
PLAN RÓWNOŚCI PŁCI
DLA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Plan Równości Płci dla Politechniki Krakowskiej (GEPdlaPK) jest wynikiem realizacji projektu GEECCO 
pod tytułem „Równość płci w inżynierii poprzez komunikację i zaangażowanie”
„Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO)”  

Projekt GEECCO jest finansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach programu HORYZONT 2020  - Badania i Innowacje, Nr Grantu: 741128



2018 2020

k m Σ k % m % k m Σ k % m %
CENTRALNY POZIOM PK

Senat 14 46 60 23,3% 76,7% 16 56 72 22,2% 77,8%

Komisje Senackie 20 54 74 27,0% 73,0% 21 67 88 23,9% 76,1%

Komisje Dyscyplinarne 25 27 52 48,1% 51,9% 16 36 52 30,8% 69,2%

Komisje Rektorskie 13 52 65 20,0% 80,0% 16 49 65 24,6% 75,4%

Komisje Uniwersyteckie 23 50 73 31,5% 68,5% 32 42 74 43,2% 56,8%

Razem 95 229 324 29,3% 70,7% 101 250 351 28,8% 71,2%

POZIOM REKTORATU

    

Rektor 0 1 1 0,0% 100% 0 1 1 0,0% 100%

0
 

4 4 0,0%
 

100% 0 4 4 0,0% 100%

Kanclerz i Kwestor 0
 

1 1 0,0%
 

100% 1 1 2 50,0% 50,0%

Razem 0
 

6 6 0,0%
 

100% 1 6 7 14,3% 85,7%

POZIOM WYDZIAŁÓW 

    
Dziekani 0

 
7 7 0,0%

 
100% 0 8 8 0,0% 100%

Prodziekani 8

 

19 27 29,6%

 

70,4% 8 19 27 29,6% 70,4%

Dyrektorzy Katedr/Instytutów 6
 

33 39 15,4%
 

84,6% 29 73 102 28,4% 71,6%

Razem 14 59 73 19,2%

 
80,8% 37 100

 
137 27,0% 73,0%
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WYNIKI ANALIZY 
Kobiety i mężczyźni w kadrze zarządzającej PK

Pierwsze badania i analizy obejmowały 
zgromadzenie zdezagregowanych wg płci danych 
o społeczności akademickiej PK, o pracownikach  
(nauczycielach akademickich i pracownikach nie będących 
nauczycielami akademickimi) oraz o studentach 
(stopnia I, II i studiów doktoranckich).

Narzędzia 
szkolenia, edukacja, warsztaty, 

spotkania z ekspertami, 
wywiady, rozmowy z władzami 

uczelni, analizy, badania ankietowe, 
publikacje, angażowanie 

kobiet i mężczyzn.

GEECCOZałożenia projektu 
zdiagnozować sytuację, 

przełamać bariery, 
szkolić kadrę i decydentów, 

szukać wsparcia, budować strategię, 
utworzyć plan GEP dla PK 

szyty na miarę, 
zapewnić trwałość zmian.

GEECCO to inicjatywa wprowadzania zmian strukturalnych 
w wybranych europejskich uczelniach technicznych 

w kierunku kultury równości 
(niezależnie od płci, rasy, pochodzenia, religii).

Uczelnia jest kuźnią edukacji, nauki i kultury. 
Moralnym obowiązkiem Politechniki Krakowskiej 

jest kreowanie i budowanie kultury równości, 
w tym równości płci w edukacji i praktyce inżynierskiej.
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kobiety 2017 mężczyźni 2017 kobiety 2019 mężczyźni 2019

2017 
2019

Komisja Europejska wzywa do wzmocnienia 
europejskiej przestrzeni badawczej poprzez 
usuwanie prawnych i innych barier w rekrutacji, 
utrzymaniu i rozwoju karier kobiet naukowczyń, 
przy jednoczesnym pełnym przestrzeganiu 
prawa UE dotyczącego równości płci, 
wymieniając następujące cele strategii równości płci 
w badaniach i innowacjach:

  wspieranie równości w karierze naukowej,     •
  zapewnienie równowagi płci w procesach      •

          i organach decyzyjnych,
  włączenie wymiaru płci (biologicznego      •

          i społecznego) do badań i treści innowacyjnych.

