojej pozycji przez 

gwiazdę dobitnie pokazał, że z deklaracji prowadzenia polityki zerowej tolerancji 

niewiele wynika. 

W audycji Knorppa przypomniano, że teoretycznie reklama i marketing to sys-

tem, który nagradza ludzi za kreatywność i wydajność. W praktyce istnieje pe-

wien rodzaj ludzi – zazwyczaj mężczyzn, sławnych, nagradzanych, szanowanych  

i kochanych przez klientów, w pozycji władzy i zarabiających ogromne sumy. Tym-

czasem wszyscy faktycznie wykonujący pracę, za którą chwała spływa na lide-

rów, zarabiają znacznie mniej. 

W podcaście Boba Knorppa przytoczono przykład kobiety zarabiającej 30 tys. 

dolarów rocznie jako młodszy menedżer zespołu, molestowanej seksualnie przez 

szefa, który zarabia pół miliona dolarów rocznie. Kobieta nie może sobie pozwo-

lić na narzekanie, ponieważ musiałaby wówczas szukać nowej pracy. Co byłoby 

trudne, bo ryzyko utraty reputacji, gdyby oskarżyła tego słynnego, szanowane-

go człowieka jest bardzo duże. A prawdopodobieństwo, że HR stanie w obronie 

takiej kobiety jest znikome. 

#METOO I CO? 

Molestowanie czy napaści seksualne szerzą się zwłaszcza w branżach i firmach, 

w których wciąż brakuje odpowiedniej różnorodności płci, takich jak branża nowych 

technologii. Badanie Pew Research pokazało, że kobiety, które wykonują pracę  

z kategorii STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics) znacznie 

częściej doświadczają molestowania seksualnego i dyskryminacji ze względu na 

płeć39. Nawet 60 proc. spośród nich było obiektem niechcianych zalotów seksual-

nych, z czego 65 proc. ze strony przełożonego, a 50 proc.40 więcej niż raz.  

39 Cary Funk and Kim Parker Women and Men in STEM Often at Odds Over Workplace Equity, Pew Research Center, https://www.pewresearch.
org/social-trends/2018/01/09/women-and-men-in-stem-often-at-odds-over-workplace-equity/
40 Więcej: https://www.elephantinthevalley.com/

# P O S T R O N I E K O B I E T72

RAPORT RÓWNOŚĆ  2022

DRAPIEŻNY NARCYZ



Zapewne dlatego prawo stanu Kalifornia, gdzie znajduje się słynna Dolina Krze-

mowa, wymaga, by pracodawcy zapewniali szkolenia z zapobiegania molestowa-

niu seksualnemu, co na świecie jest wciąż rzadkością. 

Problem molestowania seksualnego w miejscu pracy polega na tym, że niewielu 

pracowników decyduje się ujawnić takie sytuacje. Mimo nagłośnienia problemu 

za sprawą akcji #MeToo, większość nadal nie wierzy, że wpływowi mężczyźni, 

którzy nękają podwładnych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez pra-

codawców. Pracownicy nie mają zaufania do systemów stosowanych przez firmy 

w zakresie rozliczania prześladowców41.

Wstyd, strach przed odwetem i normy kulturowe sprawiają więc, że molesto-

wanie seksualne nie jest zgłaszane. Szacuje się, że dotyczy to nawet 90 proc.

napaści na tle seksualnym, po części dlatego, że nadużycia między mężczyznami 

i kobietami są akceptowane jako naturalne lub nieuniknione. Te obawy pokrzyw-

dzonych są uzasadnione. W raporcie US Equal Employment Opportunity Commis-

sion (amerykańskiej Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia EEOC) zauważono, 

że 75 proc. pracowników, którzy wypowiadali się przeciwko złemu traktowaniu  

w miejscu pracy, spotkało się z jakąś formą odwetu. Dlatego zamiast pozytyw-

nych skutków #MeToo pojawiły się negatywne: 22 proc. mężczyzn i 44 proc. 

kobiet przewidywało, że mężczyźni będą bardziej skłonni do wykluczania kobiet  

z kontaktów towarzyskich, 19 proc. mężczyzn stwierdziło, że niechętnie zatrud-

nia atrakcyjne kobiety, a 27 proc. – że unika spotkań jeden na jeden z koleżanka-

mi42. „Nie jestem pewna, czy liczby nas zaskoczyły, ale byłyśmy rozczarowane” 

– skomentowała Rachel Sturm, profesor z Wright State University, która praco-

wała nad projektem. „Kiedy mężczyźni mówią: Nie zatrudnię cię, nie wyślę cię na 

wycieczkę, wykluczę cię ze spotkań to są kroki wstecz”. 

Sprawy dotyczące molestowania seksualnego obnażyły nieskuteczność dzia-

łań HR, których menedżerowie nawet nie zapisują takich skarg. 

41 https://equileap.com/equileap-reports/
42 Looking Ahead: How What We Know About Sexual Harassment Now Informs Us of the Future,” by Leanne E. Atwater, Allison M. Tringale, Rachel E. 
Sturm, Scott N. Taylor, and Phillip W. Braddy (Organizational Dynamics, forthcoming. Więcej: https://hbr.org/2019/09/the-metoo-backlash

Choć minęło pięć lat, od kiedy hasztag #MeToo stał się symbolem międzynaro-

dowego ruchu przeciwko molestowaniu seksualnemu, firmy wciąż nie podejmują 

wystarczających działań, by mu przeciwdziałać. Tylko rok od pierwszego twe-

eta z hasztagiem #MeToo, na Twitterze został on użyty ponad 19 milionów razy 

(średnio 55 319 dziennie).  
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Miliony osób, które przeżyły mole-

stowanie seksualne i ich sojusznicy 

podzielili się swoimi historiami. 

 Jednak bardziej wymowne jest to, że 

wpływ #MeToo był bardziej odczu-

walny w społeczeństwie i kulturze, niż 

w miejscu pracy. Jak wynika z badania 

przeprowadzonego przez Have Her Back 

Consulting, 42 proc. kobiet twierdzi, że nie 

wdrożono żadnych działań w celu przeciw-

działania molestowaniu43 .

Ruch #MeToo w 2018 roku zainspirował 

także #TimeTo w Wielkiej Brytanii, jako 

odpowiedź na obawy dotyczące mole-

stowania seksualnego w branży rekla-

mowej i marketingowej. Tylko siedem 

z 273 brytyjskich agencji, które pod-

pisały się pod międzybranżową inicjatywą #TimeTo, rzeczywi-

ście zrealizowało u siebie warsztaty na temat molestowania seksualnego  

w miejscu pracy. Z badania przeprowadzonego w ramach #TimeToo w 2018 roku 

wiemy także, że: 26 proc. pracowników brytyjskiej branży reklamowej i marketin-

gowej (34 proc. kobiet i 9 proc. mężczyzn) było molestowanych w pracy; 72 proc. 

spośród molestowanych doświadczyło tego więcej niż raz; kolejne 30 proc. było 

świadkami molestowania seksualnego wobec innych; a wielu respondentów wy-

raziło brak zaufania do systemów zgłaszania, obawiając się, że może to zaszko-

dzić karierze zawodowej, w związku z czym 83 proc. molestowanych stwierdziło, 

że oficjalnie nie zgłosiło swoich doświadczeń44. 

NARUSZANIE GRANIC

Zjawisko drapieżnictwa seksualnego nie omija także polskiej branży reklamo-

wej. W ilościowej części badań #PoStronieKobiet naruszenie granic fizycznych 

czy molestowanie zgłosiło 14 proc. kobiet, a 2 proc. sygnalizowało, że spotyka się 

z takimi sytuacjami często lub bardzo często. 

43 Więcej: https://www.forbes.com/sites/marybethferrante/2019/11/13/two-years-after-metoo-started-report-finds-companies-are-
-not-taking-enough-action/?sh=279d9b7d5981
44 Więcej: https://timeto.org.uk/
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 Aż 51 proc. zadeklarowało, że doświadcza seksistowskich komentarzy czy mo-

lestowania w formie werbalnej, przy czym 11 proc. to zjawisko dotyka często lub 

bardzo często. Dla porównania, 18 proc. mężczyzn również twierdziło, że spotyka 

się z takimi sytuacjami, a naruszenie granic fizycznych kiedykolwiek sygnalizo-

wało 7 proc. (często 3 proc.)

Kobiety, które w rozmowach sygnalizowały nam problem molestowania także 

rzadko zgłaszają te historie w działach HR, bo obawiają się ostracyzmu.

To było podczas festiwalu Golden Drum w Portoroż. On, znana postać w branży, 
wówczas szef agencji, potem pracował na wysokich stanowiskach po drugiej stro-
nie, dużo starszy ode mnie. Nawet dobrze się nie znaliśmy, wcześniej może raz roz-
mawialiśmy zawodowo. Byłam mocno zaskoczona, że ktoś z taką pozycją zwraca na 
mnie uwagę. Upatrzył mnie sobie, kiedy siedziałam na kanapie w holu hotelu.  
Usiadł bardzo blisko. Czułam od niego alkohol. Chwilę kurtuazyjnie zagadał, ale 
szybko wpatrując się w mój dekolt zapytał: Masz na sobie majtki czy lubisz chodzić 
bez? Przechodził znajomy i zagadując go, po prostu się wywinęłam. Od tamtej pory 
wydarzyły się dwie, może trzy podobne sytuacje. Uczysz się dzięki nim, że dobrze 
jest unikać flirtu w pracy czy odpowiadać wymijająco na zaproszenia szefa do jego 
gabinetu, kiedy zostajecie w biurze sami po godzinach. /PR menadżerka, doświad-

czenie pracy po stronie klienta i agencji reklamowej/

Przyszłam pierwszy raz do pracy w okularach optycznych i usłyszałam  
od kolegów „gdzie twój pejczyk?”. To takie odzywki, odnośnie ciała, czy seksualności, 
które w pracy nie powinny mieć miejsca.  /client service directorka w dużej agencji 

reklamowej/

Wiele lat temu doświadczyłam molestowania połączonego z mobbingiem. Szef nie 
chciał mi dać urlopu na mój własny ślub, stawiał przede mną milion zadań i warun-
ków. Dostawałam maile o 4-5 nad ranem, telefony o godz. 23-24, odwoływał mnie  
z urlopu. Nachylał się nade mną, przytulał. Byłam w takim stresie, że straciłam ciążę.  
/dyrektorka działu marketingu w firmie finansowej/

Na wyjeździe integracyjnym, kiedy już prawie zasypiałam, zadzwonił hotelowy 
telefon: Może weźmiemy razem prysznic? – usłyszałam pijany głos kolegi. /copywri-

terka, agencja reklamowa/

Z jednej strony ta branża funkcjonuje w dużej części jak artystyczna bohema.  
Jest wiele swobody, niezależnego myślenia, tolerancji dla różnych dziwactw i osobli-
wości. Całkiem do niedawna w agencji paliło się czy piło alkohol w godzinach pracy. 
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Ludzie blisko ze sobą pracują. Z drugiej strony, taka atmosfera stwarza przyjazny 
 i podstępny klimat przyzwolenia dla różnego rodzaju niegodziwości. Częściej męż-
czyźni to wykorzystują, ale zdarza się, że i kobiety nie są bez winy i wykorzystują 
swoje atuty do różnych celów. /copywriterka z doświadczeniem pracy w siecio-

wych i niesieciowych agencjach/ 

ZMOWA MILCZENIA

Można więc uznać, że choć świadomości, czym jest drapieżnictwo seksualne 

czy niechciane zaloty nie brakuje, gorzej jest z systemowymi rozwiązaniami. 

Jeden z menedżerów na wyjeździe integracyjnym głośno komentował biust kole-
żanki, pytał o rozmiar stanika. Zgłosiłyśmy to naszym HR-com, ale to wszystko jest 
zamiatane pod dywan. A najśmieszniejsze – ten menedżer i inni panowie w naszej 
firmie żyją w przekonaniu, że to właśnie oni są ci tolerancyjni. /menedżerka marke-

tingu dużej korporacji/

Zwróciłam uwagę mojemu szefowi, że nie odpowiadają mi jego seksistowskie 
komentarze. Nie pomogło, więc poszłam do HR. Tyle że ja byłam w komfortowej 
sytuacji, bo odchodziłam do innej firmy... Ponadto mój kolega także zgłosił w HR, 
że widzi problem. I musieli się tym zająć. /pracownica działu marketingu firmy 

FMCG/

Moja praca polega między innymi na kontaktach ze znanymi influencerami. 
Jeden z nich za każdym razem mówi, że mnie kocha, prawi niewybredne kom-
plementy, pyta czy dam się gdzieś zaprosić. Pół dnia się zbieram, kiedy mam 
wykonać do niego telefon. Nawet prosiłam szefa i kolegów, by zdjęli ze mnie ten 
obowiązek, ale oni jedynie wzruszają ramionami.  /menedżerka agencji specjali-

stycznej/

Agencje z atmosferą męskiej szatni nadal funkcjonują. Znam przynajmniej dwie, 
obie dość prestiżowe. Najczęściej targetami seksistowskich zachowań są młode 
singielki – byłam świadkinią wulgarnych i niesmacznych zachowań wobec nich. 
Dochodzą też do mnie głosy o laskach molestowanych na imprezach integracyj-
nych, które boją się cokolwiek powiedzieć, bo nie chcą stracić pracy i „spalić się” 
w branży.  /copywriterka, agencja reklamowa/
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I globalne, i polskie statystyki dotyczące molestowania seksualnego są szo-

kujące – UN Women szacuje, że 35 proc. kobiet na całym świecie doświadczyło 

przemocy fizycznej lub przemocy na tle seksualnym, a 120 mln zostało zmusza-

nych do seksu 45. 

Z raportu fundacji Ster wiemy, że niemal 90 proc. Polek doświadczyło jakiejś 

formy przemocy seksualnej, a ponad 20 procent – gwałtu. Z powodu wstydu i bra-

ku wiary w realną pomoc aż 91,8 proc. ofiar nie zgłosiło go policji46. 

Nie lepiej wygląda to w statystykach Państwowej Inspekcji Pracy – w 2021 roku 

zarejestrowała 18 zarzutów molestowania seksualnego (art. 183a § 6 Kodeksu 

pracy). Żadna ze skarg nie dotyczyła branży reklamowej. Dwa zarzuty uznano 

za bezzasadne, rozpatrywanie jednego jest w toku. Zasadność pozostałych 

zarzutów molestowania seksualnego nie była możliwa do rozstrzygnięcia przez 

inspektora pracy. PIP przyznaje, że poza działaniami prewencyjnymi, możliwość 

działania inspektora pracy jest bardzo ograniczona. 

Organizacje zajmujące się problemem zwracają także uwagę, że otacza go zmo-

wa milczenia. W tej sytuacji rola pracodawcy nabiera szczególnego znaczenia. 

Troska o zapewnienie pracownikom miejsca pracy wolnego od zjawiska dyskrymi-

nacji, w tym molestowania seksualnego, leży w ich własnym interesie. W dłuższej 

perspektywie patologie te powodują spadek efektywności pracowników, drenaż 

kadr oraz ogólną złą atmosferę w pracy, o kosztach ewentualnych odszkodowań 

nie wspominając. Kiedy traktujemy osobę podmiotowo, a nie przedmiotowo, rza-

dziej dochodzi do aktów przemocy. 

45 Więcej: https://www.unwomen.org/en
46 https://oko.press/dziewiec-na-dziesiec-polek-bylo-molestowanych-raport-o-przemocy-seksualnej

Pięć lat po rozpoczęciu ruchu #MeToo, dopiero w 2021 roku po raz pierwszy 

ponad połowa firm na świecie posiadała politykę przeciwdziałania molestowaniu 

seksualnemu (53 proc.) – wynika z przytaczanego już tutaj badania Equileap. 

Krajami, które przodują w tej kwestii są Hiszpania, a następnie Włochy, Francja  

i Kanada. Raport ocenia firmy na podstawie ośmiu zasad, które promują równość 

płci i czynią miejsce pracy bezpiecznym. Molestowanie seksualne jest jednym 

z kluczowych obszarów. W ramach tego kryterium oceniano, czy firmy wyraźnie 

zabraniają molestowania seksualnego i przemocy ze względu na płeć.  
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47 Więcej : https://equileap.com/equileap-reports/
48 Linda Scott, Kapitał kobiet, s. 71-72.

Pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje Hiszpania (82 proc. firm),  

a kolejne są Włochy (73 proc.), Francja (69 proc.) i Kanada (68 proc.)47.  

