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Branża budowlana, nieruchomości i energetyczna to tylko kilka przykładów 
sektorów, w których przebojowe liderki mogą się realizować, współpracować z 
różnorodnymi zespołami ekspertów, a co istotne – coraz częściej odnosić 
spektakularne sukcesy. 
 

Raport „Global Gender Gap 2021” wskazuje, że dążenie do 
osiągnięcia parytetu i równowagi w biznesie to proces, który potrwa 
jeszcze ponad 135 lat. A jednak, mimo tych mało optymistycznych 
prognoz, przebojowe liderki odnoszą sukcesy w wielu branżach, nie 



tylko pełniąc funkcje zarządcze i menadżerskie – nawet w tych 
sektorach, które stereotypowo kojarzone są przede wszystkim z 
mężczyznami. 

Charakteryzuje je empatia, pracowitość i zorientowanie na cel. Są 
komunikatywne, świetnie zorganizowane i doskonale odnajdują się w 
każdej sytuacji. To właśnie cechy, które sprawiają, że panie osiągają 
sukcesy w tzw. męskim świecie. Co jeszcze sprawia, że szturmem 
zdobywają, a jednocześnie odmieniają od wewnątrz, takie branże, jak 
chociażby: budowlana, deweloperska i energetyczna? I dlaczego 
szeroko rozumiana różnorodność w miejscu pracy z każdym rokiem 
zyskuje na znaczeniu? 

Różnorodność organizacji a sukces finansowy firmy 
Koncept „różnorodnego miejsca pracy” w polskim biznesie pojawił się 
w latach 90-tych razem z zachodnimi i nowoczesnymi koncernami. W 
miarę upływu czasu – idea diveristy przestała pełnić wyłącznie funkcję 
kontrolną przestrzegania zasad etyki i równego traktowania 
pracowników, a stała się dla firm sposobem na tworzenie produktów, 
które w większym stopniu spełniały oczekiwania klientów. Tym samym 
różnorodność - m.in. w kontekście płci - zaczęto postrzegać jako 
olbrzymi potencjał i szansę na sukces biznesowy. 

Zagadnienie diversity w środowisku pracy zbadała m. in. amerykańska 
agencja McKinsey & Company, która w 2014 roku przyjrzała się 
ponad 350 firmom z różnych gałęzi przemysłu. Najważniejszy 
wniosek, zawarty w raporcie „Why diversity matters?”, był 
następujący: firmy o większej różnorodności płci, rasowej i etnicznej 
mają zwykle o 35% lepsze wyniki finansowe od tych przedsiębiorstw, 
w których pracują zespoły jednorodne. 

Badania pokazały również, że przedsiębiorstwa, w których 
zaobserwowano wyraźną różnorodność pod względem płci – w 
porównaniu z innymi korporacjami – osiągały zyski wyższe średnio o 
15%. Liczba ta urosła do 21%, kiedy 3 lata później specjaliści 
McKinsey przygotowywali kolejny raport, tym razem badając ponad 
1000 przedsiębiorstw w 12 krajach. 



Dziś różnorodność i włączenie stanowią fundamentalne wartości wielu 
organizacji działających w Polsce. Firmy czerpią z potencjału różnych 
perspektyw, talentów, osobowości i doświadczeń, a kobiety coraz 
częściej odnoszą sukcesy i zmieniają środowisko biznesowe „od 
środka” – również w tych branżach, które pozornie kojarzą się głównie 
z mężczyznami. 