Przebieg kariery akademickiej kobiet i mężczyzn w PK 

  •  pozytywny wpływ na jakość badań i nauczania oraz wzmocnienie pozycji naukowo-badawczej 
       instytucji w konkurencyjnym środowisku,
  •  polepszenie dialogu i wymiany myśli poprzez budowanie inkluzywności oraz poczucia wspólnoty,
  •  klarowność procedur polityki równościowej przyczyniająca się do poprawy jakości środowiska pracy, 
       a w efekcie do przyciągania i zatrzymywania naukowych talentów, 
   dobrostan w pracy i na studiach.• 

DIAGNOZA
Pilna potrzeba wprowadzania 

zintegrowanych działań 
równościowych na uczelniach,  
sygnalizowana przez instytucje 

zajmujące się nauką, 
jakością kształcenia 

oraz prawami człowieka. 

Korzyści, jakie niesie ze sobą równość i różnorodność 
w nauce i szkolnictwie wyższym:

    

PLAN RÓWNOŚCI PŁCI
DLA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ



    

PLAN RÓWNOŚCI PŁCI
DLA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Efekt Matyldy 

Lepka podłoga 

Szklany sufit 

Nieszczelny 
rurociąg 

Szklana ściana 

Efekt haremu Symboliczne kobiety 

termin opisujący przypadki pomijania udziału 
kobiet naukowczyń w pracy badawczo-naukowej 

i przypisywania ich osiągnięć naukowcom-mężczyznom

metafora obrazująca 
dyskryminujący schemat 
zatrudnienia poprzez 
pozostawianie kobiet 
na niskim poziomie 
kariery zawodowej

niewidzialne bariery 
utrudniające kobietom 
awansowanie na kolejne 
pozycje w nauce, 
biznesie czy polityce

metafora obrazująca 
wykruszanie się (wyciekanie) 

kobiet w trakcie kariery zawodowej, 
co prowadzi do niedostatecznej reprezentacji 

kobiet w nauce i inżynierii

odnosi się do 
niewidzialnych
poziomych barier 
organizacyjnych, 
uniemożliwiających 
pracownikom rozwój

kobiety mają mniejszą skłonność do rywalizacji, 
większą do współpracy, przez co mężczyźni 

chętnie zatrudniają całe grupy kobiet 
na niższych stanowiskach 

metafora obrazująca konieczność dostosowania 
behavioralnego kobiety, podejmującej tradycyjnie 
męski zawód, w zmaskulinizowanym otoczeniu 

META
FORY
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wszystkie artykuły dostępne na stronie www.nasza.pk.edu.pl

Kobiety powinny bardziej wierzyć w siebie 
dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec 

prof. PK – WIMF 
[NP–4/2019, str. 24-27] 

Dziewczyny, możecie osiągnąć więcej, 

niż myślicie
dr hab. inż. Elżbieta Pilecka

prof. PK – WIL
[NP–10/2020, str. 24-27] 

Sposób, w jaki kobieta patrzy na świat,

 jest szansą na lepszą przyszłość 
dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak 

prof. PK – WA  
[NP–12/2019, str. 25-28] 

Równość polega na szansie 

i prawie do realizacji swoich celów 
prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko  

WM 
[NP–3/2020, str. 25-28] 

Moje przesłanie, 

to nie dać się zdominować … 

nie bać się protestować, 

gdy widzimy jawną niesprawiedliwość  
dr hab. inż. Ksenia Ostrowska  

prof. PK – WM  
[NP–9/2020, str. 27-30] 

Patrząc na rozwój Europy, można zauważyć, 

że okrzepła demokracja rozumie własność,

szanuje poglądy, szanuje ludzi, 

niezależnie od ich płci
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

WIŚE  
[NP–10/2019, str. 22-25] 

Zasady równości płci zależą od kultury 

i rozwoju społeczeństwa, 

są wyznacznikiem etapu rozwoju 

świadomości człowieka 
prof. dr hab. inż. Anna Anielak 

WIŚE  
[NP–6-8/2020, str. 38-41] 

Zmienia się sposób postrzegania kobiet 

w nauce … coraz więcej kobiet 

jest na stanowiskach samodzielnych 

pracowników naukowych  
dr hab. inż. Bożena Tyliszczak 

prof. PK – WIMF   
[NP–11/2020, str. 27-29] 

Na uczelni mamy tworzyć elitę społeczeństwa
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz

prof. PK – WIL   
[NP–1/2020, str. 26-28] 

Trudno jest kobietom godzić wszystkie 

obowiązki, ja nauczyłam się szybko spać
prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz 

WA
[NP–4-5/2020, str. 31-35] 

