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To mężczyźni są zwykle 
szefami, a na dodatek 
więcej zarabiają. Dla pań 
mamy jednak dobre 
wieści. Te różnice coraz 
bardziej się zacierają. 

Główna księgowa zarabia 
o jedną trzecią więcej niż 
główny księgowy. Wyższą 
pensję mają też panie kierow
nik i dyrektor ds. personal
nych — wynika z raportu 
HRM Partners z 2008 r., opar
tego na próbie 215 firm. Nie 
dość, że kobiety zarabiają le
piej niż ich koledzy na tych sa
mych stanowiskach (patrz 
grafika), to jest ich na tych eta
tach więcej. Bywa też i tak, że 
na stanowiskach, na których 
mężczyźni wiodą prym, lepiej 
zarabiają kobiety. Tak jest 
wprzypadku kierownikówre-
gionalnych sprzedaży i kie
rowników ds. informatyki. To 
jednak wyjątki potwierdzają
ce regułę. 

Coraz równiej 
Przede wszystkim pań na kie
rowniczych stanowiskach jest 
mniej. Tylko co piąty mene
dżer wyższego i co trzeci me
nedżer średniego szczebla to 
kobieta. 

— Ale te proporcje popra
wiają się z każdym rokiem — 
podkreśla Krzysztof Katolo 
z HRM Partners. 

Na wyższych stanowiskach 
kobiety zarabiają o 13 proc. 
mniej (mediana), ale na śred
nim szczeblu różnica jest już 
naprawdę niewielka (3 proc). 

—Jeszcze kilka lat temu róż
nice były sporo większe. 
W 2000 r. wynosiły 20-25 proc. 
— mówi Krzysztof Katolo. 

Na korzyść pań 
Jego zdaniem, był to efekt 
oczywisty w przypadku ryn
ku pracownika, z którym mie
liśmy do czynienia w ostat
nich latach. 

— Pracodawcy nie sugero
wali się płcią, lecz kompeten
cjami — tłumaczy specjalista 
HRM Partners. 

Zmiana sytuacji na rynku 
pracy nie powinna pogorszyć 
sytuacji kobiet. 

— Trudności rynkowe odbi
ją się po równo na wynagrodze
niach wszystkich, bez względu 
na pleć. W momencie, gdy pra
codawcy walczą o wyniki i zdo
bywanie rynku, jeszcze bardziej 
będą stawiać na kompetencje 
i efektywność — przekonuje 
Krzysztof Katolo. 

W Unii Europejskiej kobie
ty zarabiaj ą średnio o 17,4 proc. 
mniej niż mężczyźni. Polska 
wypada nieźle, bo dyspropor
cja w średniej płacy za godzinę 
wynosi 7,5 proc. Jednak współ
czynnik aktywności zawodo
wej polskich kobiet wciąż jest 
niski i wynosi 47,1 proc. (męż
czyzn: 63,1 proc). 

Czas na zmiany 
Według Moniki Jabłońskiej 
z Manpower, przez wiele lat 
kobiety były niedoceniane za
wodowo i trudniej było im 
otrzymywać stanowiska kie
rownicze. 

— Dzisiaj podejście do za
rządzania zmienia się, coraz 
bardziej ceni się kompeten
cje, które są domeną kobiet: 
komunikatywność, empatię, 
pracę zespołową. Kobiety ra
dzą sobie bardzo dobrze ze 
stresem, mają większą zdol
ność koncentracji i są dobrze 
zorganizowane. Panie odno
szą sukces w branży finanso
wej, sprzedaży, marketingu, 
bardzo dobrze sprawdzają się 
w firmach usługowych. Po
trzeba im jednak większej 
pewności siebie — uważa Mo
nika Jabłońska. 

Sęk w tym, że mężczyźni są 
lepszymi szefami. Tak przy
najmniej wynika z raportu 
Manpower, przeprowadzone
go w ubiegłym roku wśród po
nad 500 osób. Co prawda 
aż 40 proc. respondentów 
twierdzi, że pleć nie ma związ
ku z byciem dobrym szefem, 
ale 30 proc. badanych (bez 
względu na pleć) woli męż
czyznę jako przełożonego. 
Tylko 17 proc. kobiet i 9 proc. 
mężczyzn chwali bardziej ko
biety Niewykluczone, że po
dział stanowisk to skutek aspi-
racji zawodowych. 40 proc. 
kobiet zadowoli się osiągnię
ciem poziomu kierownika lub 
kierownika działu w firmie 
średniej wielkości. Tymcza
sem 51 proc. mężczyzn chce 
zostać wiceprezesem, dyrekto
rem zarządzającym czy wła
ścicielem firmy. 

• Łeb W łeb: W ubiegłym roku pensje i kobiet, i mężczyzn na kierowniczych stanowiskach wzrosły podobnie: o 7-9 proc, 
w zależności od szczebla — wynika z badań HRM Partners, [FOT.ARC] 

NIEKIEDY PANIOM WIEDZIE SIĘ LEPIEJ... 
Stanowisko Kobiety Mężczyźni Pensja kobiet 

(proc.) (proc.) (proc.)* 
Kierownik główny księgowy 85 ]_5 105 

Kierownik ds. personalnych 79 2J 108 

...ALE MĘŻCZYZN JEST WIĘCEJ I WIĘCEJ ZARABIAJĄ 

Kierownik ds. administracyjnych 43 
Dyrektor ds. personalnych 82 

57 

Kierownik ds. informatyki 

• Menedżerowie wyższego 
szczebla 
Mężczyźni Kobiet 

78 

• Płaca menedżerów wyższego 
szczebla (mediana w tys. zł) 

Kierowniksprzedażyregionalnej 24 76 
Kierownik ds. produkcji 
*w porównaniu z pensją mężczyzn, mediana 

7 93 
115 

93 

Mężczyźni Kobiety 

20,70 17,95 

• Menedżerowie średniego 
szczebla 
Mężczyźni Kobiety 

68 32 

• Płaca menedżerów średniego 
szczebla (mediana w tys. zł) 
Mężczyźni Kobiety 

7,87 7,71 
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