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Nowa strategia Stowarzyszenia Absolwentów SGH
Poczàwszy od bie˝àcego numeru na ∏amach „Absolwenta” b´dziemy omawiaç
za∏o˝enia nowej strategii Stowarzyszenia
Absolwentów SGH. Pierwszymi omówionymi obszarami b´dà: dzia∏alnoÊç
zwiàzana z pozyskiwaniem nowych
cz∏onków oraz Program Ambasador
SGH.
W ramach dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia
pozyskiwanie nowych cz∏onków odbywa
si´ w nast´pujàcych obszarach:
– strona g∏ówna SGH oraz platforma
internetowa dla absolwentów – podj´liÊmy prace zwiàzane z uruchomieniem
miniportalu spo∏ecznoÊciowego dla absolwentów SGH, gdzie b´dà mogli oni zaprezentowaç innym absolwentom swoje
zainteresowania, osiàgni´cia, to czym aktualnie si´ zajmujà, jakie majà plany na
przysz∏oÊç;
– wspó∏praca z Samorzàdem Studentów (udzia∏ przedstawiciela Samorzàdu
w pracach Zarzàdu Stowarzyszenia);
– promocja Stowarzyszenia wÊród studentów ostatnich lat (wspó∏praca z dziekanatami, akcje marketingowe);
– kontynuacja akcji mailingowej do
osób posiadajàcych aktywny adres w domenie sgh.waw.pl (do tej pory ponad 200
osób wyrazi∏o zgod´ na wprowadzenie
danych osobowych do bazy danych);
– informacja o Stowarzyszeniu przekazywana absolwentom odbierajàcym dyplom ukoƒczenia studiów za poÊrednictwem dziekanatów, biur kolegiów (doktoranci) oraz poprzez aplikacj´ internetowà
w Wirtualnym Dziekanacie;
– informacje na forach spo∏ecznoÊciowych;
– korespondencja do absolwentów z lat
2000-2009 zach´cajàca do wstàpienia
w szeregi Stowarzyszenia;
– aktywizacja absolwentów SGH niemieszkajàcych w Warszawie (oddzia∏y terenowe – regionalne Kluby Absolwenta).
Mamy nadziej´, ˝e zaproponowane
dzia∏ania doprowadzà do znaczàcego
wzrostu liczby cz∏onków Stowarzyszenia
i spowodujà, ˝e ka˝dego roku coraz wi´ksza grupa absolwentów, opuszczajàca
mury naszej Alma Mater, b´dzie podtrzymywaç zwiàzki z SGH poprzez aktywne
uczestniczenie w dzia∏alnoÊci SA SGH.
Wierzymy, ˝e zmiana struktury pozwoli

nadaç Stowarzyszeniu nowy wymiar –
p∏aszczyzny do mi´dzypokoleniowej wymiany
doÊwiadczeƒ
absolwentów
SGPiS/SGH.
Kolejnym dzia∏aniem planowanym
w ramach realizacji strategii Stowarzyszenia jest Program Ambasador SGH. Jego
za∏o˝eniem jest budowanie relacji oraz
sta∏a wspó∏praca mi´dzy Stowarzyszeniem i wybranymi absolwentami, którzy
b´dà reprezentowaç Uczelni´ w swoim
Êrodowisku zawodowym.
Inspiracjà do przygotowania Programu
Ambasador SGH by∏y dzia∏ania oparte na
zasadach wspó∏pracy mi´dzy studentami
oraz pracodawcami, które sà praktykowane na naszej Uczelni i przynoszà wiele
korzyÊci obu stronom.
Program skierowany jest do absolwentów SGH/SGPiS b´dàcych cz∏onkami
Stowarzyszenia. Zgodnie z jego za∏o˝eniami osoby pracujàce w firmach, organizacjach pozarzàdowych, instytucjach publicznych, dzi´ki swojemu zaanga˝owaniu i aktywnoÊci b´dà reprezentowaç
Uczelni´. Ponadto rolà wybranych przez
Stowarzyszenie ambasadorów b´dzie
tak˝e:
– informowanie o potrzebach instytucji jako potencjalnego pracodawcy i partnera np. w badaniach naukowych, akcjach
promocyjnych i wizerunkowych;
– informowanie instytucji, w której
pracuje ambasador, o potrzebach Uczelni,
a tak˝e o nowych programach nauczania,
przedmiotach, kierunkach i trybach studiów;
– bie˝àcy kontakt i wspó∏praca
z przedstawicielem Zarzàdu Stowarzyszenia;
– przekazywanie informacji o ciekawych inicjatywach w Êrodowisku zawodowym, które mog∏yby zainteresowaç
cz∏onków Stowarzyszenia.