Kobiety 
Sukcesu 

w Inżynierii

W ramach projektu GEECCO przeprowadzono 
i opublikowano w czasopiśmie Nasza Politechnika 
10 wywiadów z kobietami sukcesu w nauce i w inżynierii 
z Politechniki Krakowskiej, które osiągnęły wysoką 
pozycję naukową oraz zawodową. Powiedziały nam 
wiele o swojej drodze do sukcesu, m.in.:
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Plan Równości Płci 
(Gender Equality Plan) 

GEP dla PK 

to strategia równościowa zaplanowana na cztery lata (2021-2024), 
która stanowi wynik badań, analiz i konsultacji 
przeprowadzonych w Politechnice Krakowskiej. 
Jest pierwszym w Polsce planem równości płci 
dla uczelni technicznej 
(Pierwszy GEP w Polsce wprowadził Uniwersytet Warszawski – 
Zarządzenie nr 194 Rektora UW z dnia 27 sierpnia 2020)

Głównym celem planu równości płci GEP dla PK jest dążenie, 
aby Politechnika Krakowska była miejscem bezpiecznym dla wszystkich, 

funkcjonującym z poszanowaniem równości i różnorodności, 
wolnym od dyskryminacji, zapewniającym wszystkim swobodę rozwoju 

naukowego i osobistego poprzez trzy cele szczegółowe:
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GROMADZENIE 
DANYCH 
Z PODZIAŁEM 
NA PŁEĆ

ZMIANY SPOSOBU 
ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM 

LUDZKIM UCZELNI

POPRAWA 
WZAJEMNEGO 
TRAKTOWANIA 
KOBIET I MĘŻCZYZN

UMOŻLIWIENIE 
SYNERGII WYNIKAJĄCEJ 

Z RÓWNEGO TRAKTOWANIA 
KOBIET I MĘŻCZYZN 

W ZESPOŁACH BADAWCZYCH 

CELE
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CELE
CEL 1. ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI UDZIAŁU KOBIET I MĘŻCZYZN
               W CIAŁACH DECYZYJNYCH 
               dążenie do stworzenia we wszystkich strukturach reprezentujących społeczność PK 
               takiej ilościowo reprezentacji kobiet i mężczyzn, która odzwierciedla rzeczywistą 
               strukturę pracowników ze względu na płeć – poprzez

CEL 3. ZAPEWNIENIE KSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI oraz 
               WDRAŻANIE PROBLEMATYKI RÓWNOŚCI PŁCI DO TREŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, 
               BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACYJNYCH 
               dla zwiększenia świadomości istniejącego zróżnicowania poglądów, ambicji 
               i postrzegania oraz wzmocnienia znaczenia różnorodności w społeczności 
               i podejścia do problemów badawczych – poprzez

CEL 2. WSPOMAGANIE ROZWOJU KARIER NAUKOWYCH KOBIET  
               stworzenie warunków, w których kobiety będą mogły sprawnie realizować 
               swoje ambicje i cele naukowe – poprzez

•   zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w ciałach zarządzających, w: 
   kadrze decyzyjnej,      •
   komisjach wydziałowych i uczelnianych,      •
   zespołach eksperckich i recenzenckich oraz      •
   wydarzeniach naukowych i popularyzatorskich     •

   zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych •
      oraz wzmocnienie wagi różnorodności

•    zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych 
      oraz wzmocnienie wagi różnorodności

   w drażanie problematyki równości płci do treści zajęć dydaktycznych•
   w drażanie problematyki równości płci do treści badań naukowych i innowacyjnych•

•   wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet
    zmniejszenie dysproporcji udziału kobiet i mężczyzn w rekrutacji pracownic i pracowników•
    ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym•

   zapobieganie dyskryminacji•
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www.geecco-project.eu 

Kierownik projektu: 
dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK

lidia.zakowska@pk.edu.pl 

Pełnomocnik Rektora 
ds. Przeciwdziałania Molestowania i Dyskryminacji: 

mgr Beata Romek
beata.romek@pk.edu.pl 

Rzecznik – Mediator PK
dr Justyna Małkuch-Świtalska
justyna.malkuch-switalska@pk.edu.pl

Członkowie: 
dr inż. Zofia Bryniarska
zofia.bryniarska@pk.edu.pl

dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska
sabina.pulawska@pk.edu.pl  

dr inż. Anton Pashkevich
anton.pashkevich@pk.edu.pl

mgr inż. Bartłomiej Sroka
bartlomiej.sroka@pk.edu.pl 

WIEmy
sieć kobiet w PK

www.kst.pk.edu.pl/index.php/dzialalnosc-br/geecco