Od biura architektonicznego po plac budowy 
Nadzorowanie realizacji projektu mieszkaniowego to niełatwy i 
skomplikowany proces, który wymaga różnorodnych kompetencji i 
umiejętności. Co więcej, praca w branży nieruchomości wiąże się 
również z presją czasu i rygorem narzuconym przez wcześniej 
zaakceptowany budżet. Dlatego jest to zajęcie, które wymaga 
„stalowych” nerwów, o czym przekonała się Beata 
Godniowska, Lider ds. Akwizycji Gruntów w spółce 
mieszkaniowej Skanska – aktywna w branży od 2008 roku. Jak 
sama twierdzi, wielokrotnie „przeszła” wszystkie etapy procesu 
deweloperskiego: 

- Najważniejsze to nauczyć się cierpliwości i umieć dostosowywać się 
do środowiska pracy. Moja kariera w branży potoczyłaby się zupełnie 
inaczej, gdyby nie fakt, że potrafiłam odnaleźć się w każdej sytuacji – 
niezależnie od osób, z którymi pracowałam. Obecność na budowie 
nieustannie wymagała ode mnie bycia stanowczą, a współpraca z 
architektami nauczyła mnie rozumienia kreatywnych umysłów. Z kolei 
bez dużych pokładów empatii nie potrafiłabym przeprowadzać 
trudnych rozmów reklamacyjnych z klientami. Natomiast pozyskując 
grunty pod budowę inwestycji mieszkaniowych – czym zajmuję się od 
dwóch lat – najważniejsza jest cierpliwość, wytrwałość oraz 
umiejętność rozumienia motywacji i nawiązywania partnerskich relacji 
ze sprzedającymi działki. 

Multitasking i poszukiwanie rozwiązań 
Kompleksowa praca nad projektem mieszkaniowym to niezwykle 
wymagające i dynamiczne zajęcie, którego nadzorowanie z jednej 
strony wymaga umiejętności koncentracji, a z drugiej – dużej 
odporności na stres. 



Historia każdej bohaterki jest inspirująca. Monika Melaniuk-
Kopańska, Project Manager ze Skanska Residential 
Development Poland swoją karierę w branży rozpoczęła jeszcze 
na studiach. To dzięki niej powołano nowe stanowisko w strukturze 
organizacji. Jako uznanie za rzetelną pracę w trakcie praktyk 
studenckich została Młodszym Liderem Projektu, tym samym 
przecierając ścieżkę kolejnym osobom. 

- To bardzo trudna i interdyscyplinarna praca, która wymaga 
skoordynowania wielu stron w odpowiednim czasie i w odpowiednim 
budżecie. Ważne jest, aby pozwolić sobie ochłonąć, kiedy nie 
wszystko idzie zgodnie z planem – zwłaszcza, że presja w branży 
nieruchomości jest w zasadzie codziennością. Dlatego potrzebne jest 
konstruktywne i operacyjne myślenie, nastawione na poszukiwanie 
rozwiązań problemów – opowiada Monika Melaniuk-Kopańska. 

Rozwój i partnerskie zasady współpracy 
Również branża energetyczna jest dziś mniej obca kobietom niż 
kiedyś. Panie coraz częściej i chętniej wybierają kierunki studiów i 
profesje z nią powiązane. 21% studentów na kierunkach 
energetycznych to kobiety. A w energetyce kobiety docenia się przede 
wszystkim za ich rzetelność, roztropność i wyobraźnię. Praca w tym 
sektorze wiąże się także z dużą odpowiedzialnością – nie tylko za 
ludzi, którzy tworzą organizację czy za realizację projektów, ale 
również za atmosferę i zasady stanowiące jej fundamenty. 

Agnieszka Okońska – członek zarządu innogy Stoen 
Operator – podczas całej swojej kariery zawodowej wyznawała 
zasadę równości wszystkich pracowników. Nie bez znaczenia, było 
dla niej również rozwijanie ich potencjału. 

- Gram zespołowo, jestem liderem, z którym wiele osób chce 
współpracować. To bardzo pomaga w codziennej pracy i dodaje 
motywacji. Staram się budować przyjazną atmosferę w pracy, co 
tworzy zespoły zaangażowane, o ogromnym potencjale do 
realizowania bardzo wymagających i skomplikowanych zadań. Co 
więcej, zawsze wspieram swoich współpracowników i pomagam im 
rozwinąć „skrzydła”. Często ich przez to tracę, ponieważ awansują, 
odchodzą do innych spółek grupy, nierzadko nawet na zagraniczne 



stanowiska. Jednak daje mi to olbrzymią satysfakcję. W ich miejsce 
przychodzą kolejni kandydaci, którzy z czasem zmieniają się w 
kolejnych liderów – komentuje Agnieszka Okońska, członek 
zarządu innogy Stoen Operator z Grupy E.ON. 

