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Polki chcą zarabiać więcej
Coraz częściej słyszymy o politykach równego wykorzystania szans kobiet
i mężczyzn oraz o nowoczesnych rozwiązaniach wprowadzanych na rzecz
diversity&inclusion. Z drugiej strony liczne badania nadal zgodnie pokazują,
że rozwój zawodowy kobiet jest spowalniany przez różnego rodzaju czynniki.
W dalszym ciągu borykamy się także z luką płacową. Według GUS w 2018 roku
52% kobiet było biernych zawodowo. A przecież najnowsze analizy firmy Deloitte na
zlecenie Coca-Cola pokazują, że zwiększenie liczby pracujących Polek może
skutkować wzrostem PKB o ponad 180 mld złotych do 2025 roku. Potencjał jest,
pytanie zatem, jak go wydobyć.
Od 10 lat śledzimy uważnie sytuację kobiet w biznesie i na rynku pracy. Zbieramy
opinie, dobre praktyki, osobiste doświadczenia. W tym roku po raz drugi jako
Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką zdecydowaliśmy się na przygotowanie
własnego raportu w celu pogłębienia i eksploatacji poziomu satysfakcji z kariery
zawodowej oraz zarobków aktywnych zawodowo Polek. Wyniki przedstawiamy
w niniejszym raporcie. Aby pokazać szerszy kontekst oraz ludzki wymiar badania
postanowiłyśmy wzbogacić raport o wybrane cytaty ankietowanych.
W głowach kobiet ciągle czai się strach przed ryzykiem, niskie poczucie własnej
wartości, brak wiary we własne możliwości oraz kompetencje. Czas najwyższy
odejść od popularnego stereotypu. Przeprowadzone przez nas badanie pokazuje,
co tak naprawdę hamuje rozwój zawodowy Polek. W naszej ankiecie poprosiłyśmy
kobiety także o wskazanie największych barier, które napotykają na drodze
swojego rozwoju zawodowego.
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Sytuacja zawodowa Polek
Niezadowolenie z zarobków, chęć otrzymania podwyżki i
brak satysfakcji zawodowej – badania jasno pokazują, że
mimo tych aspektów kobiety chcą się rozwijać zawodowo
i potrzebują w tej materii wsparcia.
Rozwój zawodowy Polek najbardziej hamuje po pierwsze
potrzeba poczucia bezpieczeństwa - kobiety boją się
zmieniać pracę, gdyż obecna daje w ich rozumieniu
stabilizację, także finansową, jeśli np. mają zaciągnięte
kredyty.
Po drugie ogranicza je posiadanie potomstwa - mając
dzieci, nie mają czasu na samorozwój, wyjazdy czy
dodatkowe obowiązki służbowe, dlatego oczekują
elastycznych form zatrudnienia i pomocy ze strony
pracodawców w opiece.

Zapytane przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką
kobiety wskazały poziom satysfakcji zawodowej oraz
bariery, które sprawiają, że nie są one z niego zadowolone.
Okazało się, że to zbyt niskie zarobki powodują
największa frustrację - tylko 24 proc. ankietowanych
określiła je jako bardzo dobrze lub dobrze pasujące do ich
kompetencji.
Aż 4 miliony Polek w wieku 20-64 lata pozostaje
biernych zawodowo - wynika z raportu "Ukryty potencjał
polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo”
przygotowanego przez Deloitte na zlecenie Coca-Coli.
Dlaczego? Powodów jest kilka - lęk, brak wiary we
własne możliwości, a często też rezygnacja z kariery
zawodowej na rzecz rodziny.

64%

Satysfakcja w pracy

ankietowanych jest
zadowolonych ze swojej pracy

1/3

w ogóle nie jest zadowolona
ze swojej kariery zawodowej

TYLKO

27%

w pełni satysfakcjonuje
to, co robią

7.7% bardzo satysfakcjonuje
19.2% satysfakcjonuje
32.5% może być
23.9% nie satysfakcjonuje
16.7% bardzo nie satysfakcjonuje

Zarobki kontra kompetencje

66%
72%

kobiet uważa, że ich wynagrodzenie
nie jest adekwatne do kompetencji
i chciałyby dostać podwyżkę
w wysokości min.

1000

zł netto

z nich poprosiło o awans
albo podwyżkę

Jak oceniono adekwatność zarobków do kompetencji?
8.5% bardzo dobrze
15.7% dobrze
33.1% odpowiednio
27.5% za mało
15.3% zdecydowanie za mało

2000 zł, koszty życia w Polsce bardzo szybko rosną,
a niestety siedzę w pracy codziennie po 8h i mam
dość, że moja wypłata nie wystarcza i muszę być
zależna od męża ☹
Co najmniej 1000 zł więcej, taka kwota umożliwiłaby
mi samodzielne zaspokojenie podstawowych
potrzeb. A żeby być usatysfakcjonowaną ze swoich
zarobków chciałabym zarabiać 3000 zł więcej.