Z kolei rolà Stowarzyszenia Absolwentów SGH, a dok∏adnie przedstawicieli Zarzàdu odpowiedzialnych za realizacj´
Programu, b´dzie mi´dzy innymi informowanie osób wybranych na ambasadorów o potrzebach Uczelni w stosunku do
instytucji, w których pracujà. Ambasadorzy b´dà równie˝ zapraszani na spotkania
dotyczàce mi´dzy innymi nowych programów nauczania, przedmiotów, kierun-

ków i trybów studiów, aby na bie˝àco posiadali informacje na temat zmian i ciekawych wydarzeƒ zachodzàcych na Uczelni. Planowana jest te˝ organizacja konkursu na Ambasadora Roku, w którym
wy∏aniana b´dzie osoba doceniona za wyró˝niajàce si´ zaanga˝owanie i aktywnà
dzia∏alnoÊç w ramach reprezentacji SGH
w swoim otoczeniu zawodowym. Zwyci´zca konkursu zostanie uhonorowany
podczas corocznej uroczystoÊci Âwi´ta
SGH. Dodatkowo ka˝dy z ambasadorów
b´dzie zapraszany do udzia∏u w zjazdach
absolwentów organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.
Program Ambasador SGH to kolejne
dzia∏anie, przez które chcemy realizowaç
misj´ Stowarzyszenia, jakà jest integrowanie i promowanie absolwentów Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie oraz
wspieranie Uczelni w jej dà˝eniach do
umocnienia pozycji wiodàcej uczelni ekonomicznej. Mamy nadziej´, ˝e realizacja
opisanego Programu b´dzie êród∏em licznych korzyÊci zarówno dla ambasadorów
i organizacji, w których pracujà, jak równie˝ dla Stowarzyszenia i Uczelni. Wierzymy, ˝e Program Ambasador SGH
przyczyni si´ do lepszego dost´pu do informacji odnoÊnie potrzeb danych instytucji jako pracodawców czy te˝ partnerów Uczelni. Wa˝nym aspektem jest równie˝ potencjalny finansowy wymiar
wsparcia w ramach wspó∏pracy z firmami, z których wywodziç si´ b´dà ambasadorzy. Ponadto znaczàcà kwestià jest fakt
budowania wizerunku absolwenta SGH
w ró˝nych Êrodowiskach zawodowych
dzi´ki aktywnoÊci przedstawicieli Stowarzyszenia realizujàcych za∏o˝enia opisywanej inicjatywy.
Wyra˝amy nadziej´, ˝e Program Ambasador SGH spotka si´ z pozytywnym
przyj´ciem i zainteresowaniem ze strony
absolwentów. ChcielibyÊmy, aby wspó∏praca ze Stowarzyszeniem w ramach realizacji Programu by∏a dla ambasadorów
êród∏em zadowolenia i satysfakcji z mo˝liwoÊci zaanga˝owania si´ w dzia∏ania
poza pracà na rzecz zarówno Uczelni, jak
i pracodawcy.
Olga Biaduƒ, Bartosz Majewski
Autorzy sà cz∏onkami Zarzàdu
Stowarzyszenia Absolwentów SGH.

W poprzednim numerze „Absolwenta” zamieÊciliÊmy pierwszà cz´Êç artyku∏u Julii Siemiƒskiej o pracy kobiet. W bie˝àcym
wydaniu publikujemy jego drugà cz´Êç, jednoczeÊnie zapowiadajàc jego kontynuacj´ w majowym „Absolwencie”.

