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Działanie 1.6. SPO RZL: System Aktywizacji zawodowej kobiet – „Kobieta pracująca…”  

 
 

 

„KOBIETY PRACUJĄCE”  I ICH KWALIFIKACJE ZAWODOWE.  

POTRAFIĄ OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIA BIUROWE, TELEFON KOMÓRKOWY 
I KOMPUTER, ALE JUś RZADZIEJ KORZYSTAJĄ Z INTERNETU I POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ. CZY KOBIETY W POLSCE POSIADAJĄ TE 
KWALIFIKACJE, KTÓRE SĄ NAJWAśNIEJSZE DLA PRACODAWCÓW? 
 
Instytut badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadził badania 
oceniające sytuację kobiet na rynku pracy w Polsce. W badaniu tym określono m. in. 
poziom kwalifikacji zawodowych kobiet.  52,1% kobiet potrafi korzystać z telefonu 
komórkowego. Umiejętność obsługi komputera posiada 37,7% badanych, a jedynie 
27,2% potrafi korzystać z Internetu oraz poczty elektronicznej. 26,9% kobiet zna 
jeden język obcy, a jedynie 6,6% biegle posługuje się dwoma językami obcymi. 
16,4% badanych moŜe pochwalić się dyplomem ukończenia prestiŜowej uczelni, 
13,3% ma dodatkowe kwalifikacje poświadczone dokumentami. 26,1% potrafi 
obsługiwać urządzenia biurowe; 23,2% ma prawo jazdy kategorii B. 
Poproszono równieŜ samych pracodawców o określenie na skali 1-5 (gdzie 1 oznacza 
zupełnie niewaŜne a 5 – bardzo waŜne) waŜności wyŜej wymienionych kwalifikacji. 
Wszystkie okazały się dość waŜne. WaŜność posiadania świadectwa prestiŜowej 
szkoły została oceniona na 3,8; umiejętności obsługi telefonu komórkowego i obsługi 
komputera na 4,1 podobnie oceniono waŜność korzystania z poczty elektronicznej  
i Internetu. WaŜność znajomości dwóch języków obcych oceniono na 3,7. Są to 
średnie oceny. 
Badania te pokazują, Ŝe oczekiwania przedsiębiorców nie w kaŜdym wypadku mogą 
być spełnione przez potencjalne pracownice, poniewaŜ nie zawsze zdołały one 
zadbać o swoje wykształcenie, czy zdobycie odpowiednich kwalifikacji potrzebnych  
do wykonywania określonych zadań. WaŜne jest równieŜ to, Ŝe badane kobiety, 
równieŜ poproszone o ocenienie przydatności powyŜszych kwalifikacji zawodowych, 
wydały podobne oceny w porównaniu do tych wystawionych przez pracodawców. 
Tak więc trafnie oceniają waŜność poszczególnych umiejętności. Znając potrzeby 
pracodawców i stan własnych kwalifikacji, poszukujące pracy kobiety powinny podjąć 
działania na rzecz zdobycia dodatkowych kwalifikacji. 
 

Więcej informacji www.asm-poland.com.pl/kobietapracujaca 
 
Badaniom przeprowadzonym przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku podlegało 
1850 kobiet i 1619 pracodawców.  
 
 
 
 
 
 