Od kierunków technicznych się zaczyna… 
Z raportu „Kobiety na Politechnikach 2020” wynika, że udział kobiet na 
kierunkach z nowymi technologiami i informatyką systematycznie 
rośnie. 57% ogólnej liczby studentów w Polsce to kobiety, a na 
publicznych uczelniach technicznych w 2019 r. kształciło się 36% pań. 
W ostatnich latach średnio 40% wszystkich kształcących się na 
Wydziałach Budownictwa to panie. 

Ten kierunek niegdyś obrały siostry Iwona Kotłowska i Grażyna Woś, 
absolwentki wydziałów budownictwa Politechniki Gdańskiej, obecnie 
kierowniczki budowy w Invest Komfort. Obie panie empatyczne, 
otwarte, rzetelne, zaangażowane i zakochane w budownictwie. Nie 
wyobrażają sobie innej pracy niż ta na placu budowy. 

- Jestem umysłem ścisłym, dlatego swoją przyszłość wiązałam ze 
studiami na Politechnice Gdańskiej. Branżę budowlaną wybrałam z 
uwagi na ciekawy zawód: praca inżyniera nie zamyka nas w czterech 
ścianach biura – każdy dzień na budowie jest inny, nie ma monotonii. 
Nasza praca przynosi wiele satysfakcji. Inwestycje, które realizujemy, 
stają się wizytówkami Trójmiasta – co mnie bardzo cieszy. W typowo 
męskim środowisku czuję się jak ryba w wodzie. Wbrew pozorom w 
branży budowlanej pojawia się coraz więcej kobiet. Jako Kierownik 
Robót jestem wymagająca i drobiazgowa – szczególnie w kwestii 
wykończenia detali. W branży budowlanej nie ma miejsca na 
kompromis kiedy efekt wykończenia wnętrza ma być 
satysfakcjonujący. Jestem również koleżeńska – zawsze służę 
pomocą w przypadku pytań młodszej kadry– opowiada Iwona 
Kotłowska, Kierownik Robót w Invest Komfort, i kontynuuje: 

- W przypadku pracy w zespole mamy do czynienia z realizacją 
wspólnych celów. Lubię taką pracę, ponieważ można wymieniać 
doświadczenia i wspólnie cieszyć się z odnoszonych sukcesów. Praca 
zespołowa dodatkowo wpływa na budowanie firmowych więzi: dzięki 
niej z przyjemnością wstaję każdego dnia i jadę na budowę. Wydaje 



mi się, że współpracownicy doceniają mnie za poczucie humoru, 
otwartość i pomocność. Staram się wspierać młodszą kadrę w 
rozwiązywaniu budowlanych zagadnień. 

Grażynę Woś, Kierownika Budowy w Invest Komfort, do 
wyboru kierunku ściśle technicznego skłoniło towarzystwo z czasów 
liceum – typowo męskie. Jak sama opowiada: 

- Do wyboru tego środowiska – budownictwa – skłoniło mnie w 
pierwszej kolejności towarzystwo z czasów liceum, którym byli przede 
wszystkim koledzy. Za ich przykładem zdecydowałam się na studia na 
Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska. Po pierwszym roku studiów i odbyciu praktyk 
utwierdziłam się w decyzji: poczułam, że wybrałam prawidłową 
ścieżkę zawodową. Praktykę odbyłam w firmie Invest Komfort na 
budowie Sea Towers – ta ciekawa i skomplikowana inwestycja miała 
zasadniczy wpływ na moją decyzję co chcę robić w życiu. Bardzo 
dobrze odnajduję się w typowo męskim środowisku. W obecnych 
czasach już trochę zamiera stereotyp, że na budowie powinni 
pracować wyłącznie mężczyźni, a kobiety w tym środowisku to 
rzadkość. Niemniej sporadycznie dochodzi do sytuacji, że 
wykonawca-mężczyzna nie do końca chce traktować poważnie moje 
polecenia, właśnie ze względu na płeć. W takich sytuacjach poprzez 
swoją wiedzę i zaangażowanie staram się pokazać, że jestem dobrym 
partnerem do współpracy. Niejednokrotnie usłyszałam, że sprawdzam 
się w tej kwestii. A jako Kierownik Budowy staram się być rzeczowa, 
dokładna i zaangażowana stanowiąc wsparcie dla mojego zespołu. 