Praca kobiet (spo∏eczeƒstwo – prawo – ekonomia) – cz. 2
Przepisy prawa, tworzone wspó∏czeÊnie z intencjà wyrównania sytuacji kobiet i m´˝czyzn, tak˝e na rynku pracy, nie sà
w stanie zagwarantowaç w pe∏ni równoÊciowej sytuacji i objàç
ca∏ego spektrum zagadnieƒ spo∏ecznych, w których nierównoÊç w sposób niesprawiedliwy i dyskryminujàcy mo˝e si´
ujawniç. Wynika to z postaw i przekonaƒ zakodowanych
w kulturze, których przepisy prawa nie sà w stanie regulowaç,
i których nie sà w stanie w krótkim czasie zmieniç. W sferze
za∏o˝eƒ i poprawnoÊci politycznej równouprawnienie jest dzisiaj faktem. Jednak walka o poszczególne sektory, b´dàce domenà m´˝czyzn, trwa nadal. Co prawda kobiety nie muszà dziÊ
walczyç np. o prawa wyborcze, walka w sferze zawodowej, politycznej i prywatnej, gdzie kobiety zmagajà si´ z m´skim szowinizmem i wieloletnià dominacjà, dotyczy w mniejszym stopniu praw, w wi´kszym praktyki. Ograniczonà rol´ prawa mo˝e
zobrazowaç w∏aÊnie sytuacja w sferze pracy i prawa pracy
w Polsce. Na przyk∏ad zauwa˝my, ˝e w przypadku kodeksu
pracy ochronie podlegajà pracowniczki, ale nie podlegajà ju˝
osoby ubiegajàce si´ o prac´. JeÊli kobieta ze wzgl´du na p∏eç
nie zostanie przyj´ta do pracy, jest pozbawiona podstaw do dochodzenia swoich praw na drodze sàdowej (Nowakowska,
Sw´drowska 2000, s. 9-10). Pojawia si´ oczywiÊcie pytanie, na
ile pracodawca, dyskryminujàcy kobiet´ aplikujàcà na stanowisko pracowniczki, kieruje si´ stereotypowym postrzeganiem
ról i cech zwiàzanych z p∏cià, a na ile obawami zwiàzanymi
z brakiem odpowiednich przepisów zabezpieczajàcych jego interesy, np. ze wzgl´du na macierzyƒstwo kobiet i ich ewentualne zaanga˝owanie w ˝ycie rodzinne? Pytanie takie od razu
„wsadza nas na min´” feministycznych dociekaƒ dotyczàcych
tego, dlaczego z rodzicielstwem kojarzone sà wcià˝ bardziej
kobiety ni˝ m´˝czyêni, a paƒstwa i spo∏eczeƒstwa do sfery prywatnej i rodzinnej sà sk∏onne raczej przypisywaç te pierwsze?
MyÊl´, ˝e wszystkie powy˝sze wàtpliwoÊci ukazujà splàtanie
i przenikanie si´ ró˝nych czynników, warunkujàcych sytuacj´
kobiet.
Wróçmy do tego, ˝e przepisy prawa nie regulujà wszystkich
zagadnieƒ zwiàzanych ze sferà pracy kobiet i jest ona wcià˝ pe∏na nierozwiàzanych problemów. Nie mo˝na jednak nie zauwa˝yç spektakularnych efektów wieloletniej walki kobiet – s∏ychaç
nawet g∏osy, wieszczàce nowà rewolucj´, ˝e nastàpi∏ wzrost znaczenia kobiet (ang. empowerment of women). WejÊcie kobiet na
rynek pracy jest jednà z najwa˝niejszych zmian spo∏ecznych naszych czasów (dotyczy to przede wszystkim gospodarek wysoko
rozwini´tych – trendom tym wcià˝ próbujà si´ opieraç kraje
arabskie, ale tak˝e Daleki Wschód i kraje Europy Po∏udniowej).
The Economist w artykule z 30 grudnia 2009 roku og∏asza, i˝
w roku 2010 kobiety w Stanach Zjednoczonych przekroczà 50%
próg i b´dà stanowi∏y wi´kszoÊç na amerykaƒskim rynku pracy.
Kobiety stanowià tak˝e wi´kszoÊç wÊród absolwentów studiów
w krajach OECD, a tak˝e wÊród pracowników wykwalifikowanych w kilku krajach wysoko rozwini´tych, w tym USA. Optymistyczny The Economist zauwa˝a jednak równie˝ fakty mniej
pozytywne:
– istniejàce wcià˝ „niedoreprezentowanie” kobiet w zarzàdach
firm i organizacji;
– to, i˝ kobiety sà wcià˝ gorzej op∏acane od m´˝czyzn;
– wyst´pujàcà wcià˝ trudnoÊç w godzeniu obowiàzków domowych z pracà (The Economist z 30 grudnia 2009 r.).