Już sama rozmowa o problemie w miejscu pracy zwiększa świadomość  

problemu, wzmacnia pozycję potencjalnych ofiar i – co oczywiste – zniechęca 

potencjalnych sprawców. Jasne procedury ograniczenia nadużyć powinny być  

tak skonstruowane, by chronić ofiary, ale jednocześnie uwzględniać zasadę 

 niewinności, dopóki wina nie zostanie udowodniona. 

Tymczasem 60 proc. polskich spółek IWG 20 nie ma przepisów, które w sposób 

wyraźny potępiałyby molestowanie seksualne i przemoc ze względu na płeć,  

a mogłyby wspierać równość między płciami w miejscu pracy, wdrażając i publi-

kując takie regulacje.

Przywoływana już w naszym raporcie Linda Scott, ekonomistka, jedna z pierw-

szych badaczek zajmujących się wpływem równouprawnienia płci na wzrost 

gospodarczy, w książce Kapitał kobiet przywołuje dające do myślenia badania.  

W firmach zatrudniających znacznie więcej mężczyzn, około 70 proc., częściej 

dochodzi do molestowania seksualnego i dyskryminacji kobiet, ale również do 

złego traktowania mężczyzn, głównie na niższym i średnim szczeblu.  

Wydawnictwo Filtry, 2021

Zmaskulinizowane przedsiębiorstwa – podnosi  

– stają się „chciwymi instytucjami”, w których panuje 

zamordyzm. Chronią sprawców i umożliwiają zachowa-

nie mizoginistycznego status quo – w przeciwieństwie 

do organizacji zatrudniających podobną liczbę kobiet  

i mężczyzn, które dla wszystkich są przyjaźniejszym  

i sprawiedliwszym miejscem pracy oraz osiągają lep-

sze wyniki finansowe, inwestują w rozwiązania przyja-

zne środowisku48. 

Organizacja Equileap, oprócz zasad w firmach,  

śledzi także procesy sądowe, ugody i oficjalne orze-

czenia.  
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Bierze pod uwagę m.in. seksistowski marketing, dyskryminację z powodu zajścia 

w ciążę czy molestowanie seksualne. Od kwietnia do grudnia 2021 roku odnoto-

wała na świecie 258 kontrowersyjnych spraw związanych z płcią – dominującym 

tematem było molestowanie seksualne, a następnie dyskryminacja intersekcjo-

nalna i dyskryminacja ze względu na płeć.

18 z tych spraw skłoniło Equileap do publikacji ostrzeżenia, tzw. Alarm Bell dla 

klientów i interesariuszy tych firm. 12 spośród nich dotyczyło firm amerykań-

skich, cztery brytyjskich, jedna australijskiej i jedna holenderskiej. Wśród tych 

spraw jest m.in. dyskryminacja ze względu na płeć, która dotknęła dwóch białych 

mężczyzn, dyrektorów kreatywnych w Wunderman Thompson (WPP). Warto pod-

kreślić, że po tych działaniach serwis społecznościowy Pinterest, który zatrudnia 

ponad 2 tys. 200 pracowników na całym świecie, podjął zobowiązanie do prze-

znaczenia 50 mln dolarów na zmianę kultury korporacyjnej, aby skończyć z dys-

kryminacją ze względu na płeć i rasę, zaś O’Reilly Automotive zawarł ugodę na 

kwotę 165 tys. dolarów w sprawie molestowania seksualnego trzech pracownic.
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Rozdział IX

Gdzie są nasze liderki 
Branża reklamy i marketingu i w Polsce, i globalnie cierpi z powodu braku iko-

nicznych, rozpoznawalnych postaci kobiet. Jest mało przykładów takich, które 

zrobiły w branży prawdziwą karierę. Chociaż kobiety zajmowały się reklamą od 

pokoleń, w większości były niewidoczne – ponieważ była to i nadal jest branża 

zdominowana przez mężczyzn. Wiele lat przed powstaniem J. Walter Thompson, 

uznawanej przez wielu za pierwszą agencję reklamową, emigrantka Mathilde C. 

Weil założyła MC Weil, pierwszą agencję prowadzoną przez kobiety. Było to  

w 1880 roku, niespełna 20 lat po wojnie secesyjnej i 40 lat zanim Amerykanki uzy-

skały prawa wyborcze. Przez następne stulecie, jeśli kobieta chciała zająć pierw-

sze miejsce w agencji takiej jak Weil, musiała założyć własną. Pierwszy raz  

w historii reklamy kobieta została wybrana na najwyższe stanowisko w dużej  

firmie reklamowej dopiero w 1985 roku. Jerry Della Femina awansował Louise  

McNamee na stanowisko prezesa swojej agencji reklamowej Della Femina. Póź-

niej McNamee przyjęła tytuł pierwszej kobiety kierującej globalną agencją re-

klamową jako partner w MVBMS. Przed nią każda kobieta – od Mathilde Weil po 

dyrektor Mary Wells z lat 60. – która chciała prowadzić agencję reklamową,  

musiała być jej założycielką.

Pionierkami reklamy i marketingu, które robiły karierę mimo przeciwności losu  

i niesprzyjającym kobietom norm społecznym były także: 

Helen Lansdowne Resor – w 1908 roku agencja J. Walter Thompson zatrud-

niła ją jako swoją pierwszą copywriterkę. Jest uznawana za pierwszą kobie-

tę, która planowała i pisała duże kampanie reklamowe;

Christine Frederick – w 1912 roku wraz z mężem założyła Ligę Kobiet Rekla-

my (przemianowana na She Runs It) w USA, by zachęcić kobiety do kariery 

w branży reklamowej i zapewnić alternatywę dla klubów tylko dla mężczyzn;

Nedda McGrath – w 1926 roku dołączyła do Blackman Agency i została 

pierwszą kobietą, dyrektorem kreatywnym dużej amerykańskiej agencji;
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Erma Proetz – w 1952 roku została w pierwszą kobietą wybraną do Rekla-

mowej Galerii Sław. Przez dwie dekady wspinała się po szczeblach kariery  

w Gardner Advertising Company w St. Louis, od copywritera po wiceprezesa 

wykonawczego;

Mary Wells Lawrence – w 1968 roku została pierwszą kobietą prezesem 

firmy notowanej na nowojorskiej giełdzie, gdy agencja, której była współza-

łożycielką (Wells, Rich, Greene} weszła na giełdę. Agencję założyła po tym, 

gdy obiecano jej funkcję prezesa w Jack Tinker & Partners, a potem odmó-

wiono tego stanowiska, ponieważ „świat nie był gotowy na kobietę-preze-

sa” i uznano, że „ograniczy ekscytujący rozwój” agencji, jeśli awansuje;

Barbara Proctor – w 1970 roku założyła firmę Proctor and Gardner Adverti-

sing, stając się pierwszą Afroamerykanką, właścicielką agencji reklamowej;

Caroline Robinson Jones – w 1977 roku została pierwszą czarnoskórą 

kobietą wiceprezesem dużej agencji reklamowej BBDO. Przez całą swoją 

karierę walczyła o stworzenie bardziej zróżnicowanej reprezentacji osób 

kolorowych w branży głównie białych mężczyzn i wybijała szklane sufity  

w wielu agencjach;

Jacqueline Parkes – w 2008 roku została pierwszą kobietą, dyrektorem 

ds. marketingu w profesjonalnym sporcie, kiedy objęła stanowisko w Major 

League Baseball. W czerwcu 2018 roku została CMO i EVP Digital Studios dla 

sieci VH1, MTV & Logo firmy Viacom;

Andrea Diquez, dyrektor generalna Saatchi & Saatchi i Sarah Thompson, 

dyrektor generalna firmy Droga5 Global – w 2018 roku grupa 180 dyrektorek 

w branży, z nimi na czele, powołała Time’s Up, by walczyć z molestowaniem 

seksualnym i innymi formami nadużyć w branży.

Wspomniana już Helen Lansdowne – autorka kultowego hasła Skóra, którą kochasz 
dotykać (A Skin You Love to Touch) dla mydła Woodbury, powszechnie uznanego 

za pierwsze wykorzystanie seksapilu w reklamie – należała do grona copywriterek, 

które odnosiły sukcesy w czasach, gdy kobiety były wykluczane z innych zawodów. 

Podłożem tej zmiany w reklamie było przekonanie, że płeć daje kobietom wrodzoną 

wiedzę o tym, jak sprzedawać produkty innym kobietom. Jak to podsumowała autor-

ka Ann Rosenblatt w The Ambitious Woman in Business (1916): „Wrodzona wiedza 

kobiety o tym, jak mówić do konsumentów, lepsza znajomość towarów, jej naturalna 

gadatliwość, czyni ją lepszą pisarką niż mężczyznę, wszystko to rozwija to, co jeden 

z ekspertów od reklamy nazywa naturalnym copywriterem”.
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Bycie „naturalnym” copywriterem nie przekładało się oczywiście 

na prestiżowe stanowiska. Specjalistka od reklamy Bernice Fitz-Gi-

bbons w 1956 roku w „The New York Times” przyznała, że kobiety na 

stanowiskach kierowniczych były dyskryminowane :

„Postawmy sprawę jasno. Kobiety zawsze pracowały. A mężczyźni 

zawsze gorąco to wspierali. I im cięższa, bardziej karczemna, brudna 

praca, im dłuższe godziny pracy, im niższe wynagrodzenie i im bar-

dziej ponure środowisko – tym bardziej gorąco i serdecznie męż-

czyźni przyklaskiwali zaangażowaniu kobiet. Dopiero od czasu, 

gdy niektóre z dziewcząt zaczęły w garsonkach Chanel  

i Dior piąć się na pięciocyfrową listę płac i sadowić w wygod-

nych gabinetach, chłopcy zaczęli kręcić głowami, pomrukiwać, 

marszczyć brwi, jęczeć i składać udręczone skargi… na temat tego, 

że miejsce kobiet jest w domu.”

Czy od tamtych czasów dużo się zmieniło? Wygląda na to, że nie.  

Oto opinia z #PoStronieKobiet, która częściowo wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje:

Kobiety są bardziej predysponowane do pracy w komunikacji marketingowej, bo 
mają inteligencję emocjonalną i empatię, czyli te miękkie kompetencje przydatne  
w pracy z ludźmi. To ułatwia pracę, ale wcale nie oznacza łatwego dostępu do stano-
wisk. Jest taki mem na Facebooku: ścieżka kobiety i faceta, jego jest prosta i pusta, 
na naszej są pranie, zakupy itp., a potem dopiero praca. Dla nas dojście do tych sa-
mych stanowisk jest trudniejsze. Facet z moją wiedzą i doświadczeniem dużo szyb-
ciej dostałby lepsze stanowisko, i to nawet nie z powodów dyskryminacyjnych, ale 
dlatego, że ma więcej czasu, żeby skupiać się na osiąganiu celów. /dyrektorka działu 

marketingu w firmie finansowej/

ZMARNOWANY POTENCJAŁ

Przyglądając się polskiemu rynkowi marketingowemu nie sposób nie dostrzec 

wciąż marnowanego potencjału. Aż 44 proc. respondentek biorących udział w na-

szym badaniu chciałoby częściej czynnie uczestniczyć w ważnych z punktu widze-

nia firmy prezentacjach i spotkaniach. A warto tu podkreślić, że wyższe wykształce-

nie deklarowało 76 proc. kobiet i 66 proc. mężczyzn.  
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Oczywiście problem nie dotyczy jedynie branży reklamowej, także w szerszej per-

spektywie wykształcone kobiety stanowią olbrzymi, ciągle niedostatecznie wyko-

rzystywany, społeczny i biznesowy zasób. Według danych Eurostatu, w 2020 roku  

w Polsce wyższe wykształcenie posiadało 46 proc. kobiet, w porównaniu do 35 proc. 

mężczyzn. Firmy powinny zatem, we własnym interesie, uwzględniać te dane w 

swojej polityce kadrowej tak, aby wskaźniki awansu i rozwoju zawodowego dla kobiet 

były sprawiedliwe. Mówiąc wprost – powinny działać tak, aby wykorzystywać w pełni 

potencjał, którym dysponują. Z korzyścią dla wszystkich. 

Tymczasem Polki w reklamie i marketingu, które chcą się rozwijać i odgrywać głów-

ne role w firmach, często – jak to już bywało na świecie – otwierają własne firmy. 

Grono pierwszych założycielek agencji i pionierek reklamy w Polsce tworzą: Katarzy-

na Łakińska – 27 lat temu założyła w Poznaniu V&P Group; Elżbieta Pełka – ponad 20 

lat temu uruchomiła agencję Pełka, dziś wchodzącą w skład Grupy Pełka i Partnerzy; 

Elżbieta Wojtczak – współzałożycielka i CEO Communication Unlimited czy Magda-

lena Czaja – współzałożycielka San Markos, dziś już poza branżą. Największy sukces 

osiągnęła Asiya Malinowska, współzałożycielka agencji Brain – ponad dwie dekady 

temu otworzyła ją razem z Jakubem Kamińskim. W 2021 roku oboje zostali uhonoro-

wani KTR Hall of Fame. A to szczególne wyróżnienie dla osób, które swoją pracą, od-

daniem, talentem i kreatywnością od wielu lat wnoszą szczególną jakość do branży 

reklamowej.

W kolejnych latach do matek-założycielek dołączały kolejne kobiety, m.in.: Karolina 

Łappo, założycielka Ad Ants/Kolman Advertising (dziś także poza branżą); Katarzyna 

Sośnierz, współzałożycielka i dyrektor kreatywna agencji Lvov; Karolina Kałużna, 

współzałożycielka i dyrektorka kreatywna agencji Przestrzeń; Agnieszka Stelmasz-

czyk, prezeska i założycielka Feno czy Weronika Szwarc-Bronikowska, współzałoży-

cielka domu mediowego Media People. Kobiet, które miały odwagę iść na swoje nie 

brakuje także w branży PR – tutaj warto wspomnieć choćby o Katarzynie Pawlikow-

skiej i Aleksandrze Nieściuszko-Bujnickiej, które 14 lat prowadzą agencję Garden  

of Words, specjalizującą się w komunikacji adresowanej do kobiet czy Hannie Waśko, 

która stworzyła Big Picture. Nie sposób wymienić wszystkich kobiet, które pięły się 

po szczeblach kariery w korporacjach.  
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Dziś stoją na ich czele bądź na czele działów marketingu – przypomnijmy choćby 

kilka z tytułem Ad Woman miesięcznika „Press”, czy CMO of the Year Media i Marke-

ting Polska: Izabela Albrychiewicz, prezeska Group M; Agnieszka Kosik, w przeszło-

ści szefowa domu MediaCom Warszawa i do niedawna szefowa polskiego oddziału 

Meta; Małgorzata Węgierek, prezeska Havas Media Group; Anna Pańczyk, przewod-

nicząca rady nadzorczej BNG Holding; Ewa Góralska, dyrektorka zarządzająca Mul-

lenLowe MediaHub; Małgorzata Lubelska, Global Marketing VP, International Brands, 

The Heineken Company. Z roku na rok mamy więc pewien progres, ale zdaniem 

kobiet, z którymi rozmawialiśmy wciąż zbyt powolny. 

A od dawna wiemy, że różnorodność i zyski są ze sobą ściśle powiązane, szcze-

gólnie w czasach kryzysu. Również w czasie pandemii Covid-19, firmy, które mają 

zróżnicowane zarządy, są lepiej przygotowane na wszelkie przeciwności. Tak wynika 

z choćby raportu BoardReady49 , organizacji non-profit z siedzibą w Seattle, skon-

centrowanej na wspieraniu firm w różnorodności. Autorzy przyjrzeli się tym z indeksu 

S&P 50050 , które opublikowały wyniki za rok 2020, analizując także ich wyniki w la-

tach 2018-2020. I co odkryli? Firmy, w których ponad 30 procent miejsc w zarządach 

zajmują kobiety, osiągnęły lepsze przychody rok do roku w 11 spośród 15 najwięk-

szych sektorów indeksu S&P 500 niż te mniej zróżnicowane pod względem płci.  

54 proc. z nich osiągnęło większe przychody rok do roku w 2020 roku w porównaniu 

z 45 proc. tych mniej różnorodnych. Najlepsze wyniki pod tym względem dostrzegli 

w handlu detalicznym i u dostawców oprogramowania komputerowego, podczas gdy 

transport i energia wypadły najsłabiej.