Grażyna Woś podkreśla również, że nie tylko samodzielna praca daje 
jej satysfakcję. Docenia działania zespołowe: 

- Spełniam się zawodowo pracując w zespole. Praca z ludźmi wiąże 
się nieodłącznie z pracą na budowie. Jako kierownik stoję na czele 
zespołu: rozdzielam zadania, motywuję, służę radą i doświadczeniem, 
a także zwracam uwagę na nieprawidłowości. W zespole na budowie 
jesteśmy jednym organizmem i mamy wspólny cel jakim jest 
zakończenie danej inwestycji. Aby ten organizm działał prawidłowo 
staram się tworzyć dobrą atmosferę. Praca musi być przyjemnością – 
wtedy jest najbardziej efektywna. Myślę, że współpracownicy cenią 
mnie za zaangażowanie, sumienność , wsparcie i dobre słowo. Jeśli 



napotykamy problem do rozwiązania nigdy nie pozostawiam ich 
samym sobie, tylko wspólnie dążymy do znalezienia sposobu , aby 
wyjść zwycięsko z każdej sytuacji. 

Luka płacowa a sektory biznesu 
Polskie firmy uczą się zarządzać potencjałem różnorodności, czerpiąc 
choćby z amerykańskich czy skandynawskich wzorców. Bez wątpienia 
dotyczy to również branży nieruchomości – wystarczy przywołać 
przykład wspomnianych wcześniej firm. Stawiają one na rozwój 
zespołu zróżnicowanego m.in. pod względem płci i wieku. W Skanska 
67% zarządu stanowią kobiety, a na stanowiskach menadżerskich 
zatrudnionych jest dokładnie 50% kobiet i 50% mężczyzn. 

Jednak nie wszystkie firmy posiadają tak zaawansowaną i precyzyjnie 
wdrożoną politykę diversity, a mimo widocznych i nieustannie 
postępujących na rynku zmian, nierówności płacowe to nadal dość 
duży problem polskiego biznesu. Opracowanie agencji Sedlak & 
Sedlak pt. „Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2021” wskazuje, że 
najwyższa dysproporcja płacowa pojawia się w sektorze bankowości 
(37,72%), w branży ubezpieczeń (28,57%) oraz w szkolnictwie 
wyższym (24,97%). Na przeciwległym biegunie znajduje się sport i 
rekreacja (5,97%), branża poligraficzna (3,12%), czy 
właśnie budownictwo mieszkaniowe (1,84%), które charakteryzuje się 
najmniejszą luką płacową (Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń 
2021, Sedlak & Sedlak, Forbes Nr 5/2021, s.58). 

Wydaje się zatem, że w biznesie jeszcze wiele musi się zmienić. 
Jednak bohaterki naszego materiału nie mają wątpliwości – globalne 
trendy znajdują odzwierciedlenie również w rodzimych realiach. Tym 
samym panie stają się bardziej widoczne w branżach, które pozornie 
wydają się nieoczywistymi wyborami ścieżek kariery dla kobiet. 
Branża budowlana, nieruchomości i energetyczna to tylko kilka 
przykładów sektorów, w których przebojowe liderki mogą się 
realizować, współpracować z różnorodnymi zespołami ekspertów, a 
co istotne – coraz częściej odnosić spektakularne sukcesy. 
 