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The Economist g∏osi triumfy kobiet, opierajàc si´ g∏ównie na
danych pochodzàcych z USA (choç mówi te˝ o statystykach dotyczàcych innych krajów wysoko rozwini´tych). Wydaje si´, ˝e
wizyjnoÊç amerykaƒskich dziennikarzy ma swoje uzasadnienie,
jednak rzeczywistoÊç nie jest a˝ tak ró˝owa. ˚eby zbli˝yç si´ do
Polski, skupmy si´ na tym, jak przedstawia si´ sprawa równoÊci
kobiet i m´˝czyzn w Unii Europejskiej? Mówi o tym coroczne
sprawozdanie Komisji Europejskiej z post´pów w dziedzinie
równoÊci p∏ci w paƒstwach UE pt. Sprawozdanie Komisji dla
Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Spo∏ecznego i Komitetu Regionów „RównoÊç
kobiet i m´˝czyzn – rok 2010”, przedstawiane na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej. Komisja Europejska skupia si´
w du˝ej mierze na rynku pracy, choç podkreÊla, i˝ problemy kobiet na rynku pracy wynikajàce z p∏ci rozpoczynajà si´ ju˝ na poziomie edukacji. Mimo i˝ wi´cej kobiet ni˝ m´˝czyzn koƒczy
studia wy˝sze – poniewa˝ 59% absolwentów stanowià kobiety –
to jednak po przyjrzeniu si´ statystykom z bliska widaç, i˝ kobiety zdobywajà wykszta∏cenie w dziedzinach, które prowadzà je
do sektorów o niskim poziomie wynagrodzeƒ (jak edukacja,
opieka zdrowotna). Co wi´cej, nawet w tych sektorach, kobiety
zajmujà mniej odpowiedzialne stanowiska ni˝ m´˝czyêni.
Ró˝nice w traktowaniu kobiet i m´˝czyzn utrzymujà si´ w odniesieniu do stopy zatrudnienia, p∏ac, godzin pracy, odpowiedzialnych stanowisk, podzia∏u obowiàzków zwiàzanych z opiekà nad dzieçmi i obowiàzków domowych oraz zagro˝enia ubóstwem (te dwie ostatnie sfery w sposób oczywisty wià˝à si´ tak˝e z pracà kobiet) (RównoÊç kobiet i m´˝czyzn – rok 2010, s. 4).
Mimo ˝e wyst´puje pozytywna tendencja, tj. np. Êrednia ró˝nica mi´dzy stopà zatrudnienia kobiet i m´˝czyzn zmniejszy∏a
si´ z 18,2 punktów procentowych w 1998 roku do 13,7 punktów
w 2008 roku (jest to jednak Êrednia dla ca∏ej Europy – 59%,
1 procent zatrudnienia kobiet w roku 2008 jako Êrednia dla UE –
w poszczególnych krajach stopa zatrudnieni kobiet jest ni˝sza –
w Polsce nie przekracza 50%, w Grecji 40% i tylko w krajach
skandynawskich kszta∏towa∏a si´ na poziomie wy˝szym ni˝
60%), to taka pozytywna tendencja zosta∏a przerwana przez kryzys gospodarczy. Okazuje si´, ˝e kryzys gospodarczy w wi´kszym stopniu dotyka kobiety. Mimo ˝e poczàtkowo, w okresie
od maja 2008 roku do wrzeÊnia 2009 roku, stopa bezrobocia na
szczeblu UE ros∏a szybciej w przypadku m´˝czyzn (poniewa˝
mocno ucierpia∏y sektory przemys∏owy i budowlany, zdominowane przez m´˝czyzn), jednak w ciàgu ostatnich miesi´cy stopy
bezrobocia ros∏y ju˝ w równym tempie, a w kilkunastu paƒstwach cz∏onkowskich bezrobocie utrzymywa∏o si´ i utrzymuje
na wy˝szym poziomie wÊród kobiet. Dodatkowym zagro˝eniem
dla kobiet jest du˝y poziom ich zatrudnienia w sektorach publicznych, zagro˝onych redukcjami (RównoÊç kobiet i m´˝czyzn – rok 2010, s. 4). Z doÊwiadczeƒ poprzednich kryzysów
wynika ponadto, ˝e zatrudnienie m´˝czyzn szybciej wraca do
poziomu sprzed kryzysu ni˝ zatrudnienie kobiet. W przypadku
osób, które straci∏y prac´, ryzyko, ˝e nie znajdà nowego zatrudnienia, jest wy˝sze wÊród kobiet (Smith 2009).