49 https://www.boardready.io/report-july-2021
50 Indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NAS 
51 DAQ. Są to głównie przedsiębiorstwa amerykańskie.
Więcej: https://newsroom.ucla.edu/releases/lack-of-diversity-means-box-office-blues-for-hollywood

Kolejnego dowodu, że różnorodność i zyski to dwie strony tego samego medalu, 

dostarczają naukowcy z Centre for Scholars and Storytellers z siedzibą na Uniwersy-

tecie Kalifornijskim w Los Angeles51. Podnoszą, że wielkie studia filmowe z Hollywood 

tracą pieniądze, nie pokazując w swoich produkcjach autentycznie różnorodnych 

historii i bohaterów. Szacują, że filmy wysokobudżetowe – te o łącznej wartości 159 

milionów dolarów lub więcej – przyniosą znaczne straty w dochodach ze sprzedaży 

biletów w weekendy otwarcia, gdy nie będzie w nich dużej różnorodności rasowej, 

kulturowej lub innej, zarówno wśród obsady, jak i ekipy producenckiej.  
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Wyliczyli nawet, że film za 159 milionów dolarów straci 32,2 miliona dolarów  

w pierwszy weekend, a więc około 20 proc. swojego budżetu, a potencjalna całkowi-

ta strata może osiągnąć nawet 130 milionów dolarów – 82 proc. 

I w reklamie upewnienie się, że treści – i ci, którzy je tworzą – są autentycznie  

i inkluzywnie reprezentatywne dla dzisiejszego społeczeństwa, opiera się na logice 

finansowej: 64 proc. konsumentów w ankiecie Google stwierdziło, że rozważali zakup 

lub dokonali zakupu po obejrzeniu reklamy, którą uznali za zróżnicowaną  

lub włączającą. 52 

Od 2016 roku Bloomberg publikuje Gender-Equality Index (GEI), by zapewnić in-

westorom dane pokazujące, które firmy inwestują w kobiety. Indeks mierzy równość 

płci w pięciu filarach: przywództwo kobiet i rozwój talentów, równe płace i parytet 

płacowy, kultura sprzyjająca włączeniu społecznemu, polityka przeciwdziałania mo-

lestowaniu seksualnemu oraz marka prokobieca. W 2022 roku na prestiżowej liście 

znalazło się 418 firm z 50 branż z siedzibami w 45 krajach i regionach. Są wśród nich 

międzynarodowe korporacje, w Polsce, m.in. AXA, BNP Paribas, Coca Cola, Credit 

Suisse, Danone, L’Oreal, mBank, Uber, Visa, Unilever. Spośród holdingów reklamo-

wych działających również na naszym rynku na tej liście zalazły się: Publicis, do 

której w Polsce należą agencje reklamowe Publicis, Leo Burnett i Saatchi&Saatchi IS 

oraz domy mediowe Starcom, Zenith, Spark Foundry, Performics oraz LiquidThread, 

a także sieć WPP z agencjami Ogilvy, Grey, VML&R oraz domami Group M, Mindshare, 

MediaCom, Wavemaker. 

52 https://www.thinkwithgoogle.com/future-of-marketing/management-and-culture/diversity-and-inclusion/thought-leadership-marketing-
-diversity-inclusion/
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Równość i jawność wynagrodzeń, więcej kobiet na wyższych stanowiskach,  

takie same szanse zawodowe jak w przypadku mężczyzn, dbałość, by 

kreatywność i kompetencje nie miały płci – to tylko niektóre konieczne zmiany, 

które kobiety wskazały w badaniu #PoStronieKobiet, kiedy zapytaliśmy, jak 

wyobrażają sobie polską branżę reklamy i marketingu w 2030 roku. 

Kluczowe wnioski,
czyli jaki według kobiet powinien być  
Ad World 2030

Mimo że w sprawie równości odnotowaliśmy w tym raporcie pewne postępy 

– choćby fakt, że powoli rośnie widoczność kobiet w branżowych gremiach, to 

pracujące w reklamie i marketingu kobiety (i nie tylko), wciąż potykają się o po-

zostałości patriarchatu. Nadal są znacząco niedoreprezentowane na wszystkich 

szczeblach zarządzania i mocniej niż mężczyźni muszą udowadniać swoje kompe-

tencje. Co więcej, mają gorsze codzienne doświadczenia w pracy. Dowiedzieliśmy 

się także, że równość dotyczy bardzo wielu aspektów naszego codziennego funk-

cjonowania w firmach, a jako branża mamy w tym obszarze sporo do nadrobienia. 

Jedynie 26 proc. kobiet i mężczyzn biorących udział w części ilościowej #PoStro-

nieKobiet, stwierdziło, że w ich firmach istnieje kodeks praktyk równościowych. 

Pozostali wskazywali, że takich rozwiązań w ich organizacjach nie ma, bądź nie 

mają o nich wiedzy. To utwierdza nas w celu, jaki postawiliśmy sobie jeszcze przed 

startem badania – wypracowanie w najbliższej przyszłości dobrych praktyk doty-

czących równości płci w branży i szukanie sojuszników dla tej sprawy.

Co niepokojące, badanie pokazało, że wiele kobiet nie może liczyć na wsparcie  

w swoich firmach. Pomoc zewnętrznych instytucji czy NGO-s wobec zasięgu pro-

blemu – choćby zdrowia psychofizycznego, przemocy, czy molestowania – w skali 

całego kraju jest również niewystarczająca. Dziś pracujące w reklamie i marketin-

gu kobiety szukają wsparcia w gronie bliskich i rodziny, u zaufanych współpracow-

ników, bądź terapeuty. Rzadko udają się po pomoc do swoich przełożonych czy 

działów HR. Obawiają się, że nie zostaną zrozumiane albo spotkają się z brakiem 

reakcji i wręcz odrzuceniem.
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Właśnie dlatego projekt ten został przez nas pomyślany również jako nieformal-

na grupa wsparcia dla kobiet w branży, które doświadczają problemów związanych 

z brakiem równości i sprawiedliwości. Zachęcamy kobiety, ale także wszystkich 

sprzyjających sprawie do podzielenia się doświadczeniami na naszej stronie 

PoStronieKobiet.pl. Mamy nadzieję, że będziemy też mogli porozmawiać podczas 

debat, które planujemy oraz w social mediach. 

#PoStronieKobiet pokazało także, że w polskiej branży, podobnie jak na całym 

świecie, są mężczyźni, którzy wspierają ideę równości płci, choć jest też wielu 

takich, którzy uważają, że problem nierówności nie istnieje, wypierają go, a nawet 

są wrogo nastawieni, bo traktują jako zagrożenie dla swojej męskości. Sytuacja 

kobiet komplikuje się jeszcze bardziej, gdy mężczyźni deklarują feministyczne 

wartości, ale w praktyce ich nie przejawiają. Istotę problemu dobrze oddaje wypo-

wiedź jednej z uczestniczek badania:

Panowie doskonale dostrzegają problemy kobiet, widzą jak są one traktowane 
w naszym kraju, chodzą na strajki kobiet. Ale wszystko to na poziomie deklaracji, 
kiedy na przykład dyskutujemy o tym w firmie. Gorzej wygląda to w praktyce. Moi 
koledzy nie wiedzą, jak to jest pracować w domu z chorym dzieckiem. Oni mają od 
tego małżonki. Kompletnie nie rozumieją, że robię to wszystko co oni, plus to, co 
za nich robią żony. /menedżerka w agencji specjalistycznej/

Trudno nie odnieść wrażenia, że część mężczyzn gra na siebie, dba o wywalczo-

ną pozycję i widoczność w mediach. Nie chcą dostrzec, że patriarchat ma nega-

tywne skutki także dla wielu z nich. 

Szukając klucza do porozumienia i dialogu – niezwykle ważnych dla kobiet kwe-

stii – raport został pomyślany tak, by oprócz statystyk, dał im, a także sojuszni-

kom argumenty potrzebne w rozmowach z kolegami. Jest w nim wiele dających do 

myślenia faktów, odniesień do innych badań i opinii, które – na co liczymy – mogą 

zmienić niesprzyjające kobietom postawy. 

A to dopiero początek. Zmniejszenie uprzedzeń wobec kobiet, wzmocnienie 

ich głosu w branży – a stanowią w niej większość – wymaga pracy na wszystkich 

poziomach. Wiele zależy także od nas samych, od tego, jak się zachowujemy w 

codziennych relacjach. Ważniejsze niż płeć są postawa i poglądy. Problem polega 

na tym, że nawet jeśli się o tym w branży mówi, to wciąż za mało robi. Na początek 

warto, byśmy – wzorem zachodnich rynków – określili cele w zakresie równości.
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53  Więcej: https://www.bi.team/blogs/8-ways-to-understand-your-organisations-gender-pay-gap/

Impulsem do zmian może być fakt, że 67 proc. kobiet i mężczyzn w części ilościo-

wej #PoStronieKobiet deklarowało, że w perspektywie długotrwałej wiąże swoją 

przyszłość z branżą. Przy czym wahają się istotnie częściej kobiety – 28 proc.  

w stosunku do 17 proc. mężczyzn. Optymistyczne jest to, że 71 proc. responden-

tów poleciłoby pracę w branży kobietom – przy czym do polecania bardziej skłonni 

są mężczyźni (83 proc. vs 68 proc. kobiety), a 77 proc. osób biorących udział  

w badaniu poleciłoby pracę w branży mężczyznom. 

Jedna trzecia respondentów rozważa odejście z branży (częściej są to mężczyź-

ni – 44 proc.), taki sam odsetek się waha. Wśród niepewnych jest więcej kobiet 

(39 proc.). Być może sprawiedliwsze, bardziej różnorodne i inkluzywne miejsca 

pracy pomogą zatrzymać talenty w branży. 

Co więcej powinno się wydarzyć w reklamie i marketingu, by do 2030 roku  

zniwelować różnice między płciami? Poniżej podajemy kilka obszarów do pracy  

w firmach i dla całej branży, które kobiety podnosiły w rozmowach w ramach jako-

ściowej części #PoStronieKobiet.

To budząca spore emocje kwestia w wielu rozmowach. Parafrazując znane femi-

nistyczne hasło „Don’t empower me. Pay me!” – kobiety chcą zarabiać pieniądze, 

na jakie zasługują. Nie chcą być dowartościowywane dobrym słowem. Chcą być 

dobrze opłacane.

Wprowadzenie przejrzystości wynagrodzeń zwiększy satysfakcję i motywację 

nie tylko kobiet, ale pomoże przyciągnąć i zatrzymać w firmach najlepszych spe-

cjalistów. Druga ważna kwestia to podjęcie działań w celu zmniejszenia gender 

pay gap. Jak już pisaliśmy, istotna dla pracodawców, ponieważ klienci, pracownicy 

i akcjonariusze, jeśli już tego nie robią, w końcu zaczną dopytywać o to, co robią 

firmy, by zlikwidować lukę płacową. 

Według brytyjskiego Gender & Behavioral Insights, szukając istoty problemu 

gender pay gap, pracodawcy muszą sobie zadać kilka ważnych pytań53:

– Czy istnieje większe prawdopodobieństwo, że kobiety będą rekrutowane na 

gorzej płatne stanowiska?

Zmniejszenie luki płacowej. Dbałość o transparentność i docelowo  

równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. 
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– Czy poszczególne aspekty wynagrodzenia (takie jak pensje podstawowe 

 i premie) różnią się w zależności od płci? Na przykład różnica w wynagrodzeniach 

kobiet i mężczyzn w Wielkiej Brytanii wynosi 19 proc., ale różnica w premiach  

aż 57 proc.!

– Czy mężczyźni i kobiety uzyskują średnio różne wyniki? Ile czasu zajmuje im 

droga do awansu?

– Czy ludzie „utknęli” na pewnych stanowiskach w twojej organizacji?

– Czy robisz wszystko, co możesz, by wspierać postępy pracowników zatrud-

nionych w niepełnym wymiarze godzin/pracujących hybrydowo/w elastycznym 

czasie pracy?

– Czy mężczyźni i kobiety odchodzą z firmy w różnym tempie?

– Czy wspierasz zarówno mężczyzn, jak i kobiety w podejmowaniu obowiązków 

rodzicielskich?

Jak dowiedzieliśmy się z rozmów w ramach badania, kobiety rzadziej negocjują 

swoje wynagrodzenie. Dlatego tak ważne jest, by pracodawca otwarcie zachęcał 

wszystkich pracowników do takich negocjacji, pokazując widełki wynagrodzeń. 

Nie mniej ważne dla zmniejszenia nierówności płacowych jest wprowadzenie 

przejrzystości procesów promocji, wynagrodzeń i premiowania. Menedżerowie 

rozumieją wówczas, że ich decyzje muszą być obiektywne i podparte dowodami, 

ponieważ można je zweryfikować. 

      Równy dostęp do stanowisk zarządczych i decyzyjnych, które wiążą się  

      z realnym, nie fasadowym wpływem na działania firm czy branży. Umoż-

liwienie kobietom wchodzenia w role prestiżowe – od jurorki, prelegentki na 

konferencjach i ważnych branżowych wydarzeniach, po ekspertki w mediach 

czy podczas firmowych spotkań. Dbanie o wzmacnianie pozycji kobiet w fir-

mach i w branży, a przynajmniej nieumniejszanie ich w oczach zespołu czy  

w relacjach z klientami. Kobiety nie chcą być odcinane od własnych osią-

gnięć. Chcą zadań ważniejszych niż robienie notatek ze spotkań. Dostęp  

do prestiżowej pracy i projektów jest dla nich niezwykle istotny. Wzmacnia ich 

motywację, produktywność, zwiększa pozytywną ocenę miejsca pracy. 

Brak takich działań oznacza dyskryminację, o której pisaliśmy w kilku rozdzia-

łach. Kobiety narzekają również, że wielu szefów nie rozumie, że wraz ze wzro-

stem sprawczości i doświadczenia kobiet, rośnie ich pewność siebie.  
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Tymczasem wymuszone pandemią zmiany, takie jak praca hybrydowa, nierzadko 

powodują, że kobiety czują się w pracy odsunięte na bok. 

Niektóre uczestniczki badania postulowały, że wskazane byłyby pewne paryte-

ty i jasne kryteria naboru do branżowych gremiów i zarządów firm – jak dotąd są 

wprowadzane w niewielu organizacjach. Jak zreformować miejsce pracy, jeśli  

w ogóle nie pełnimy kierowniczych ról? – pytały retorycznie.

Taki cel – zwiększenie udziału kobiet w zarządzaniu – branża reklamy i marke-

tingu postawiła sobie choćby w Wielkiej Brytanii, dążąc do tego, by na wyższych 

stanowiskach było 40 proc. kobiet. 

Według Him For Her 54 , która działa na rzecz różnorodności w zarządach w USA, 

firmy mogą tworzyć bardziej zróżnicowane pod względem płci zarządy/gremia 

poprzez:

Nadanie priorytetu zatrudnienia niezależnego dyrektora/eksperta na wcze-

snym etapie cyklu życia firmy.

Stawianie na doświadczenie, a nie na tytuł. Na przykład wymóg, by kandydat 

pracował wcześniej jako dyrektor generalny/juror automatycznie faworyzuje 

mężczyzn, podczas gdy określenie konkretnych kryteriów, na przykład do-

świadczenie w rozwoju firmy/liczba kampanii współtworzonych w ostatnim 

roku, pozwala uzyskać szerszą pulę wykwalifikowanych kandydatów.

Budowanie zróżnicowanej listy kandydatów poprzez identyfikowanie ich 

poza osobistą siecią zawodową decydentów. Nie brakuje przecież kobiet na 

stanowiskach kierowniczych gotowych do pracy w zarządach czy kobiet pra-

cujących przy zauważanych przez rynek kampaniach, chętnych do juroro-

wania. Jednak często są one niedostatecznie reprezentowane w osobistych 

sieciach rekrutujących. 

     Zapewnienie równego dostępu do awansów. Niepomijanie kobiet  

     w rekrutacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Usunięcie uprzedzeń z proce-

su rekrutacji. Agencje kreatywne i inne specjalistyczne, w ślad za deklaracjami, 

powinny bardziej się starać, by zatrzymać czy przyciągnąć talenty. Zwłaszcza, 

że już mają spore problemy w rekrutacji fachowców.

Około 90 proc. firm na świecie uważa się za małe i średnie przedsiębiorstwa, 

przy czym reprezentują one około 70 proc. wszystkich miejsc pracy.  

54 Więcej: https://www.himforher.org/
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Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało niedawno raport, w którym przeanali-

zowano setki badań i wywiadów z 300 liderami i założycielami małych firm,  

by lepiej zrozumieć, co jest konieczne dla zabezpieczenia przyszłości firmy.  

Analiza wykazała, że największym wyzwaniem stojącym przed MŚP jest pozyski-

wanie talentów, przy czym ponad połowa wskazała to jako główny problem.