Co na temat
swoich zarobków
mówią kobiety?

Chcę zarabiać o 2000 tysiące więcej.
Obecnie wciąż pracuję za najniższe ceny rynkowe.
Obecnie mam niecałe 1900 złotych. Wynagrodzenia, które by mnie
satysfakcjonowało to 3300. Pozwoliłoby mi ono na godne życie bez lęku
i obciążeń psychicznych. Dałoby mi motywację do tego by chętnie iść
do pracy. Czułabym się bardziej doceniona.
1500 zgodnie z widełkami przyjętymi na tym stanowisku zarabiam najniższą
stawkę. Wykonuję pracę opartą na relacjach z zarządem, prowadzę kluczowe
projekty dla organizacji.
O 1000 PLN, bo jestem tego warta niż obecnie marne 2100 po 20 latach pracy.
Mam dużą wiedzę, doświadczenie i wysokie zaangażowanie oraz motywację,
a mimo to nie mogę wykorzystać swoich talentów i możliwości w obecnej pracy.
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Inne wydatki
13.6%
Rozwój zawodowy
4.2%
Podróże
5.9%

Rachunki
42.4%

Inwestycje
6.4%

Dzieci
10.6%
Jedzenie
16.9%

Jak kobiety
wydają pieniądze?

Większość ankietowanych wydaje pieniądze
na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Tylko 6,4% z nich inwestuje, a 5,9%
przeznacza swoje zarobki na podróże.
Tylko 4,2% z nich inwestuje w swój rozwój
zawodowy. Na końcu zestawienia znalazły
się wydatki na ubrania i dbanie o siebie.

Największą barierą w podejmowaniu nowych
wyzwań zawodowych są dla kobiet brak wsparcia
męża czy partnera, podcinanie skrzydeł przez
przełożonych, strach przed ryzykiem oraz szklany
sufit. Wiele kobiet nie wierzy w siebie i nie ufa
umiejętnościom oraz doświadczeniu, które
posiadają. Po drugie ogranicza je posiadanie
potomstwa - mając dzieci, nie mają czasu
na samorozwój, wyjazdy czy dodatkowe obowiązki
służbowe, dlatego oczekują elastycznych form
zatrudnienia i pomocy ze strony
pracodawców w opiece.

Co najbardziej
wpływa na rozwój
zawodowy kobiet?

To, że nie zmieniam pracy wynika z tego,
że daje mi ona poczucie bezpieczeństwa i
stabilizacji (urzędnicze stanowisko). Jak
również to, że mam 2 małych dzieci i kredyt.
Nie ma też u nas dla kobiet innych ciekawych
alternatyw.
Bardzo chcę się rozwijać i zarabiać więcej,
ale pojawia się problem z opieką nad dziećmi.
Mąż ma swoją firmę i wszystko musi robić
sam 7 dni w tygodniu.
Z doświadczenia wiem, że najbardziej
wpływa na mnie docenienie mojej pracy
przez pracowników i przełożonego, motywuje
mnie zauważalny efekt mojej pracy,
że pomogłam, że to co robię ma sens.
Ja sama staram się decydować o swoim
rozwoju. Inwestuję w swoje kompetencje
oraz wiedzę.

Czuję niewykorzystany potencjał.
Rodzina raczej woli żebym była
na każde zawołanie.
Dzieci, które wymagają jeszcze opieki, pomocy
w lekcjach itp., przez co nie mogę podejmować
pewnych działań, wymagających ode mnie jeszcze
większych nakładów czasowych lub wyjazdów
do innych miejscowości. Tutaj znów problem dzieci,
pracodawcy powinni coraz częściej myśleć
o elastyczności dla kobiet, przedszkolach przy pracy, itp.

Co najbardziej
wpływa na rozwój
zawodowy kobiet?

Jak powstał raport?

W naszej ankiecie poza pytaniami zamkniętymi, w których kobiety mogły
wybrać jedną lub dwie odpowiedzi, dałyśmy uczestniczkom możliwość
szerszej wypowiedzi. Dzięki temu uzyskałyśmy dodatkową wiedzę
na temat ich doświadczeń i problemów, z którymi stykają się na co dzień.
Ankieta została przeprowadzona na grupie kobiet aktywnych zawodowo
dążących w czasie prywatnym do rozwoju (92%) i przedsiębiorczych
kobiet z dużych, średnich i małych miast, w wieku 26-60 lat z wyższym
wykształceniem (89% ankietowanych) i będących głównie w związkach
partnerskich (76%).