Kobiety cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni zawierajà umowy na niepewnych warunkach, niedobrowolnie podejmujà prac´ w niepe∏nym
wymiarze godzin. Wià˝e si´ to oczywiÊcie z wi´kszym obcià˝eniem kobiet obowiàzkami domowymi i rodzinnymi. Kobiety posiadajàce dzieci pracujà mniej (stopa zatrudnienia ni˝sza o 11,5
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punktów procentowych) w porównaniu z kobietami nieposiadajàcymi dzieci (podczas gdy m´˝czyêni posiadajàcy dzieci pracujà
wi´cej ni˝ m´˝czyêni nieposiadajàcy dzieci – stopa zatrudnienia
wy˝sza o 6,8 punktów procentowych). Wynika to z tradycyjnego
podzia∏u ról w rodzinie, a tak˝e z polityki socjalnej paƒstw –
np. z brak placówek opieki nad dzieçmi w wielu paƒstwach
cz∏onkowskich UE.
Problem ten jest organizacyjnie najlepiej rozwiàzany w paƒstwach skandynawskich o rozbudowanym systemie opieki finansowanej przez paƒstwo (wszystkie kraje skandynawskie
wprowadzi∏y system finansowanych przez paƒstwo ˝∏obków).
Wi´ksze ni˝ u m´˝czyzn prawdopodobieƒstwo znalezienia si´
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy wià˝e si´ w przypadku
kobiet tak˝e z utrzymujàcà si´ niekorzystnà ró˝nicà w wynagrodzeniach (Êrednio 1,7% w UE w 2007 roku) (RównoÊç kobiet
i m´˝czyzn – rok 2010, s. 5).
Komisja Europejska zauwa˝a ponadto, i˝ polityka rynku pracy skupia si´ na kwestiach bezrobocia, nie dostrzegajàc kobiet
nieaktywnych zawodowo (kobiety stanowià ponad 2/3 spoÊród
63 mln. osób nieaktywnych zawodowo w wieku od 25 do 64 lat
w UE) (RównoÊç kobiet i m´˝czyzn – rok 2010, s. 4).
Raport Komisji Europejskiej RównoÊç kobiet i m´˝czyzn –
rok 2010 prezentuje najÊwie˝sze dane i statystyki uwzgl´dniajàce specyficznà sytuacj´ zwiàzanà ze Êwiatowym kryzysem gospodarczym. Niestety brakuje tego typu danych i szerokich podsumowaƒ dotyczàcych konkretnie Polski. G∏ówny Urzàd Statystyczny opracowa∏ raport pt. Kobiety i m´˝czyêni na rynku pracy, który obejmuje dane z lat 2003-2007 (Kobiety i m´˝czyêni na
rynku pracy, 2008). Nie obejmuje wi´c doÊç radykalnych ruchów na rynku pracy spowodowanych kryzysem gospodarczym,
który mia∏ miejsce w 2009 roku.
NajÊwie˝sze, mniej kompleksowe dane, zawiera publikacja
GUS-u z 2010 roku pt. AktywnoÊç ekonomiczna ludnoÊci Polski.
III kwarta∏ 2009 r. Wynika z niej, ˝e w III kwartale 2009 roku
wyraênie wy˝szy wspó∏czynnik aktywnoÊci zawodowej wystàpi∏
w populacji m´˝czyzn (64,1%) ni˝ kobiet (47,5%) – co jest oczywiÊcie sta∏à. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (2008), a tak˝e z poprzednim kwarta∏em (II kwarta∏ 2009
roku) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych. Wzrost bezrobocia odnotowany w skali roku w wi´kszym stopniu dotyczy∏ jednak m´˝czyzn ni˝ kobiet. Liczba bezrobotnych m´˝czyzn zwi´kszy∏a si´ o 198 tys. osób, tj. o 37,4%, a bezrobotnych kobiet
o 73 tys. osób, tj. o 12,1%.
Przypomnijmy, ˝e podobnie kszta∏towa∏y si´ dane dotyczàce
ca∏ej Unii Europejskiej, w Raporcie Komisji Europejskiej podkreÊlano jednak zmian´ sytuacji w d∏u˝szej perspektywie czasu
i trudniejszy powrót do sytuacji sprzed kryzysu w przypadku kobiet (AktywnoÊç ekonomiczna ludnoÊci Polski. III kwarta∏
2009 r., s. 40). W skali roku zwi´kszenie nat´˝enia bezrobocia
wystàpi∏o w populacji m´˝czyzn i kobiet (odpowiednio o 1,9 pkt
wobec 0,8 pkt).