Warto więc zatrudniać na podstawie potencjału, a nie osiągnięć. Badania poka-

zują, że wiele kobiet nie będzie ubiegać się o stanowisko, dopóki nie spełni 100 

proc. kryteriów zatrudnienia podanych w ogłoszeniu o pracę, np. w postaci osią-

gnięć biznesowych czy nagród kreatywnych, do których mają utrudniony dostęp 

– nie są zatem brane pod uwagę, nawet jeśli mają potencjał, by zrealizować  

planowane zadania. 

Również rekruterzy muszą zobowiązać się do komunikacji w neutralnym pod 

względem płci języku. Konieczne jest zwracanie szczególnej uwagi na to, czy ob-

sadzając dane stanowisko w firmie nie kierujemy się stereotypami, utartymi sche-

matami i uprzedzeniami. Na krótkiej liście rekrutacji i awansów warto uwzględnić 

wiele kobiet, listy z jedną tylko kandydatką nie zwiększają ich szans. Zamiast 

polegać jedynie na rozmowach kwalifikacyjnych, warto też poprosić kandydatów  

o wykonanie zadań, które mieliby wykonywać na stanowisku, o które się ubiegają. 

Ponadto warto pokazywać klientom, partnerom i konsumentom różnorodną 

twarz firmy, bo to się wszystkim opłaca. Oprócz przełomowych kampanii, bran-

żowych nagród, prawdziwe zmiany mogą wprowadzić te firmy, które zatrzymują 

więcej kobiet w swoich szeregach. Ich reprezentacja we wszystkich działach  

– od badań, przez strategię, po kreację przekłada się na komunikację tworzoną 

z myślą o konsumentach. 

      Kobiety nie chcą już słyszeć, że powinny się dopasować do miejsca pracy,     

      oczekują, że to te miejsca się zmienią. Kobiety nie chcą być naprawiane  

to rzeczywistość wymaga naprawy.

Korporacje i organizacje, w ramach działań na rzecz różnorodności płci, czę-

sto zachęcają kobiety do udziału w programach i inicjatywach mających na celu 

szkolenie ich w przezwyciężaniu syndromu oszustki, niskiej samooceny czy in-

nego „defektu”. Wokół tego urósł nawet cały przemysł – od książek po coaching, 

który uczy kobiety pewności i wiary siebie. Jednak skupianie się wyłącznie na tym 

oddala od istoty problemu.  
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A są nim kwestie systemowe, takie jak np. zróżnicowanie wynagrodzenia ze wzglę-

du na płeć, czy stres i przepracowanie, których doświadcza wiele kobiet obarczo-

nych pracą i obowiązkami domowymi. A więc mówimy o systemowych niesprawie-

dliwościach, które wymagają rozwiązań organizacyjnych i społecznych, a nie tylko 

programów szkoleniowych z zakresu pewności siebie. „Przestań prosić kobiety  

o pracę nad sobą – to miejsce pracy wymaga naprawy” – wskazują socjolożki 

Shani Orgad i Rosalind Gill, autorki książki Confidence Culture, w której piszą, że 

pewność siebie kobiet ma znaczenie, ale nie należy jej przeceniać w zdominowa-

nych przez mężczyzn kulturach pracy: 

„(...) organizacje są zorientowane na płeć z założenia, a nie przez przypadek. 

Nawet brytyjski parlament do niedawna nie miał żłobka ani miejsca, w którym 

kobiety mogłyby karmić piersią, mimo że ma wszelkiego rodzaju kluby i stowarzy-

szenia – a nawet strzelnicę. Wiele dużych firm technologicznych i medialnych jest 

również zbudowanych wokół tego, co tradycyjnie interesuje mężczyzn, ze stołami 

bilardowymi i piłkarzykami włącznie. A potem ludzie w tych sektorach drapią się 

po głowach i pytają: Dlaczego nie mamy więcej kobiet? O tak, brakuje im pewności 

siebie”55.

Jak to, według autorek, może w praktyce działać na szkodę kobiet? Weźmy 

opisaną przez nie historię Louise, menedżerki ds. marketingu. Po urodzeniu pierw-

szego dziecka musiała od czasu do czasu opuszczać spotkania w pracy, by zabrać 

malucha do lekarza. Informowała o tym swojego pracodawcę, ale czuła się z tym 

niekomfortowo. Za każdym razem Louise przepraszała, jej pewność siebie sła-

bła. Dziewczyno, przestań przepraszać! – podpowiadałaby jej i każdej kobiecie 

w podobnej sytuacji kultura wiary w siebie. A jednak szef Louise skrytykował jej 

niewłaściwe i nieprofesjonalne zachowanie. Zamiast łamać toksyczną kulturę pra-

cy – na przykład przez przeniesienie podstawowych spotkań roboczych na wcze-

śniejsze godziny – kultura pracy złamała Louise. „Brakowało mi pewności siebie” 

– podsumowała i rzuciła pracę 56.

Wniosek? Wzmacnianie samooceny i pewności siebie kobiet przez organizacje 

nie zwalnia ich od przyjrzenia się własnej kulturze i praktykom. Bez tego wiele 

szkoleń z zakresu różnorodności na niewiele się zda. Przyczyna jest prosta: nie-

które firmy traktują różnorodność, równość i integrację (DEI) jako samodzielny 

temat szkolenia, zamiast osadzić je w każdym elemencie swojej kultury.  

55 Za https://www.forbes.com/sites/lizelting/2022/03/22/in-dialogue-shani-orgad-and-rosalind-gill-on-women-in-the-workplace-and-con-
fidence-culture/
56 https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2022/03/08/against-systemic-gender-injustice-our-confidence-culture-encourages-women-to-
-blame-themselves/
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„Jeżeli szkolenie z nieświadomych uprzedzeń traktuje się jako jedyne rozwiązanie 

to strata pieniędzy” – uważa Amanda McCalla-Leacy, globalna dyrektor zarządza-

jąca ds. integracji i różnorodności (I&D) w Accenture57. „Jeśli chcesz coś zmienić, 

I&D musi być zintegrowane z twoją strategią, twoim zachowaniem jako lidera  

organizacji i przekazem na każdym poziomie” – radzi szefom firm58. Anise Wiley-

-Little, autorka książki Profitable Diversity: How Economic Inclusion Can Lead to 
Success i była dyrektor ds. różnorodności w Kellogg School of Management59  

argumentuje: „DEI składa się na każdą interakcję i decyzję podejmowaną w firmie”.  

Powinno więc dotyczyć wszystkiego, co robi firma – od rekrutacji, przez  

przywództwo, projektowanie usług czy produktów, po wdrażanie procesów  

wewnętrznych i wybór dostawców. „Jeśli wcześniej nie wpisałeś DEI w swoją strate-

gię korporacyjną, nie uzyskasz oczekiwanych rezultatów” – przestrzega Wiley-Little.

Już prosta zmiana w sposobie ogłaszania ofert pracy może zwiększyć liczbę 

podań składanych przez kobiety o 16 proc60.  Szkolenie w zakresie różnorodno-

ści może pomóc w podniesieniu świadomości, ale jest mało prawdopodobne, aby 

zmieniło zachowanie.

      Wspieranie i promowanie otwartej dyskusji na temat nierówności i dyskrymi- 

      nacji. Potrzebne jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni (być 

może także narzędzi pozwalających na szybką reakcję i interwencję), dzięki 

której znikną obawy związane ze zgłaszaniem nierówności oraz nadużyć.

Wzmocnienie głosu kobiet w firmie – i w całej branży, np. w ramach istniejących 

organizacji – może przynieść także wyznaczenie menedżerów ds. różnorodności  

i/lub grup zadaniowych ds. różnorodności. Zadaniem takich specjalistów jest mo-

nitorowanie procesów zarządzania talentami oraz dbanie o różnorodność w orga-

nizacji. Mogą ograniczyć stronniczość w rekrutacjach, przy awansach, ponieważ 

osoby podejmujące decyzje wiedzą, że ich decyzja może zostać zweryfikowana.

Accenture uczy wszystkich liderów i pracowników, by zwracać uwagę, gdy widzą 

zachowanie dyskryminujące. „Oczekuje się, że wszyscy będą o tym rozmawiać, co 

zwiększa świadomość problemu” – wyjaśnia McCalla-Leacy, zastrzegając, że to 

ma na celu raczej edukację niż krytykę61.

57 Globalna firma, świadcząca profesjonalne usługi w zakresie doradztwa biznesowego.
58 https://www.reworked.co/learning-development/why-diversity-training-fails-and-how-to-make-it-stick/?utm_campaign=cm&utm_sour-
ce=linkedin&utm_medium=sm&utm_content=md03232022
59 Ibidem.
60 https://www.bi.team/blogs/new-for-employers-updated-evidence-on-what-works-to-reduce-the-gender-pay-gap/
61 Ibidem.
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      Promowanie kobiecego stylu zarządzania w firmach, w którym wartością jest   

      troska o innych – ważni są ludzie i dobre relacje między nimi; menedżerowie 

nie tylko ryzykują, ale kierują się intuicją, dążą do porozumienia, a konflikty są 

rozwiązywane na drodze kompromisu i negocjacji. 

Jakość przywództwa w firmach, szczególnie dziś, ma ogromne znaczenie. Miej-

my nadzieję, że pandemia jest w odwrocie, ale świat wciąż jest pełen ruchomych 

piasków i niejasnej przyszłości – w Ukrainie toczy się przerażająca wojna, szaleje 

inflacja, przerwano łańcuchy dostaw. Wielka Rezygnacja62 zmusza firmy do pod-

noszenia płac i zwiększania pozafinansowych świadczeń, by przyciągnąć talenty. 

Ameryka ma około 11 milionów wolnych miejsc pracy, ale ludzie nie chcą na nie 

aplikować. Do grona wypalonych dołączają nawet specjaliści HR63. Lars Schmidt, 

założyciel Amplify, firmy konsultingowej HR, przeprowadził niedawno ankietę 

wśród 280 amerykańskich chief human resources officer (CHRO) – 47 proc spo-

śród nich porzuciło pracę, którą mieli w styczniu 2020 roku, a wielu całkowicie 

odeszło z HR . Zapewne z tych powodów redakcja platformy opinii Axios.com na-

zwała rok 2022 najtrudniejszym rokiem w historii prowadzenia firmy  

– trudniejszym nawet niż 2020, kiedy wybuchła pandemia64.

Te niewiadome nieuchronnie mają także wpływ na nasze miejsca pracy – czy 

pracujemy, gdzie pracujemy, kiedy pracujemy, a nawet jak długo możemy tolero-

wać pracę dla naszego obecnego pracodawcy. W ciągu ostatnich dwóch lat fir-

my mierzą się z wieloma problemami: pandemii, kryzysu wypalenia zawodowego, 

żądań sprawiedliwości społecznej i pracy zdalnej. Stres i inne towarzyszące mu 

negatywne stany, jak nigdy dotąd, przybierają na sile. Może to przyjąć formę braku 

reakcji na potrzeby klientów, nieuwagi kierownictwa, sprzeciwu wobec szans, któ-

re mogą przynieść firmie korzyści, utraty produktywności lub niechęci pracowni-

ków do firmy, ponieważ, słusznie lub niesłusznie, może ona być uznana za przy-

czynę ich cierpienia. Dlatego liderzy muszą zbadać i przeanalizować, jak pomóc 

członkom swojej organizacji radzić sobie z tymi problemami. 

I tu kluczowy jest wybór lidera – więcej piszemy o tym w rozdziale VI. Oczywiście 

cechy dobrego lidera nie są zależne wyłącznie od płci, tylko od kompetencji, co 

mocno podkreślamy.  

62 Hasło wymyślił Anthony Klotz, psycholog organizacyjny i profesor na Texas A&M University i określił nim ludzi odchodzących z pracy  
z powodu trwającej pandemii.  
63 Więcej: https://www.axios.com/businesses-ceos-pandemic-resignation-jobs-inflation-7f62822a-81a5-4c0b-99b1-485689bd791a.ht-
ml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosmarkets&stream=business
64 Ibidem

# P O S T R O N I E K O B I E T95

RAPORT RÓWNOŚĆ  2022

WNIOSKI



Jednak istnieją twarde dowody, że inwestycja w kobiety naprawdę się opłaca. 

Nowe dane zebrane przez globalną firmę konsultingową Potential Project pokazu-

ją, że brak zaangażowania pracowników przekłada się na znaczne koszty organi-

zacyjne (z powodu absencji i niższej wydajności).  

Istnieje jednak znaczna różnica w sposobie, w jaki objawia się to w zespołach kie-

rowanych przez kobiety w porównaniu z zespołami kierowanymi przez mężczyzn. 

Z badania wynika, że dzięki większemu zaangażowaniu pracowników, kobiety-li-

derki pomagają zaoszczędzić swoim firmom 1,43 miliona dolarów na każdy tysiąc 

pracowników65 .

W czym tkwi sekret przywództwa kobiet, które może mieć tak pozytywny wpływ 

na udziałowców? Potential Project nazywa to „współczującą mądrością”, czyli 

stylem przywództwa, który znacznie przyczynia się do zaangażowania, satysfak-

cji i wydajności zespołów, zmniejszając negatywne koszty, których obawiają się 

firmy. „Najprościej mówiąc współczująca mądrość oznacza zdolność do wykony-

wania trudnych zadań, które są wymagane od liderów, w sposób, który jest ludzki” 

– wskazuje Jacqueline Carter, partner w Potential Project i współautorka wydanej 

na początku roku książki na ten temat Compassionate Leadership: How to Do Hard 
Things in a Human Way. „A kobiety na stanowiskach kierowniczych często mają  

do czynienia z większą liczbą takich trudnych spraw niż ich męscy odpowiednicy” 

– podkreśla.

Badania prowadzone na przestrzeni lat wielokrotnie potwierdzały, że firmy 

przeżywające kryzys częściej powołują na stanowiska kierownicze kobiety66. 

Zjawisko, powszechne nie tylko w biznesie, znane jest jako szklany klif”67. Taka 

kobieta ma „posprzątać bałagan” i wiele przykładów pokazuje, że doskonale 

sobie z tym radzi. Podczas pandemii COVID-19 to właśnie kraje kierowane przez 

kobiety najszybciej i najskuteczniej reagowały efektywnymi rozwiązaniami  

w zakresie zdrowia publicznego. 

Co ważne, kobiety są bardziej skłonne do wrażliwości i współczucia, co pomaga 

im w podejmowaniu trudnych decyzji z zachowaniem ludzkiego podejścia. Prze-

kłada się to na środowisko pracy.  

65 Więcej: https://www.potentialproject.com/insights/the-secret-to-womens-leadership-that-can-drive-such-a-positive-impact
66 Więcej: https://www.vox.com/2018/10/31/17960156/what-is-the-glass-cliff-women-ceos
67 Termin „szklany klif” został po raz pierwszy ukuty przez badaczy z University of Exeter, Michelle Ryan i Alexandra Haslama w 2005 roku.  
To zjawisko, w którym kobiety (i inne grupy mniejszościowe) częściej zajmują te kierownicze stanowiska, które są ryzykowne i niepewne. 
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Liderzy, którzy publicznie demonstrują takie cechy, jak współczucie i wrażliwość, 

tworzą kulturę, w której te cechy są istotne. Firmy tworzą nowe udogodnienia  

i świadczenia, by uniknąć kosztów związanych z utratą talentów, a więc nie tracą 

 z oczu prostej kalkulacji leżącej u podstaw zaangażowania pracowników.

     Dbałość o to, by kompetencje nie miały płci, a zależały od weryfikowalnej  

     wiedzy i doświadczenia. Budowanie zespołów równościowych, korzystają-

cych zarówno z kobiecej, jak i męskiej perspektywy. Dbanie o kulturę rozmowy 

na spotkaniach, promowanie takiego sposobu komunikacji, który będzie kom-

fortowy dla wszystkich. Sprzyja ona zabieraniu głosu przez wszystkich, okazy-

waniu szacunku dla czyjegoś zdania.

Jak wiemy z raportu kobiety są częściej niż mężczyźni narażone na kwestiono-

wanie ich kompetencji i podważania autorytetu. Szczególną wagę przywiązują 

do równościowego języka i traktowania. Różnorodność rozumiana jedynie jako 

odpowiednia liczba zatrudnionych kobiet czy ich obecność na stanowiskach nie 

wystarczy. W branży jest wiele kobiet, które niekoniecznie chcą stanowisk – bar-

dziej oczekują uczestnictwa, nie chcą pozostawać zawsze w cieniu. Dlatego firmy 

muszą również stworzyć kulturę, która w pełni wykorzysta korzyści płynące  

z różnorodności – taką, w której kobiety i wszyscy pracownicy czują się komforto-

wo, przedstawiając swoje unikalne pomysły, perspektywy i doświadczenia. Kiedy 

kobiety są szanowane, a ich wkład jest doceniany, istnieje większe prawdopodo-

bieństwo, że będą one czuły się bardziej związane ze swoimi współpracownikami.

Branża musi zwalczać przestarzałe stereotypy w agencjach i działach mar-

ketingu, zmniejszyć uprzedzenia wobec kobiet w pracy. 

Większość kobiet w badaniu #PoStronieKobiet ma doświadczenie z utrwalonymi 

podwójnymi standardami. Doskonale zdają sobie sprawę, że kiedy pokazują pew-

ność siebie i inne zachowania typowe dla mężczyzn często odbija się to na nich 

bardzo negatywnie. One nie chcą już słyszeć, że są rozhisteryzowane, kiedy sta-

nowczo wygłaszają opinie. Dopóki mężczyźni i kobiety pełnią różne role społecz-

ne – w domu i w pracy – możemy nigdy nie być w stanie całkowicie wyeliminować 

stereotypów płciowych z naszych umysłów.
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Ostre podziały płciowe są niekorzystne dla wszystkich. Istotne jest więc pro-

mowanie równościowego podziału w obszarze biznesowym i w życiu prywatnym. 

Mężczyźni powinni być ośmielani do tego, by wchodzić w nowe role, nie trzymać 

się tak mocno toksycznej męskości, pojmowanej w kategoriach siły i dominacji. 

Warto choćby wspierać te postawy, w których mężczyźni stają po stronie słab-

szych pracowników albo opiekują się dziećmi. Deprecjonowanie ojców, którzy 

chcą partnerstwa i uczestniczą w wychowaniu dziecka nie może mieć miejsca. 

Wskazane jest stawianie w firmach na wartość płynącą ze współpracy, korzyści 

z budowania wspólnoty, rozmawiania o emocjach i potrzebach. Sami mężczyźni, 

którzy często ograniczają się do progresywnej postawy w własnych domach, po-

winni szukać nowego sposobu wyrażania siebie. Kobiety i ruchy kobiece robią to 

od ponad stu lat, szukając dla siebie przestrzeni i wolności. 

Z badania brytyjskiego Gender & Behavioral Insights 68 wynika, że skuteczne dla 

pracodawców są m.in. następujące działania:

Informowanie mężczyzn, że mają prawo do korzystania ze wspólnego urlopu 

rodzicielskiego;

Uproszczenie procesu urlopów rodzicielskich i zapewnienie prostych wyja-

śnień, jak uzyskać do nich dostęp.

Kobiety, tylko z racji płci, spotykają się z krzyżującymi się i potęgującymi uprze-

dzeniami w miejscu pracy. A jest ich wiele, dyktują, jak kobiety powinny się za-

chowywać, a także mają wpływ na ich kariery. Najczęściej uprzedzenia stają się 

barierą, gdy kobiety podejmują zachowania, naruszające społeczne przekonanie, 

że powinny być miłe i opiekuńcze. Ocena kompetencji kobiet spada nawet o 35 

proc., gdy są postrzegane jako silne lub asertywne – wynika z badania Josepha 

Grenny’ego i Davida Maxfielda69. Zdaniem badaczy ten paradoks uniemożliwia 

wielu kobietom odnoszenie sukcesów na stanowiskach kierowniczych, na których 

asertywność jest pożądanym zachowaniem.

Stereotypy są podstępne, bo działają podświadomie. Prawdopodobnie wielu 

mężczyzn, których zachowania kobiety opisywały w naszych badaniach, nie uwa-

ża się za jawnie seksistowskich.

68 https://www.bi.team/sharing-parental-care/
69 Więcej o ich eksperymencie:https://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2015/08/25/gender-bias-is-real-womens-perceived-competen-
cy-drops-significantly-when-judged-as-being-forceful/?sh=28b09e4e2d85
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Aby poczynić postępy, musimy uznać powszechność i podstępny charakter ste-

reotypów płciowych i przyznać, że wpływają one na nasze postawy i zachowania, 

nawet jeśli tego nie chcemy.

Ale uwaga – skuteczność treningów nieświadomych uprzedzeń jest  

dyskusyjna i niejednoznaczna – wymaga dalszych badań. Debata na ten temat 

toczy się od dłuższego czasu i na przykład brytyjski rząd zaliczył je do działań 

przynoszących mieszane wyniki. Mogą mieć pozytywne skutki w walce z dyskry-

minacją kobiet czy mniejszości, choć nie ma na to jednoznacznych dowodów, ale 

bywają także negatywne konsekwencje. Na przykład instrukcje tłumienia stereo-

typów mogą nie tylko je aktywować i wzmacniać, ale mogą też wywoływać nega-

tywne reakcje i w rzeczywistości sprawić, że ludzie zaostrzą swoje uprzedzenia70. 

Może się zdarzyć, że aktywowane w trakcie treningu stereotypy częściej będą 

się odzywać po zakończeniu szkolenia. Pozytywne skutki szkoleń mogą zaś mieć 

miejsce, gdy są one procesem ciągłym, dobrowolnym i zintegrowanym  

z szerszymi działaniami antydyskryminacyjnymi w firmie. 

70 Więce: https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2020-12-15/hcws652
https://www.bi.team/blogs/unconscious-bias-and-diversity-training-the-evidence/
71 EY – międzynarodowy koncern świadczący profesjonalne usługi doradcze i audytorskie z główną siedzibą w Londynie.
72 EY 2021 Work Reimagined Employee Survey, 
więcej: https://www.ey.com/pl_pl/news/2021/05/ey-work-reimagined

Elastyczny czas pracy i większe zrozumienie potrzeb pracownika i work life 

balance poza pracą.

EY71 sprawdziła, że już 88 proc., czyli dziewięciu na dziesięciu pracowników ocze-

kuje elastyczności w miejscu pracy72. Sprawowanie kontroli nad czasem  

wykonywania pracy może dotyczyć w szczególności kobiet, które częściej poszu-

kują zatrudnienia umożliwiającego łączenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi. 

Zwiększenie dostępności elastycznych miejsc pracy pozwoliłoby większej liczbie 

kobiet na powrót do pracy na przykład po urodzeniu dzieci. Jednocześnie,  

co ważne, elastyczny czas może dyskryminować kobiety, ponieważ pracodawcy 

nieproporcjonalnie wynagradzają osoby pracujące przez długie godziny. Rozwią-

zaniem nie jest tu likwidacja elastycznej pracy, ale zwiększenie jej popularności 

zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, na przykład przez informowanie pracowni-

ków, że mogą wybrać elastyczne warunki pracy, najlepsze dla nich. 
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      Gromadzenie danych dotyczących różnorodności, równości i integracji  

     (DEI) ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów w tym zakresie.  

Przejrzystość, odpowiedzialność, wymiana doświadczeń są podstawą 

do rozpowszechniania i doskonalenia rozwiązań wspierających DEI 

i nie można ich osiągnąć bez danych.

Społeczny imperatyw równości płci nigdy nie był tak mocny jak dziś. To wyraźnie 

widoczny trend na całym świecie – także w branży komunikacji marketingowej.  

Nie pozostawajmy w tyle za innymi.  

Wszyscy możemy sobie pomóc, dzieląc się dobrymi praktykami w tej mierze.  

Inicjując #PoStronieKobiet wierzymy, że to co jest mierzone, będzie także zarzą-

dzane. Dotyczy to gromadzenia danych w całej branży i w poszczególnych miej-

scach pracy (ankiety wśród pracowników). Nie sposób też pominąć DEI w ocenie 

pracowników i ich osiągnięć, a także w ocenie firmy jako całości. Zmiana kultury 

organizacyjnej staje się trwała i skuteczna, gdy menedżerowie na wszystkich 

szczeblach są rozliczani z celów związanych z równością. Warto działać wykorzy-

stując dotychczasowe doświadczenia, bo to może mieć realny wpływ zarówno na 

doświadczenia kobiet, jak i mężczyzn. Wszyscy chcemy lepszych miejsc pracy i 

osiągnięć biznesowych. 

McKinsey w ostatnim raporcie COVID 19: Implikacje dla biznesu stwierdził,  

że jednym z kilku plusów pandemii jest wzmocnienie znaczenia budowania zdol-

ności do zmiany w naszych organizacjach. Kiedy zaczęliśmy dostrzegać powrót 

normalności, pojawiło się zrozumiałe pragnienie zbadania, w jaki sposób możemy 

lepiej przygotować się na przyszłość – a dziś jeszcze bardziej dążymy do tego,  

aby była dobra dla nas wszystkich. Nie należy zapominać, że to my sami wymyśla-

my stereotypy, hierarchie, przywileje, a te często rodzą nierówności, wypaczenia  

i nadużycia. Taki świat jest podzielony, a w obliczu wyzwań i zagrożeń, przed jakimi 

stanęliśmy, szczególnie potrzebny jest nam wspólny front.

W tej branży doskonale wiemy, że każdy pomysł bez wcześniejszego rozważenia 

„za i przeciw” może okazać się zły. Dyskusje o DEI już trwają, angażują się w nie za-

równo kobiety, jak i mężczyźni, co pozwala wierzyć, że powoli rodzi się taka płasz-

czyzna porozumienia, dzięki której – jeśli dzieli nas różnica zdań – będziemy lepiej 

rozumieć, na czym ona polega. Działajmy na rzecz równości i nie zatrzymujmy się! 

Wszak żadna inna branża nie potrafi lepiej wypromować tej idei.
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W polskiej reklamie i marketingu Anno Domini 2030 parytet stanie się normą, 
rodzajem poprawności politycznej. Dziś jest wyśmiewany, ale dla następnego po-
kolenia to będzie norma. /strateżka w agencji komunikacji marketingowej/

Firma, która jest przyjazna kobietom to taka, która ma transparentną politykę 
wynagrodzeń – zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Wszyscy powinniśmy 
mieć poczucie, że na podobnych stanowiskach zarabiamy podobne pieniądze.  
/menedżerka działu marketingu, z doświadczeniem pracy w agencjach/

Przejrzyste widełki wynagrodzeń byłyby czymś dobrym nie tylko dla kobiet, 
ale i całej branży. Wynagrodzenia powinny być jawne wewnątrz firmy  
i ujęte w ofertach pracy. /menedżerka działu marketingu firmy FMCG/

Jawność wynagrodzeń przede wszystkim! /strateżka w agencji komunikacji marke-

tingowej/

Na pewno najważniejsze są zarobki i ich zrównanie dla kobiet i mężczyzn. 
Inne kwestie powoli się zmieniają, ale tę nierówność uważam za mocno niespra-
wiedliwą. A chciałabym mieć w pracy poczucie, że moja robota jest tak samo waż-
na jak faceta. /pracownica marketingu ogólnopolskiego portalu/

Marzę, byśmy wprowadzili pewne parytety w zarządach i na stanowiskach 
decyzyjnych. W wielu firmach trzeba narzucić, aby kobiety stanowiły połowę w 
firmie czy w zarządzie. Słyszałam argumenty przeciwników – że nie ma tylu mą-
drych kobiet, które by się nadawały do zarządów. A czy ktoś zadał sobie pytanie, 
ilu głupich mężczyzn jest u władzy? Ktoś mądry nawet kiedyś powiedział, że na 
świecie zapanuje równość dopiero wtedy, kiedy u władzy będzie tyle samo głu-
pich kobiet, co mężczyzn. /menedżerka, agencja specjalistyczna/

Brakuje mi tego, żeby, nawet na siłę, programowo, na pewnych stanowiskach 
były zatrudniane kobiety. To niezmiernie ważne, by w branży było dużo kobiet 
liderek, by inne miały do kogo odnieść swoje doświadczenia i czuły wzajemne 
wsparcie. /copywriterka z doświadczeniem pracy w sieciowych i niesieciowych agencjach/

Takiej przyszłośći chcemy:
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Problemem dla kobiet jest to, jak są socjalizowane, że są często bardziej ule-
głe, wyczulone na oceny, mają poczucie, że wszystkich muszą zadowolić. Czasem  
męskie uznanie jest dla nich dużo ważniejsze niż uznanie dla samej siebie.  
To jest do przepracowania dla wszystkich. Skoro jest to branża, która się szczyci 
byciem tak innowacyjną, wybiegającą w przyszłość, to za tym powinny iść działa-
nia. Powinna być stworzona kultura pracy, która jest świadoma tej socjalizacji.  
/copywriterka, agencja reklamowa/ 

W reklamie w 2030 roku nie powinniśmy się już spotykać ze sztywnym  
podziałem ról – kobiece, męskie. Na przykład, że brief samochodowy tylko dla fa-
cetów, a kampania o urlopie macierzyńskim tylko dla kobiety. Konieczna jest  
świadomość, że pomysły nie są lepsze czy gorsze ze względu na płeć, ale że je-
steśmy prostu różni, mamy różne pomysły. I w tym nasza siła. /copywriterka  

w agencji reklamowej/

Bardzo bym chciała, by seksizm i szowinizm stały się ostatecznym obcia-
chem. Pozbądźmy się na przykład branżowego bulshitu typu „jeśli jesteś dość 
dobra/dobry to się przebijesz”. Potrzebne jest zrozumienie, że brak równości  
to poważny problem. A równo to wcale nie znaczy tak samo dla kobiet i mężczyzn. 
Szanujmy różnice. Marzę o takim etosie branży. /copywriterka w agencji  

reklamowej/
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Globalny wgląd w równość

Pierwszy w historii branży marketingowej spis DEI ujawnił poważne wyzwania 

związane ze statusem rodzinnym, wiekiem, płcią, pochodzeniem etnicznym  

i niepełnosprawnością pracowników. Wyniki dały wgląd w to, jak globalna branża 

komunikacji marketingowej radzi sobie z różnorodnością, sprawiedliwością i inte-

gracją, czego nigdy wcześniej nie zbadano. Przyglądając się odpowiedziom nie-

których grup pracowników możemy dostrzec obszary, które wymagają poprawy. 

Wskazują one różnice w doświadczeniach osób ze względu na ich rasę, pocho-

dzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, religię, wiek, płeć, orientację seksual-

ną, tożsamość lub ekspresję płciową, status rodzinny lub niepełnosprawność. 

Poszukując rozwiązań sprzyjających równości, a następnie wprowadzając  

te pomysły w życie, branża będzie nadal przyciągać i zatrzymywać najbardziej 

potrzebne talenty. A istnieje wiele dowodów na to, że bardziej zróżnicowane  

i zintegrowane zespoły tworzą dla marek prace dla które lepiej trafiają do zróżni-

cowanych grup odbiorców.

Wyniki badania zrealizowanego w czerwcu i lipcu 2021 roku opracowano na pod-

stawie odpowiedzi ponad 10 tysięcy respondentów z 27 rynków na całym świecie. 

Część jakościowa przeprowadzona online pozwoliła określić nie tylko dane de-

mograficzne uczestników, ale także ich poczucie przynależności, doświadczenia 

związane z dyskryminacją i poniżającymi zachowaniami.

•Jeden na siedmiu respondentów pracujących w branży marketingowej 

przyznaje, że rozważa odejście z firmy i branży ze względu na brak 

różnorodności i inkluzywności. 

•Najczęściej, w skali globalnej, zgłaszane formy dyskryminacji  

to te ze względu na wiek i status rodzinny, co jest związane 

z opieką nad bliskimi osobami starszymi, chorymi czy dziećmi.

•Kobiety i mniejszości etniczne mają gorsze odczucia co do pracy  

w branży niż mężczyźni i przedstawiciele większości etnicznych.  

Jedna trzecia wszystkich respondentów (33 proc.) sygnalizowała  

uczucie stresu i niepokoju. 

•Jednak, mimo różnych problemów pod względem DEI (diversity, equity  

and inclusion), marketing nadal przewyższa wiele branż na całym świecie.
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Badanie zostało przeprowadzone przez Światową Federację Reklamodawców 

(WFA) w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami agencji EACA i Voxcomm,  

Cannes Lions, Advertising Week, Effie, GWI, Campaign, IAA oraz firmą badawczą 

Kantar.