Nadal jednak stopa bezrobocia pozosta∏a wy˝sza dla kobiet
ni˝ dla m´˝czyzn (8,6% wobec 7,6%). Przeci´tny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w III kwartale 2009 roku
wyniós∏ 11 miesi´cy i dla kobiet by∏ d∏u˝szy o miesiàc ni˝ dla
m´˝czyzn. W analizowanym kwartale w populacji bezrobotnych
kobiet udzia∏ d∏ugotrwale bezrobotnych wyniós∏ 28,0%, a wÊród
m´˝czyzn – 24,9%. Tak˝e wÊród osób biernych zawodowo przewa˝a∏y kobiety (61,9% biernych zawodowo). Blisko po∏owa
z nich by∏a w wieku produkcyjnym (18-59 lat) (AktywnoÊç ekonomiczna ludnoÊci Polski. III kwarta∏ 2009 r., s. 43-44). Pokazuje to, i˝ przynajmniej w pierwszym okresie kryzys dotknà∏
w wi´kszym stopniu m´˝czyzn ni˝ kobiety. Jednak, jak pokazu-
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jà dalsze dane, i analogicznie do analiz na poziomie ca∏ej UE,
w póêniejszym okresie sytuacja zacz´∏a ulegaç zmianie.
Ostatnie dane Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej pochodzà z listopada 2009 roku. Wynika z nich, ˝e w paêdzierniku
2009 roku na 64 tys. zwolnionych osób 33 tys. stanowi∏y kobiety. W listopadzie 2009 roku by∏o podobnie – na 65 tys. zwolnionych 34 tys. to kobiety.
D∏ugofalowe skutki kryzysu z pewnoÊcià b´dà si´ dopiero
ujawnia∏y. W jego wyniku sytuacja kobiet na rynku pracy pogorszy∏a si´ i – co niestety bardzo prawdopodobne – nie tak szybko
wróci do poprzedniego stanu. Co warte jest podkreÊlenia, stan
ten by∏ daleki od idea∏u, transformacja ustroju w roku 1989 zaowocowa∏a „wypychaniem” kobiet z rynku pracy, a poziom aktywnoÊci zawodowej kobiet po transformacji zmniejszy∏ si´ du˝o silniej ni˝ w przypadku m´˝czyzn (w ostatnich latach zaznacza∏ si´ niewielki wzrost wspó∏czynnika aktywnoÊci zawodowej
m´˝czyzn, podczas gdy aktywnoÊç kobiet wcià˝ spada∏a). Izabela Desperak w 2009 roku w artykule Wielkie przegrane polskiej
transformacji podsumowywa∏a rynek pracy nast´pujàco: „Aktywne zawodowe kobiety doÊwiadczajà dyskryminacji w sferze
dost´pu do zatrudnienia oraz zarobków i awansów. Ró˝ne êród∏a podajà ró˝ne skale dyskryminacji p∏acowej, od 10%, wed∏ug
szacunków Eurostatu, do nawet 50% w przypadku wy˝szych
stanowisk, wy˝szego wykszta∏cenia i wi´kszego doÊwiadczenia
wed∏ug internetowego badania portalu wynagrodzenia.pl; najcz´Êciej szacuje si´, ˝e przeci´tne zarobki kobiet sà ni˝sze o oko∏o 30%. Nic nie wskazuje na to, by dystans mi´dzy zarobkami
kobiet i m´˝czyzn si´ zmniejsza∏, mimo ˝e kobiety w mi´dzyczasie sta∏y si´ lepiej wykszta∏conymi i stanowià obecnie wi´kszoÊç studiujàcych. Jednak edukacja nie zapewnia im ani parasola ochronnego przed bezrobociem, ani przed dyskryminacjà p∏acowà: badanie portalu wynagrodzenia.pl pokazuje wr´cz, ˝e
ka˝dy rok edukacji kobiet przek∏ada si´ w du˝o mniejszym stopniu na wzrost wynagrodzenia ni˝ w przypadku m´˝czyzn. Kobiety majà tak˝e ni˝sze od m´˝czyzn oczekiwania p∏acowe, wed∏ug innego internetowego badania (Pracuj.pl), absolwentki rynkowych presti˝owych kierunków studiów mia∏y o po∏ow´ ni˝sze
oczekiwania wobec pierwszej p∏acy ni˝ ich koledzy. Kariery zawodowe kobiet sà ograniczone przez „szklane sufity” i „lepkà
pod∏og´”, mechanizmy niepozwalajàce na awans lub oznaczajàce du˝o wi´kszy koszt awansu” (Desperak 2009).