Stwierdzono wyraźne różnice w doświadczeniach zawodowych, gdy badane  

grupy porównano ze średnią branżową, zarówno na poszczególnych rynkach,  

jak i w skali globalnej. Na przykład w Indeksie Integracji Kantara, który jest genero-

wany poprzez zadawanie pytań o poczucie przynależności, brak dyskryminacji  

i obecność negatywnych zachowań, mężczyźni uzyskali wynik 69 proc., kobiety  

– 61 proc. Z kolei gdy przyjrzano się poczuciu przynależności wśród mężczyzn  

i kobiet w ich firmach, wynik wyniósł 75 proc. dla mężczyzn i 70 proc. dla kobiet. 

Jeśli uwzględnimy przy tym niepełnosprawność, wyniki spadają do 65 proc. dla 

mężczyzn i 57 proc. dla kobiet.

Kobiety w niemal równym stopniu co mężczyźni (61 proc. vs 63 proc.) uważają, 

że ich firma podejmuje aktywne działania na rzecz większej różnorodności i inte-

gracji. Jednak kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na najwyższych 

szczeblach w branży.

47 proc. kobiet mających dzieci twierdzi, że status rodzinny utrudnia im karierę. 

Istnieją także dowody na różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na wyż-

szych szczeblach – dotyczy to prawie wszystkich rynków, chociaż na wielu z nich 

kobiety są lepiej opłacane niż koledzy na niższych stanowiskach w firmie.

Globalna różnica w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet na poziomie kierowni-

czym wynosi 13 proc., na poziomie wyższej kadry menedżerskiej – 11 proc.,  

a na poziomie średniego szczebla zarządzania – 7 proc. Zgłoszone dysproporcje 

różnią się jednak znacznie w zależności od rynku. Większość uczestników badania 

zgłosiło różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na wyższych szczeblach 

(aż +85 proc.), a na niższych szczeblach +43 proc. Na przykład w Stanach Zjedno-

czonych i Kanadzie różnice te są największe wśród osób rozpoczynających pracę 

w branży – w Stanach Zjednoczonych wynoszą one 13 proc., a w Kanadzie 20 proc.

47 proc. kobiet mających dzieci twierdzi, że status rodzinny utrudnia im karierę. Istnieją 

także dowody na różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na wyższych szczeblach
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Rynki, na których zaobserwowano największe różnice pomiędzy opiniami kobiet  

i mężczyzn na temat obowiązków rodzinnych utrudniających karierę, to:

Hiszpania – 27 proc. różnicy

Irlandia – 25 proc. różnicy

Japonia – 24 proc. różnicy

Najlepszy wynik uzyskała Szwecja – tu kobiety zgłosiły najmniejszą różnicę 

związaną z tym, że obowiązki rodzinne utrudniają im karierę (5 proc.).

Pomimo tych poważnych rozbieżności sektor marketingu i tak osiągnął lepsze 

wyniki niż wszystkie inne kategorie analizowane przez Kantar, uzyskując 64 proc. 

w Indeksie Integracji, wyprzedzając następny w kolejności sektor – zdrowie i far-

maceutyki (60 proc.).

Najczęstsze formy dyskryminacji zidentyfikowane w badaniu to status rodzin-

ny i wiek, przy czym 27 proc. respondentów zgodziło się, że ich firma nie traktuje 

wszystkich pracowników sprawiedliwie ze względu na status rodzinny i tyle samo 

(27 proc.) – że nie traktuje ich jednakowo także ze względu na wiek. Natomiast  

36 proc. wszystkich respondentów przyznało, że karierę może utrudniać wiek,  

a 40 proc. kobiet – że status rodzinny. Ta ostatnia statystyka odzwierciedla klu-

czowy wniosek ze spisu powszechnego – doświadczenia kobiet są znacznie trud-

niejsze niż mężczyzn.

Nie jest zaskoczeniem, że nawet w naszej branży kobiety mają trudności z uzy-

skaniem satysfakcjonujących doświadczeń w miejscu pracy. Przeprowadzony kilka 

miesięcy temu globalny spis DEI jest ważnym krokiem w kierunku fundamental-

nych zmian w branży marketingu i komunikacji, a EACA jest w pełni zaangażowana 

w pracę nad przekształceniem naszego środowiska w bardziej przyjazne.

W związku z tym jesteśmy dumni, że możemy wspierać inicjatywę  
#PoStronieKobiet w Polsce i z niecierpliwością czekamy na poprawę  
status quo w zakresie równości płci!

Tamara Daltroff,  
dyrektor generalna EACA
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Podobne wyniki uzyskano w przypadku mniejszości etnicznych – niższe staty-

styki w pytaniach takich, jak „czuję, że przynależę do mojej firmy” – niż w przypad-

ku większości etnicznych i to na prawie wszystkich rynkach. W branży borykającej 

się z problemem znalezienia odpowiednich talentów, brak różnorodności i integra-

cji stanowi poważny problem – 17 proc. respondentów stwierdziło, że prawdopo-

dobnie opuści swoją obecną firmę z powodu braku integracji i/lub dyskryminacji, 

której doświadczyli, a 15 proc. stwierdziło, że myśli o opuszczeniu branży. Najlep-

sze wyniki w tej kwestii uzyskała Holandia, tam 9 proc. osób wierzy, że znajdzie 

nowe zatrudnienie w branży.

INNE KLUCZOWE USTALENIA OBEJMUJĄ:

Doświadczenia zawodowe niepełnosprawnych respondentów są gorsze na 

niektórych, ale nie na wszystkich rynkach. W skali globalnej 8 proc. spośród nich 

twierdzi, że spotkało się z dyskryminacją ze względu na swą niepełnosprawność, 

a w kategorii „czuję, że przynależę do mojej firmy” także uzyskują oni niższe wyni-

ki niż respondenci pełnosprawni.

Kwestie związane ze zdrowiem psychicznym nadal stanowią tabu dla wielu osób. 

Około 7 proc. respondentów na całym świecie zgłosiło długotrwałe dolegliwości 

zdrowotne, a 71 proc. spośród nich stwierdziło, że dotyczyły one zdrowia psy-

chicznego. Jednak tylko 44 proc. poinformowało swoich pracodawców o tym pro-

blemie. Dobra wiadomość jest taka, że wśród tych, którzy to zrobili, 59 proc. przy-

znało, że ich pracodawca był „ogólnie przychylny”. Najlepiej pod tym względem 

wypadła Irlandia – tam 76 proc. respondentów zgodziło się z tym stwierdzeniem.

Poczucie przynależności jest bardzo zróżnicowane. Globalna średnia dla „po-

czucia przynależności do firmy” wynosi 68 proc., ale kryją się za nią zróżnicowane 

wyniki, ze Szwecją, która osiągnęła najwyższy wynik – 76 proc. i innymi rynkami  

w Europie, Azji czy Ameryce Łacińskiej ze wskaźnikiem ok. 50 proc. Również w tym 

przypadku pomiędzy poszczególnymi grupami występują różnice.

Większość respondentów stwierdziła, że ich organizacje podejmują aktywne 

działania na rzecz różnorodności i włączenia społecznego, ale nastroje te różnią 

się znacznie w zależności od kraju. Uważają oni, że ich firma ciężko pracuje nad 

zwiększeniem różnorodności i integracji, z czym zgadza się 60 proc. badanych  

z całego świata. Na czele znalazły się Stany Zjednoczone z wynikiem 83 proc., 

choć odnotowano 14 punktów procentowych różnicy pomiędzy białymi respon-

dentami a tymi z mniejszości etnicznych. Jednak w niektórych krajach odsetek  

ten jest znacznie niższy.  
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Laura Vingan,  
EACA

Na jednym z rynków tylko 26 proc. respondentów uważało, że ich organizacja po-

dejmuje aktywne działania na rzecz różnorodności i integracji.

Ogólnie między poszczególnymi krajami występują ogromne różnice. Biorąc 

pod uwagę wszystkie wyniki, Belgia uzyskała najwyższy wynik spośród 27 rynków 

objętych badaniem Kantar Inclusion Index – 74 proc. Jednak jednym z najbardziej 

wyrazistych wniosków płynących z badania jest zakres, w jakim niektóre kraje 

odnotowały wyniki znacznie poniżej średniej światowej, jeśli chodzi o brak dys-

kryminacji i obecność negatywnych zachowań. Jest to szczególnie widoczne, gdy 

analizuje się odpowiedzi kobiet z tych samych rynków. Różnice te potwierdzają 

również kwestie systemowe w niektórych krajach, w których od dawna istnieją 

problemy społeczne związane z płcią, rasą i/lub pochodzeniem etnicznym.

Spis został opracowany na podstawie metodyki brytyjskiego All In Census opra-

cowanego przez UK Advertising Association, ISBA i IPA w marcu 2021 roku (któ-

rego wyniki nie są jeszcze częścią globalnego badania) i był aktywnie wspierany 

przez firmy, w tym Beiersdorf, BP, Diageo, GSK, Heineken, Havas, Just Eat, m/Six, 

Omnicom Group, Reckitt i WPP.
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RÓŻNORODNOŚĆ JAKO ŚRODEK DO CELU

Często myślimy o różnorodności jako celu samym w sobie. Uważamy, że firmy, 

organizacje, społeczności powinny być równe i różnorodne, bo to jest słuszne.  

Bo tak należy. Bo takie mamy czasy. Nie ma w tym nic złego – różnorodność i rów-

ność to oczywiście wartości same w sobie i powinniśmy dążyć do ich osiągnięcia 

z samego poczucia sprawiedliwości. Ale jednocześnie zbyt rzadko patrzymy na 

różnorodność w kategoriach środka do celu. Celu, którym jest tworzenie lepszych, 

bardziej uniwersalnych produktów, które dają każdemu odbiorcy jednolitą korzyść 

z ich używania.

Różnorodność  
nie jest opcjonalna 
Różnorodność ma krytyczne znaczenie dla jakości usług  
i produktów firm – nie tylko w sektorze technologii.  
Meta wyciąga z tego konkretne wnioski

Oprogramowanie do rozpoznawania mowy, które nie „słyszy” kobiecych głosów, 

smartfony, które nie mieszczą się w kobiecej dłoni, samochody, których systemy 

bezpieczeństwa nie biorą pod uwagę wielkości kobiecego ciała – to wszystko 

przykłady wadliwych produktów. Wadliwych, bo ignorujących potrzeby połowy 

ludzkiej populacji. Oczywiście nie wynika to ze złej woli ich twórców. Jednak są to 

przykłady błędów, do jakich prowadzi homogeniczność organizacji. Różnorodność 

zespołu umożliwia spojrzenie na problem z wielu różnych punktów i krytyczną wy-

mianę myśli. Umożliwia nowe, świeże podejście do wyzwań i tworzenie produktów, 

które służą wszystkim.

Prosty przykład z mojej firmy – wczesny Facebook umożliwiał nowym użytkow-

nikom wybór jednej z dwóch płci: kobieta lub mężczyzna. Dopiero gdy do firmy 

trafiły osoby niebinarne, problem został dostrzeżony i obecnie platforma umożli-

wia wybranie jednej z wielu dostępnych tożsamości. Ta, z pozoru niewielka, zmia-

na funkcji ma naprawdę ogromne znaczenie z punktu widzenia platformy takiej jak 

Facebook, gdzie każdy powinien móc czuć się sobą oraz przynależeć do wspólno-

ty na równych prawach.
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Badania potwierdzają, jak ważna jest różnorodność na szczeblu decyzyjnym  

– firmy, których kierownictwo jest bardziej zróżnicowane, osiągają średnio 20 

proc. wyższe przychody z innowacji. Różnorodność prowadzi do lepszych decyzji, 

lepszych produktów i lepszej kultury.

RÓŻNORODNOŚĆ W META TO NIE DODATEK

Właśnie dlatego w Meta nie myślimy o różnorodności jako o czymś opcjonalnym. 

Z naszych produktów korzysta ponad 3,5 miliarda ludzi na całym świecie. Jeśli 

chcemy, aby nasze usługi pozostały atrakcyjne dla tak ogromnej społeczności, 

a przy tym chcemy realizować naszą misję polegającą na wspieraniu ludzi w bu-

dowaniu wspólnot oraz zbliżaniu ich do siebie, sami musimy być odzwierciedle-

niem tej różnorodności. Nie dziwi zatem, że w samym warszawskim biurze pracują 

przedstawiciele aż 16 narodowości.

W związku z tym sprzeciwiamy się rasizmowi i każdej innej formie dyskryminacji. 

Zdecydowanie opowiadamy się za sprawiedliwością i równością. Nasza kultura 

jest jedną z najbardziej progresywnych na świecie. Pracując razem w zróżnicowa-

nych zespołach, wszyscy pracownicy Meta mogą prezentować swoje autentyczne 

„ja” i czuć się częścią wspólnoty.

Wszystkie nasze produkty: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger,  

Workplace i Meta Quest istnieją właśnie po to, aby zbliżać do siebie ludzi i umożli-

wiać im uczestnictwo w społeczności. Facebook i Instagram stały się jednymi  

z najpotężniejszych narzędzi organizacyjnych dla ludzi walczących o zmiany. 

Dzięki naszym aplikacjom ludzie mają szansę, by ich głos został usłyszany: ruchy 

takie jak #BlackLivesMatter i #MeToo stały się powszechnie znane właśnie  

dzięki Facebookowi. Jestem przekonana, że potrafimy budować coraz lepsze pro-

dukty w dużej mierze dzięki wysiłkowi na rzecz rozwijania różnorodności.

DROGA WCIĄŻ PRZED NAMI 

Wiemy, jak ważne są działania oparte na danych i realnych wskaźnikach, dlatego 

od 2014 roku publikujemy nasze postępy w corocznym raporcie o różnorodności. 

Edycja z 2021 roku pokazuje znaczną poprawę w zakresie parytetu płci. Udział 

kobiet na stanowiskach technicznych w Meta wzrósł z 15 proc. w 2014 do blisko  

25 proc. w 2021 roku. Natomiast reprezentacja kobiet w kierownictwie (w tym sa-

mym czasie) wzrosła z 23 proc. do ponad 35 proc. W naszym warszawskim biurze 

41 proc. pracowników to kobiety.
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Widzimy więc postęp, ale mamy świadomość, że dysproporcja wciąż istnieje. 

Dlatego w 2019 roku wyznaczyliśmy sobie cel „50 za 5”, który oznacza że w 2024 

roku 50 proc. naszych pracowników będą stanowiły osoby z grup niedoreprezen-

towanych. Oznaczało to konieczność podwojenia liczby kobiet zatrudnionych 

przez nas na całym świecie oraz podwojenie liczby czarnoskórych i latynoskich 

pracowników w USA. Kiedy ogłosiliśmy ten cel, osoby z grup niedoreprezentowa-

nych stanowiły 43 proc. pracowników. Dziś jest to 45,6 proc.

Środki, które pomagają nam zmniejszać 

nierówności w ramach naszej firmy 

to m.in. szkolenia dla wszystkich pracow-

ników na temat nieświadomego ulegania 

uprzedzeniom. Oferujemy również płatny, 

czteromiesięczny urlop rodzicielski dla 

wszystkich. Przeprowadzamy coroczny au-

dyt wynagrodzeń, by upewnić się, że  

np. rasa czy płeć nie mają wpływu na wyso-

kość pensji. Aby zagwarantować,  

że kwestia różnorodności ma odpowiedni 

priorytet, umieściliśmy ją na samym  

szczycie naszej organizacji, powołując 

dyrektorkę ds. różnorodności, Maxine 

Williams, która współpracuje bezpośrednio 

z naszą COO, Sheryl Sandberg. W ramach 

firmy powstały również specjalne grupy 

skupiające osoby należące do społeczności marginalizowanych.  

Tworzą one przestrzeń, w której pracownicy czują się zauważeni,  

wysłuchani i mają poczucie przynależności. Pomagają uczestnikom realnie  

wpływać na tworzenie w pełni integracyjnego i otwartego środowiska w ramach 

Meta i naszych usług. Przykładowo, w naszym lokalnym biurze funkcjonuje grupa 

Women@, której celem jest umacnianie zawodowej pozycji kobiet i zagwarantowa-

nie im równorzędności z mężczyznami. Z kolei grupa Pride@ działa na rzecz two-

rzenia środowiska w pełni przyjaznego osobom LGBTQ+ oraz współpracy  

z organizacjami pozarządowymi.  



Sylwia Barthel de Weydenthal,  
META
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Ustanowiliśmy wreszcie partnerstwa z organizacjami, które zajmują się długofalo-

wym wspieraniem talentów, np. Girls Who Code. W Polsce od lat jesteśmy  

partnerem największej konferencji poświęconej kobietom w sektorze technologii 

– Women in Tech Summit. Trudno przecenić znaczenie takich inicjatyw  

– to właśnie dzięki nim w długim okresie możemy dążyć do transformacji ca-

łej branży i tworzyć technologie, które w równym stopniu będą odpowiadały na 

potrzeby wszystkich ludzi. Każda z nich to krok w kierunku świata, który jest bez-

pieczniejszy, równiejszy i sprawiedliwszy. 

 



Niech to lustro pokazuje 
wszystkich
Reklama to nie tylko lustro, które odbija rzeczywistość. Wbrew przekonaniu 

wielu menedżerów, brand menedżerów i CEO rozkładających ręce w odpowiedzi 

na próby przekonania ich do podjęcia „odważnych” działań, to też nie soczewka 

skupiająca już istniejące, najbardziej opłacalne tendencje. Co więcej, nigdy nimi 

nie była – od zawsze tworzy. Potrzeby, aspiracje, motywacje, trendy, gwiazdy, 

postawy, zwyczaje. Slogany, które zostają z nami na lata. Wartości.

Marketing z definicji działa na podstawie kalkulowanego zysku – to nie rewolu-

cyjna myśl, tak po prostu jest. Jest produkt, jest i target, jest więc narracja, która 

nie tylko podsyca ogień pod już istniejącymi dążeniami, ale tym samym językiem 

odpala kolejne, przypuszczalnie dochodowe pragnienia i postawy. „Produktem”  

nie jest tylko ten nieszczęsny proszek do prania – przykład wyblakły po latach 

używania go w krytyce zabiegów reklamowych tak bardzo, że stał się prawie cał-

kiem niewidoczny. Produktem może być absolutnie wszystko, a klientem absolut-

nie każdy. Rok 2021, Lil Nas X tańczy nago pod więziennym prysznicem  

w teledysku, który wykorzystuje do zbiórki funduszy na rzecz Bail Project, organi-

zacji walczącej z patologiami amerykańskiego systemu sprawiedliwości ze szcze-

gólnym uwzględnieniem nierówności rasowych, Piasek wychodzi z szafy podczas 

promocji premiery swojej nowej płyty o miłości, a Kim Kardashian sprzedaje ma-

seczki, podkreślając w ich opisie, że wspiera walkę z koronawirusem i chroni osoby 

wyjątkowo narażone na zakażenie, bo jej firma przekazuje 10 tysięcy tych samych 

maseczek wybranym organizacjom charytatywnym. Kilka lat wcześniej siostra 

Kim, Kendall Jenner, zakończyła systemową policyjną przemoc wobec czarnoskó-

rych Amerykanów, wręczając białemu policjantowi puszkę Pepsi (jeśli ktoś nie 

kojarzy tej wybitnej wtopy marketingowej nawiązującej do protestów ruchu Black 

Lives Matter, to serdecznie zachęcam do zapoznania się ze sprawą – warto, cho-

ciaż bolą zęby).

Czasem nowym produktem staje się wartościowa idea, którą zawija się w błysz-

czący papier i sprzedaje nie dla zysków finansowych, a społecznych.  
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Solidarność, aktywność obywatelska, kry-

tyczne spojrzenie na rzeczywistość, dążenie 

do zmiany na lepsze, równość. Czasem nową 

ideą staje się produkt – sprzedawany na 

poczet kolejnych słupków i zer na koncie. „Zdrowy 

styl życia” wciskający karnety na siłownię, „badania” 

zawartości toksyn w organizmie, „zdrowe” batoniki  

w kolorowym opakowaniu z celebrycką twarzą, wle-

wy witaminowe i kursy fitness, najnowsze buty  

z turbopodeszwą, która sama biegnie za ciebie, albo 

popularny parę lat temu normcore, który odpowiedział 

na potrzebę odrzucenia pogoni za trendami (albo ją 

stworzył – jako pierwsza wspomniała o niej grupa zajmu-

jąca się przewidywaniem trendów), a który parę lat później 

 monetyzuje Balenciaga, sprzedając ortaliony jak z lumpeksu  

i torbę z IKEI za ponad 2 tysiące dolarów.

Może to brzmieć jak banał, ale kiedy organizacje pozarządowe korzystają z po-

mocy domów mediowych nie tylko w walce o pozytywne postawy, ale również  

w walce o darczyńców, celebryci sprzedają „styl życia”, a ruchy społeczne sprze-

dają celebrytów, naprawdę ciężko znaleźć granicę między jednym a drugim  

– a przynajmniej ciężko ją znaleźć patrząc z zewnątrz.

Dlatego, drodzy ludzie reklamy, po latach tworzenia kolejnych bajecznych wizji, 

do których dążą coraz to nowe grupy potencjalnych klientów, po latach mnożenia 

zysków na wartościach, które mają szansę się sprzedać i postawach, które mogą 

zaprocentować pieniędzmi, pora wziąć odpowiedzialność za to, co wychodzi spod 

skrzydeł agencji, teamów kreatywnych i działów marketingu. Spin nie kończy się 

na transakcji przy kasie, a wykreowana postawa nie znika po wyjściu z onlajnowego 

koszyka – strategie sprzedażowe rozlewają się poza obszar, na którym się skupiają.

Dla mnie jako dziennikarki, lesbijki, kobiety, osoby od lat działającej  

aktywistycznie, zaangażowanej w społeczne tematy również w pracy dziennikar-

skiej, wartość inkluzywności jest intuicyjna – czuję ją na własnej skórze. 

Jeśli jednak kogoś nie przekonują argumenty ze sfery etyki, mówienie, że tak  

po prostu należy działać – w porządku.  

# P O S T R O N I E K O B I E T113 NIECH TO LUSTRO POKAZUJE WSZYSTKICH

RAPORT RÓWNOŚĆ  2022



Okazuje się bowiem, że po przebiciu bańki reklamowego monolitu wcale nie traci się 

pieniędzy, a wręcz przeciwnie – różnorodność w reklamie przynosi zyski73. Konsu-

menci doceniają otwarcie się na szerszy horyzont perspektyw i doświadczeń, coraz 

częściej zwracają uwagę na wewnętrzne polityki korporacji, realizację CSR-owych 

strategii, czy na wpływ marki na społeczeństwo. Inkluzywność po prostu się opłaca.

Dlaczego? Bo reklama nie jest lustrem ani soczewką. Poza wciąż dominującą 

narracją prezentującą proste klisze, piękne rodziny wspólnie jedzące płatki na 

mleku, uśmiechnięte matki piorące brudne ubrania i atrakcyjnych panów wcinają-

cych męskie jogurty, istnieje nieskończona liczba wyjątkowych doświadczeń i nie-

stereotypowych relacji. Prawie 8 miliardów ludzi na świecie to dziesiątki tysięcy 

kultur i społeczności. Próba ogarnięcia tego kilkoma setkami stereotypów brzmi  

w tej perspektywie po prostu śmiesznie. Nawet w samej Polsce, konserwatywnym 

i homogenicznym kraju, mnogość doświadczeń i sposobów na życie jest olbrzy-

mia. Nie trzeba też sięgać daleko – zamiast burzy mózgów przy pisaniu scena-

riusza niemal trzyminutowego klipu z Kendall ratującą świat puszką gazowanego 

napoju, wystarczy porozmawiać z osobami, które należą do grup, o których chce-

cie mówić. Odbiorca, który pierwszy raz w życiu zobaczy w reklamie siebie, jest 

wyjątkowo cennym nabytkiem – lojalnym, ciepło nastawionym i zaangażowanym.  

A przy okazji pokazanie łamiącej stereotypy sytuacji lub postaci normalizuje je, 

wpływa na te osoby, które całe życie widzą i konsumują tylko jeden model, 

 w związku z czym żyją w przeświadczeniu, że ta cała inkluzywność czy różnorod-

ność to odklejone od rzeczywistości „wymysły”.

73 AdReaction Study, Kantar, 2019

Jeśli reklama ma być lustrem, to niech nie będzie krzywym zwierciadłem powięk-

szającym jeden rodzaj narracji, zmniejszając do niemal niewidocznych rozmiarów 

inne, równie cenne doświadczenia – niech pokazuje wszystkich. A jeśli ma być 

soczewką, to niech skupia najlepsze pomysły na pozytywną zmianę społeczną, 

której – naprawdę, uwierzcie mi – jest w stanie dokonać. Najwyższa pora.

Wiktoria Beczek,  
Gazeta.pl
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Różnorodność  
to inspiracja, energia  
i perspektywy

Misją IAA Polska jest odpowiedzialne kształtowanie rozwoju rynku komunikacji 

marketingowej. Dlatego z przekonaniem wspieramy inicjatywy, które mają na celu 

eliminowanie nierówności.

Patronujemy projektowi badawczemu #PoStronieKobiet, bo wiemy, że wkład 

kobiet w oblicze reklamy i marketingu jest bezdyskusyjny i warto sprawdzać, czy 

jest dostrzegany i doceniany.

Mówienie o roli kobiet, podkreślanie konieczności równych szans dla wszyst-

kich, stawianie na różnorodność zespołów i ich inkluzywność jest konieczne.  

A projekty, które nagłaśniają te kwestie warto wspierać.

W dziewięcioosobowym Zarządzie IAA Polska, na czele którego stanęłam we 

wrześniu 2021 roku, znalazło się aż pięć kobiet. Wnosimy wiele inspiracji, wyjąt-

kową energię i ciekawą perspektywę. Różnorodność, dialog i współpraca są ko-

nieczne, aby tworzyć naprawdę wartościowe projekty. 

W IAA Polska stawiamy właśnie na te wartości.

Agnieszka Sora, prezeska Zarządu IAA Polska,  
Regional Consulting Lead NCE w GfK
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Sojusznik kobiet

Jest coraz więcej mężczyzn – również w branży reklamy i marketingu – którzy 

naprawdę starają się być sojusznikami kobiet. Niestety, czasami i tak nieświado-

mie włączają patriarchalne myślenie. I nic dziwnego, wszak ono całkiem bezdys-

kusyjnie obowiązywało do niedawna. 

Pewnie dlatego wciąż zdarzają się takie sytuacje, gdy pomysły kobiet są ignoro-

wane, dopóki nie zostaną powtórzone przez mężczyznę. Niektóre kobiety nawet 

przyznają, że najpierw dzielą się swoimi pomysłami z życzliwym kolegą. Dopiero 

po uzyskaniu jego aprobaty i wsparcia, mówią o nim na forum – a i wówczas nie za-

wsze. Zjawisko jest tak powszechne, że ma nawet nie jedną, ale już kilka nazw. Po 

raz pierwszy sytuację, kiedy kobieta podsuwa swój pomysł, który zostaje zignoro-

wany, a potem powtarza go mężczyzna i wszyscy entuzjastycznie ten sam pomysł 

akceptują, zdefiniowała na Twitterze profesor Nicole Gugliucci.74 Użyła słowa 

„hepeating” Kolejne terminy ukuła Jessica Bennet, która jest pierwszą redaktorką 

ds. płci w „The New York Times” i byłą felietonistką „Time”. Słowami „bropropria-

ting” i „himitation” określiła między innymi zachowanie Kanye Westa podczas gali 

MTV Video Awards w 2009 roku. Wskoczył on wówczas na scenę, chwycił mikrofon 

Taylor Swift, gdy ta odbierała statuetkę za najlepszy kobiecy teledysk i rozpoczął 

swój monolog 75. 

PRACA EMOCJONALNA 

Wielu mężczyzn teoretycznie popierających większą integrację i równość płci  

w praktyce często ma trudności z rozpoznawaniem dyskryminacji ze względu na 

płeć, choćby w przypadku molestowania i napaści na tle seksualnym w miejscu pra-

cy. Dzieje się tak, mimo że od czasu #MeToo poświęca się tym zjawiskom wiele uwa-

gi, a nawet powstała męska odpowiedź i wsparcie w postacie ruchu #NotAllMen.  

Wielu mężczyzn deklaruje wsparcie dla idei integracji i równości płci,  

ale jednocześnie z trudem dostrzega codzienną dyskryminację ze względu 

na płeć czy molestowanie w miejscu pracy. Socjalizacja sprawia, że wszyscy 

jesteśmy trochę seksistowscy. Ale jeśli naprawdę się chce, można coś  

z tym zrobić.

74 https://twitter.com/NoisyAstronomer/status/911213826527436800
75  https://time.com/3666135/sheryl-sandberg-talking-while-female-manterruptions/
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Jednak badanie organizacji Promundo – która promuje równość płci i zapobiega-

nie przemocy poprzez angażowanie mężczyzn we współpracę z kobietami „A więc 

chcesz być męskim sojusznikiem na rzecz równości płci?(I powinieneś)” 

z 2018 roku wykazało, że 77 proc. mężczyzn nie uważa molestowania za problem, 

nawet jeśli 38 proc. ich koleżanek zgłaszało, że doświadczyło go w miejscu pracy76. 

Brak świadomości może sprawić, że nawet mający dobre intencje mężczyźni 

nie są współtwórcami zmian, ani ich skutecznymi rzecznikami. Badania pokazują 

ponadto, że mężczyźni mogą wyolbrzymiać zakres podejmowanych przez sie-

bie działań. Podczas gdy 77 proc. spośród nich twierdziło, że robią „wszystko, co 

mogą”, aby wspierać równość płci w pracy, tylko 41 proc. kobiet się z tym zgodziło; 

a 60 proc. wszystkich badanych kobiet i mężczyzn było zgodnych, że wciąż rzadko 

spotyka się mężczyzn wypowiadających się przeciwko dyskryminacji kobiet.

Wszystko jest w naszych głowach i istnieją sposoby, dzięki którym mężczyźni 

mogą to zmienić. Oczywiście podstawa to samo zainteresowanie tematem.  

Czytanie o kwestiach płci w pracy, a więc i lektura raportu #PoStronieKobiet to 

jazda obowiązkowa, podobnie jak uczestniczenie w wydarzeniach dotyczących 

integracji płci. Warto też wyostrzyć męski zmysł obserwacji. Przede wszystkim do 

przyjrzenia się komunikacji niewerbalnej, która dobrze sygnalizuje, że coś jest nie 

tak. Już samo zwrócenie uwagi na seksistowskie słowa podczas firmowych spo-

tkań czy nieformalnych rozmów i pogawędek wiele może zmienić.

Przypomnijmy tu historię znanej amerykańskiej dziennikarki Gretchen Carlson 

 – to między innymi jej doświadczenia posłużyły jako scenariusz filmu  

Gorący temat, w którym pokazano jak działał mechanizm molestowania  

w Fox News. Już w jednej ze swoich pierwszych prac reporterskich Carlson była 

molestowana seksualnie przez fotografa, z którym pracowała przy jednym z repor-

taży. Wspominała: „Ówczesny dyrektor ds. wiadomości widział, że jestem przy-

gnębiona i mam problemy ze skupieniem się na pisanym przeze mnie materiale. 

Podchodził do mnie i pytał, co się stało. Był na tyle spostrzegawczy, że zauważył, 

że coś jest nie tak i na tyle miły, że się tym przejął, a ja w końcu powiedziałam mu,  

co się stało”.77  Natychmiast zwolnił fotografa. 

76 A więc chcesz być męskim sojusznikiem na rzecz równości płci?” (I powinieneś): https://promundoglobal.org/resources/male-allyship/
77 Za https://hbr.org/2021/02/male-allyship-is-about-paying-attention
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Jeśli do takiej czujności dojdą jeszcze autentyczne zainteresowanie tym, co 

koleżanki mają do powiedzenia, rozmowa i chęć poznania ich doświadczeń, zwró-

cenie uwagi na to, kto jest w dyskusji uwzględniany, a kto nie – to wiele może się 

zmienić na korzyść kobiet, a i mężczyzn również.  

Jak zauważa Jennifer Brown, konsultantka ds. inkluzji społecznej – „praca emo-

cjonalna jest częścią sojusznictwa. Dzieje się tak, gdy ktoś, kto uważa się za 

sprzymierzeńca kobiet poświęca czas na odrobienie tej pracy domowej, którą jest 

czytanie, słuchanie i rozumienie, a potem nie obciąża kobiet nadmiarem zadań, bo 

wie, że mają już mnóstwo dodatkowych obowiązków.78

ODPUŚĆ EGO

Podejmowanie takich działań pomaga mężczyznom, i nie tylko im, zwiększyć 

coś, co eksperci ds. równości płci w miejscu pracy – David G. Smith i W. Brad John-

son autorzy książki Dobrzy faceci: jak mężczyźni mogą być lepszymi sojusznikami 
kobiet w miejscu pracy – nazwali świadomością sytuacyjną i inteligencją płciową 

(GQ). Gra jest warta świeczki, bo badania pokazują, że gdy mężczyźni są zaanga-

żowani, 96 proc. kobiet w ich organizacjach dostrzega rzeczywisty postęp  

78 Ibidem.
79 Ibidem. 

w kwestii równości płci (a tylko 30 proc. kobiet  

w organizacjach, gdzie brakuje zaangażowania  

mężczyzn). Wyostrzenie świadomości sytuacyjnej 

wymaga więc większej uważności dla wielu spraw. 