Jak same kobiety ocenia∏y swojà pozycj´ na rynku pracy
w czerwcu 2009 roku? W badaniu CBOS Kobiety 2009 polskie
kobiety stwierdzi∏y, i˝ nadal majà one wi´cej trudnoÊci na rynku
pracy ni˝ m´˝czyêni. Ponad po∏owa respondentek by∏a zdania,
˝e kobiety majà mniejsze szanse:
– znalezienia nowej pracy (uwa˝a∏o tak 59% ankietowanych
kobiet),
– awansowania na kierownicze stanowisko (52%),
– uzyskiwania wy˝szych zarobków (65%).
W ocenie badanych kobiet szanse zawodowe kobiet wiàza∏y
si´ przede wszystkim ze wzrostem przedsi´biorczoÊci. Od 1996
roku wyraênie umocni∏o si´ przekonanie, ˝e kobiety majà takie
same szanse jak m´˝czyêni na prowadzenie w∏asnej firmy
(wzrost z 43 do 61%). Coraz wi´cej kobiet uwa˝a∏o tak˝e, ˝e majà one równe z m´˝czyznami szanse na zrobienie kariery zawodowej (wzrost ocen z 39 do 50%). Nie wiadomo jednak, jak wyniki takiego sonda˝u przedstawia∏by si´ dzisiaj. Mo˝na podejrzewaç, ˝e nastroje kobiet w obecnej sytuacji nie ulegajà poprawie.
Julia Siemiƒska
Bibliografia i netografia znajdujà si´ w elektronicznej
wersji tego artyku∏u zamieszczonego w serwisie Kariera
SGH (www.kariera.sgh.waw.pl).
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Sprzeda˝ to budowanie relacji
Na poczàtku lat 90. XX wieku wystarczy∏o na przyk∏ad znaç j´zyk angielski
i skoƒczyç SGH, by w krótkim czasie
objàç stanowisko kierownicze w strukturach sprzeda˝owych dowolnej firmy.
Sporo si´ zmieni∏o, ale wcià˝ niewiele
osób rozumie, ˝e aby byç skutecznym
sprzedawcà, nale˝y przede wszystkim
umiej´tnie budowaç relacje.
DwadzieÊcia lat temu – g∏ównie z powodu ogromnego popytu od∏o˝onego –
towary i us∏ugi same si´ sprzedawa∏y.
Rola handlowca w Polsce sprowadza∏a
si´ do administrowania, czasami sprawdzenia, czy faktura i towar dotar∏y na
czas. Wa˝nym narz´dziem wspierajàcym by∏ nowo powsta∏y przemys∏ medialno-reklamowy (agencje reklamowe,
domy mediowe). Ich zadaniem by∏o poinformowanie potencjalnych odbiorców
o zaletach towaru czy us∏ugi i przekonanie do zakupu. Nierzadko by∏y to tak˝e
dzia∏ania u podstaw: firmy z pomocà
mediów kreowa∏y nowe potrzeby, z których konsumenci nie zdawali sobie
sprawy. Pojawia∏y si´ nowe produkty
czy us∏ugi.
W 2002 roku zatrudni∏em si´ jako
sprzedawca ubezpieczeƒ na ˝ycie.
W moim oddziale pracowa∏ Norbert,
który mia∏ opini´ najlepszego. RzeczywiÊcie, nie mia∏ najmniejszych problemów z realizacjà planów sprzeda˝owych. Koncentrowa∏ si´ na relacjach.
KtóregoÊ dnia umówi∏ si´ na spotkanie z klientem, u którego kilka tygodni
wczeÊniej by∏ inny sprzedawca z naszej
firmy. Norbert – podobnie jak jego poprzednik – nic nie sprzeda∏, ale otrzyma∏
od klienta kilkadziesiàt numerów telefonów do znajomych. Innym razem mia∏
kolizj´ drogowà ze swojej winy. Nie
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przeszkodzi∏o mu to w spotkaniu si´
z kierowcà drugiego samochodu i sprzedaniu mu polisy na ˝ycie.