Amy Orlov, rzeczniczka równości płci i dyrektorka 

Fundacji Forte radzi mężczyznom, by „szukali wzor-

ców  i zaczęli zauważać zachowania w miejscu  

pracy, których wcześniej nie dostrzegali.  

Co się dzieje w pomieszczeniu? Jak koleżanki  

przeżywają ten moment? Postaraj się obiektywnie 

zaobserwować tę dynamikę”79. 

Mężczyźni nigdy nie będą w stanie zrozumieć 

wszystkiego, czego doświadczają kobiety  

i oczywiście odwrotnie też. Popełnianie  

błędów jest więc w porządku – wszystkim się zda-

rza – ale zawsze lepiej przeprosić niż to maskować. 
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Milczenie i udawanie, że nic się nie stało jest przemocowe. Kiedy w dyskusji do-

chodzi się do ściany, nie warto obracać się na pięcie i ostentacyjnie ją ucinać lub 

wymownie milczeć. Nie ma w tym nic konstruktywnego, to jedynie napompowane 

poczucie wyższości. To tylko ego. I tu dochodzimy do kolejnej ważnej kwestii: „Za-

angażowanie w naukę i propagowanie równości płci musi być większe niż potrze-

ba, by czuć się komfortowo przez cały czas” – uważa Elaine Montilla, założycielka 

5xminority, mówczyni TEDx i wiceprezeska CIO ds. IT80. I radzi: 

„Odpuść ego. Badania pokazują, że gotowość mężczyzny do konfrontacji z sek-

sizmem wzrasta, gdy nauczy się on zastanawiać się nad swoim przywilejem.”

Zawsze lepiej być częścią rozwiązania, niż przyczyną problemu. Nawet jeśli wie-

rzymy, że sami nie dyskryminujemy i nie padamy ofiarą takich działań, nie oznacza 

to jeszcze, że jesteśmy wolni od seksizmu. Na przykład ktoś, kto nigdy nie był 

ofiarą kradzieży pomysłów, nie będzie na to wyczulony. To mikroagresja, dlatego 

łatwo ją przeoczyć, gdy nie jest się jej celem, a rodzi ogromne reperkusje dla wielu 

kobiet, i nie tylko. 

Głębsze zrozumienie doświadczeń kobiet i zwiększenie świadomości sytuacyj-

nej nieuchronnie i nieodwracalnie zmieni perspektywę: „Tu nie chodzi o kobiety 

ani mężczyzn; chodzi o stworzenie wspólnej wizji postępu ludzkości dla wszyst-

kich – chodzi o stworzenie ruchu solidarnościowego między kobietami i mężczy-

znami w celu osiągnięcia równości płci”81  – przekonuje Jamshed M. Kazi, indone-

zyjski przedstawiciel Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej  

(ang. Association of South-East Asian Nations, ASEAN) w UN Women. 

KREATYWNOŚĆ TO RÓŻNORODNOŚĆ

Ważne, by wszyscy uczestniczyli w realizacji misji różnorodności płci, ponieważ 

kreatywność i innowacyjność też wymaga różnorodności myśli. – „Klienci oczeku-

ją, że będziemy innowatorami, a to może wynikać tylko z tego, że mamy w firmie 

ludzi o różnym pochodzeniu, poglądach i umiejętnościach” – wskazuje Andrew 

Earnshaw, ekspert ds. opieki zdrowotnej PA Consulting Group82.  Różnorodność 

płci na wszystkich poziomach organizacji pobudza więc kreatywność, prowadzi do 

większej innowacyjności, rentowności i lepszych decyzji. 

80 https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/04/12/five-ways-men-in-tech-can-support-women-as-allies/?sh=dce9cc87e6d8
81 https://cnalifestyle.channelnewsasia.com/women/male-allyship-definition-why-it-important-how-be-male-ally-306916
82 https://www.paconsulting.com/insights/the-importance-of-male-allyship/
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Jak jeszcze można zwiększyć swoje GQ? Sojusznicy kobiet, eksperci  

od równości i inkluzywności mają kilka rad dla mężczyzn i liderów. Warto zacząć  

od kilku pytań i prób poszukiwania odpowiedzi:

Jak opisałbyś nastrój panujący w firmowym pomieszczeniu (np. dobry, pełen 

energii, lodowaty, zły, niespokojny)?

Kto wydaje się czuć komfortowo? Kto siedzi zgarbiony, skurczony?

Kto zaciska szczękę lub marszczy brwi (klasyczne oznaki stresu)?

Kto nie śmieje się z żartów razem z innymi?

Kto unika kontaktu wzrokowego?

Kto ma wyłączoną kamerkę, gdy wszyscy inni na callu mają włączoną? 

Czy słyszysz protekcjonalny lub lekceważący język? Kto jest adresatem  

tych słów?

Czy często słyszysz insynuacje seksualne lub niestosowne żarty w trakcie  

koleżeńskich pogawędek?

Czy kobiety w pomieszczeniu czują się wyraźnie niezręcznie w związku z tema-

tem rozmowy, wypowiedziami czy zachowaniem poszczególnych osób?

Świadomy mężczyzna jest bardziej skłonny zauważyć, kiedy kobieta jest poddawa-

na niesprawiedliwym osądom, pomijana przy awansie czy gorzej wynagradzana.  

Na pewno też zainterweniuje, kiedy np. spostrzeże, że menedżerka jest mylona z kimś 

niższym szczeblem i proszona o zrobienie notatek. Zada sobie też inne pytania:

Czy zauważasz uproszczenia lub założenia, które definiują ludzi na podstawie ich 

tożsamości płciowej?

Czy ludzie w zespole unikają rozmów o tożsamościach innych niż ich własna?

Czy są osoby, które częściej „przykrywają” lub ukrywają swoją tożsamość, 

 ponieważ nie czują się komfortowo lub bezpiecznie wyrażając ją?

Świadomy mężczyzna powinien też zwrócić uwagę na to, kto jest włączany  

w dyskusję. Milczenie jest w takiej sytuacji cichym współudziałem w tego rodza-

ju mikroagresji. Choć oczywiście nikt nie mówi, że to jest łatwe. Niezręcznie jest 

zwrócić uwagę koledze, zwłaszcza takiemu wyższemu szczeblem. Ale może inni 

przyznają nam rację?

Z raportu Women in workplace 2020 wynika, że jedna na pięć kobiet dostrzega, że 

podczas spotkań w pracy jest jedyną kobietą w pomieszczeniu83.  

83 https://womenintheworkplace.com/2020
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Kobiety na wyższym szczeblu i kobiety pracujące w zawodach zdominowanych 

przez mężczyzn są dwukrotnie bardziej narażone na takie doświadczenia. Są rów-

nież o 50 proc. bardziej skłonne do rozważania możliwości odejścia z pracy. Joan-

ne Lipman, była redaktor naczelna USA Today przypomina, że kobiety w środowi-

skach skupionych wokół mężczyzn mogą doświadczać niepewności co do  

przynależności do zespołu: „Nie jesteś zapraszana na lunch lub drinka z chłopa-

kami i nie czujesz się komfortowo. Kiedy wchodzisz na spotkanie, faceci są już 

tam są, rozmawiają ze sobą, śmieją się itd., a kiedy wchodzisz, milkną.” 

Szefowie – mężczyźni i kobiety – którym zależy na sprawiedliwym miejscu pracy 

mogą wychwycić takie sytuacje i zachować się tak, by kobiety czuły, że są częścią 

zespołu. Tacy szefowie pomyślą więc empatycznie:

Kto jest obecny na spotkaniu? Kogo brakuje?

Biorąc pod uwagę temat dyskusji, kto powinien być na sali, omawiać swoją pracę 

lub pełnić rolę eksperta w danej dziedzinie? Czy uczestnicy pasują do tej listy?

Kto siedzi przy stole? A kto stoi lub siedzi poza tym kręgiem?

Kto mówi przez większość czasu, a kto rzadko zabiera głos? Kogo nie poproszo-

no o głos, a kto jest ignorowany?

Komu się przerywa? Kto jest odrzucany?

Warto upewnić się, że kobieta ma szansę przedstawić swój pomysł. Zwykłe „Po-

czekaj, pozwól jej skończyć” czy „Hej, chcę usłyszeć co mówi Anka” może zdziałać 

wiele dobrego.

„W świecie, w którym kobiety napotykają na trwałe, strukturalne bariery równości, 

większa liczba mężczyzn zwracających uwagę innym na szkodliwe zachowania jest 

pilna i konieczna, ale to dalece niewystarczające” – zwraca uwagę Gary Barker, pre-

zes i dyrektor generalny Promundo. I podkreśla: „Musimy zdać sobie sprawę, że bez 

zmian systemowych nie uzyskamy także systemowych rezultatów.”84 

WDRAŻAJ JAK METAVERSE

Mężczyźni często sądzą, że kobiety uwielbiają komplementy. Pewnie jest w tym 

trochę prawdy, ale jest wiele takich, które ich nie znoszą lub czują się nimi skrępo-

wane. Lepiej więc delikatnie zapytać, często niewinne, ale dociekliwe pytanie jest 

bardziej pomocne w budowaniu lepszej empatii i świadomości sytuacyjnej.  

84 https://promundoglobal.org/new-us-study-male-allyship-for-gender-equality/
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Wiele kobiet, również w rozmowach #PoStronieKobiet, podkreślało, jak ważne 

jest wysłuchanie ich. Ipek Serifsoy, prezes Deep Coaching Institute i sojusznik 

kobiet, tłumaczy że: „Mężczyznom trudno zrozumieć, czego kobiety doświadczają 

na co dzień. One niechętnie dzielą się negatywnymi doświadczeniami, ponieważ 

wiedzą, że oni nie podzielają tych doświadczeń. Dlatego mężczyźni muszą być 

pokorni i przyznać, że wielu rzeczy nie rozumieją.”

A jest wiele sposobów na zainicjowanie dobrej rozmowy na ten temat: 

Ciekawi mnie, co dla ciebie i kobiet w firmie jest największym wyzwaniem na co 

dzień, czego ja – jako mężczyzna – mogę nie zauważać?

Co pracujący tu mężczyźni mogliby zrobić lub przestać robić, by byli bardziej 

świadomi? Wymień jedną, najważniejszą zmianę.

A czy jest coś, czego mógłbym być bardziej świadomy – być może jedna rzecz, 

którą mógłbym zacząć robić każdego dnia, a która mogłaby sprawić, że miejsce 

pracy stałoby się lepsze dla ciebie i innych kobiet?

Gdyby jakiś facet zapytał, jak może pokazać się jako sojusznik, by uczynić miej-

sce pracy bardziej sprawiedliwym i przyjaznym dla kobiet, co byś mu powiedziała?

Zgoda, stawanie po stronie kobiet dla wielu może nie być łatwe – zwłaszcza jeśli 

się tego dotąd nie robiło. Ale czy na przykład wdrażanie nowej technologii w firmie 

nie wymaga pracy? Zdaniem Aleksa Bennett-Granta, założyciela i CEO We Are Pi, 

tak jak nagłe wprowadzenie nowego intranetu bez wyjaśnienia czy wsparcia jest 

skazane na frustrację i porażkę, tak samo jest z założeniem, że firma może stać 

się różnorodna bez przygotowania podstaw. Dlatego na koniec rada bardzo na 

czasie: „Myśl o różnorodności w taki sam sposób, w jaki myślisz o rozszerzonej  

i wirtualnej rzeczywistość metaverse…” – podpowiada Alex Bennett-Grant. – „Czy 

wyobrażasz sobie, jak potężne byłoby to, gdybyśmy mogli skierować na różnorod-

ność ten sam rodzaj ekscytacji, który obecnie odczuwamy w stosunku do metaver-

se? Jestem głęboko przekonany, że różnorodność jest równie ważnym,  

jeśli nie ważniejszym, motorem innowacji niż jakakolwiek technologia”85 – podkreśla.

Jego zdaniem w różnorodności znajduje się kod dla współczesnej kultury.  

Marki muszą wiedzieć, co się obecnie dzieje – a dzieje się właśnie inkluzywność  

i reprezentacja. – „Ludzie nie tylko używają poprawnie zaimków płciowych,  

bo im na tym zależy, ale używają ich poprawnie, aby móc uczestniczyć w nowocze-

snym społeczeństwie.  

85 Więcej AdAge: https://adage.com/article/opinion/why-brands-should-treat-diversity-new-technology/2408756
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Dlatego warto mieć na pokładzie ludzi, którzy za tym nadążają. Zwłaszcza jeśli za-

leży nam na talentach. Odważnie, twórczo myślący ludzie nie są potakiwaczami – 

mogą nalegać na całkowitą zmianę wartości – ale droga do tego celu będzie miała 

charakter transformacyjny” – przekonuje Alex Bennett-Grant. 

Skoro nawet mężczyźni tak mówią…

Zespół RocketJobs.pl
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Bez Was nie bylibyśmy w stanie tego zrobić
Bez głosu kobiet i mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu, bez partnerów  

i wielu osób w branży ten raport po prostu by nie powstał.  

Zaangażowanie wielu ludzi oznacza solidarność i świadomość, że te działania 

mają znaczenie dla pracujących w reklamie i marketingu kobiet. Razem chcemy 

dokonać prawdziwych zmian i postępu w kluczowych kwestiach, takich jak 

dyskryminacja ze względu na płeć, różnice w wynagrodzeniach kobiet  

i mężczyzn, reprezentacja kobiet w firmach i życiu branży oraz wielu innych.

Rafał Madejczak, 
Magdalena Karpińska, Gazeta.pl

Sylwia Barthel de Weydenthal, 

Amanda Amama,  
Robert Olszewski,  
Mateusz Wyszyński, Meta

Arkadiusz Marszałek, Google, IAA

Tamara Daltroff, Laura VIngan, EACA

Agata Małkowska-Szozda, Wanda Kowzan,  
Andrzej Skworz, Press

Tomasz Wygnański, Media Marketing Polska

Grzegorz Kiszluk, Joanna Makolus, Brief

Patryk Pallus, Justyna Dąbrowska-Cydzik,  
Wirtualnemedia.pl

Wojciech Samborski, Julia Sienkiewicz,  
Magdalena Kadłubek, Nowymarketing

Anna Wilma, Paweł Koziara, Marketer+

Monika Strogulska-Dwojak, IAA

Katarzyna Łukasik, IAB

Paweł Tyszkiewicz, SAR

Joanna Czekaj, SalesTube

Ewa Wolska-Rzewuska, Saatchi & Saatchi IS 

Paweł Wielkopolan, Urszula Zarańska, SMB

Hanna Waśko, Big Picture

Katarzyna Życińska, 38PR

Klara Banaszewska, Grayling

Małgorzata Bogusz, Vision Group

Sebastian Stępak, MSL Group

Dirk Aarts, 24/7 Communication

Kaja Kraluk, Katarzyna Rudzik, ZFPR

Katarzyna Król, Minds&Roses

Monika Makuch, Anna Karpińska, 
 Zróbmy Badanie

Piotr Zimolzak, Przemysław Wesołowski, 
Michał Wilkowiecki, SW Research

Marcin Olkowicz, Sektorowa Rada 

ds. Kompetencji Komunikacja Marketingowa 

Maria Kiełczyńska, 
Szymon Kukanow, PHD

Paweł Gala, Wavemaker

Anna Wlazło
Katarzyna Pereta

Juliusz Głuski,  
Państwowa Inspekcja Pracy GIP

Serdecznie dziękujemy wszystkim, a zwłaszcza:



Postroniekobiet.pl 

postroniekobiet@gmail.com

facebook.com/PoStronieKobiet

Ludzie, którzy stoją  
za raportem 
#PoStronieKobiet

Autorzy i liderzy projektu

Magdalena Łukasiuk

Dominika Nawrocka

Artur Leśniak

Redakcja i korekta

Anna Wlazło

Rysunki 

Martyna Wilner (okładka)

Katarzyna Pereta (ilustracje)

AdobeStock

Projekt okładki, layout, infografiki i skład

Małgorzata Brecht/Custom Crew

Mailing, projekt Postroniekobiet.pl 

Jan Simson

Dołącz do #PoStronieKobiet

http://Postroniekobiet.pl
mailto:postroniekobiet%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/PoStronieKobiet