Jak on to robi∏? Kiedy zaczà∏em analizowaç êród∏a jego sukcesów, uÊwiadomi∏em sobie, ˝e jest osobà bardzo
bezpoÊrednià. Otwarcie mówi o swoich
emocjach czy odczuciach w czasie
spotkania sprzeda˝owego. Potrafi trafnie zdiagnozowaç i nazwaç po imieniu
to, co czuje spotykajàcy si´ z nim
klient. Przede wszystkim jednak potrafi okreÊliç i zakomunikowaç w sposób
otwarty swoje cele zwiàzane ze spotkaniem i sprawdziç, czy uda si´ je zrealizowaç.
Dobry sprzedawca to skarb. Ju˝ od
dawna jego praca ma niewiele wspólnego z akwizycjà. Stara si´ koncentrowaç
na rozwiàzywaniu problemów klienta,
dostarczaç coÊ wi´cej ni˝ to, o co klient
pyta wprost. W procesie na tym poziomie sprzedawca staje si´ osobà doradzajàcà najlepsze rozwiàzanie, szukajàcà
alternatyw, które spowodujà, ˝e problem
zostanie rozwiàzany mo˝liwie najlepiej.
Taka osoba rozumie klienta i ma w sobie du˝o empatii.
Okazuje si´ jednak, ˝e to za ma∏o.
Wiele razy, kiedy rozmawia∏em z kolegami z innych krajów, rzuca∏o si´
w oczy to, ˝e oni stajà si´ – w wyniku
dzia∏aƒ handlowych – doradcami na poziomie strategicznym dla klienta. Nie
dostarczycielami produktu ani poÊrednikami. Nie pytajà tylko o to, jak rozwiàzaç problem. Tak dzia∏ajàcy i myÊlàcy
handlowiec idzie dalej: czy rozwiàzanie
tego problemu pomo˝e w rozwoju biznesu klienta?
Przyk∏adowo, dzisiaj doradca finansowy w Polsce zazwyczaj zajmuje si´
np. sprzeda˝à kredytu hipotecznego
osobie, która o niego poprosi∏a, chcàc
kupiç dom. W krajach rozwini´tych
doradca
zapyta:
dlaczego kliencie
chcesz kupiç dom?
Dlaczego taki? Jakimi Êrodkami dysponujesz, a dokàd
chcesz dojÊç w ciàgu 2 czy 5 lat? Jakie chcesz podjàç
ryzyko? Jak powinieneÊ si´ zabezpieczyç?

Tomasz Kluk –
absolwent SGH
(2000), cz∏onek
TNOiK
SGH
(www.tnoiksgh.
org). Pracuje jako sprzedawca
relacyjny i doradca klienta. Zwiàzany z bran˝à finansowà i IT (by∏ zatrudniony m.in. w Oracle, SUN Microsystems oraz grupie Getin).

Dzia∏anie na takim poziomie, na poziomie transformacyjnym (por. poni˝szy
rysunek), to: sprzeda˝, handel, doradztwo, biznes – gdzie cena jest kwestià co
najwy˝ej drugorz´dnà, gdzie bud˝et staje si´ mniej istotny ni˝ mo˝liwoÊci zysku i rozwoju. Gdzie nikt nie wysy∏a
oferty do klienta, zanim nie b´dzie rozumia∏ jego sytuacji, jego strategicznych
potrzeb, a samà ofert´ „pisze” tak naprawd´ klient! To poziom, gdzie zaufanie jest elementem podstawowym relacji biznesowych, a komfort klienta –
podstawowym „produktem”.
Zdrowe, oparte na zaufaniu i sympatii
relacje z klientami sà kluczowe dla osiàgni´cia sukcesu w sprzeda˝y. Jest wiele
produktów czy us∏ug mogàcych zaspokoiç te same potrzeby. W Polsce wcià˝
panuje „produkt i jego cena”. Rabaty,
zni˝ki, promocje cenowe majà za zadanie przekonaç klienta do zakupu.
A przecie˝ istnieje jeszcze poziom
sprzeda˝y transformacyjnej, która opiera si´ o wypracowane i piel´gnowane
relacje osobiste z klientem. Tylko ci,
którzy to zrozumiejà, majà szans´ na
sukces teraz i w przysz∏oÊci.
Tomasz Kluk
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