Parytet – s∏owo odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki, zawita∏o tak˝e do lasów. Choç do proporcjonalnego
podzia∏u stanowisk w leÊnictwie droga daleka, to o równe
prawa kobiet i m´˝czyzn w Lasach Paƒstwowych od trzech lat
upomina si´ Stowarzyszenie Kobiet Lasu.

S

towarzyszenie funkcjonuje od 2009 r.,
a przewodniczy mu Izabela Pigan. Raz
w roku panie spotykajà si´ na ogólnopolskiej konferencji, by dyskutowaç nad problemami, z jakimi na co dzieƒ stykajà si´ kobiety
pracujàce w LP. W paêdzierniku przedstawicielki
Stowarzyszenia zebra∏y si´ w Rogowie pod
has∏em „Czas na nas”.

Byç kobietà, byç kobietà...
WÊród prawie 26 tys. pracowników Lasów Paƒstwowych kobiety stanowià tylko nieco ponad
6 tysi´cy. Wed∏ug danych zebranych przez
Barbar´ Niebrzydowskà – starszego specjalist´
w NadleÊnictwie Katowice – tylko 30% spoÊród zatrudnionych w LP paƒ pracuje w S∏u˝bie
LeÊnej. Pozosta∏e z nich zajmujà stanowiska
administracyjne. Jeszcze gorzej wypadajà proporcje, gdy zaczynamy zag∏´biaç si´ w struktur´
zatrudnienia. Na poziomie nadleÊnictw tylko
dziewi´ç kobiet piastuje stanowisko nadleÊniczego. To ok. 2% – 80% stanowià panie
zajmujàce stanowiska g∏ównych ksi´gowych.
W nadleÊnictwach zaczyna wy∏aniaç si´ istota
problemu, z którym próbuje walczyç Stowarzyszenie. Zdaniem SKL kobiet na stanowiskach
kierowniczych w LP jest stanowczo za ma∏o
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(9%). Uwa˝ajà, ˝e nie jest to uzasadnione brakiem kompetencji, umiej´tnoÊci czy niczym
innym, jak tylko stereotypowym podejÊciem
do p∏ci.

No woman, no cry...
– Gdzie ty, dziecko, do lasu? – takie stwierdzenia s∏ysza∏a, zdaniem Niebrzydowskiej, niejedna kobieta zaczynajàc prac´ w LP. Ale jest te˝
druga strona medalu – w jej opinii wiele paƒ
ma nadal wpojony stereotyp „matki Polki”.
I rzeczywiÊcie czasami nawet w obliczu awansu
wiele kobiet rezygnuje, bojàc si´, ˝e nie b´dà
w stanie pogodziç obowiàzków s∏u˝bowych
z – jak same mówià – drugim etatem w domu.
PodkreÊlajà, ˝e brakuje u∏atwieƒ, które pozwala∏yby godziç prac´ z rodzinà. Przyk∏ady takie
jak NadleÊnictwo Celestynów, gdzie funkcjonuje pokój do pracy z dzieckiem, sà nadal
wielkà rzadkoÊcià. Jak przekonywano podczas konferencji, kobiety powinny pozbyç si´
takich obaw i wykorzystaç je na swojà korzyÊç.
– Praca i dom wymagajà od kobiet lepszego
gospodarowania czasem, efektywniejszego wykonywania wielu zadaƒ, a to cechy dobrego
menad˝era – przekonywa∏a Niebrzydowska.
Z kolei obraz zakodowany w mentalnoÊci
wi´kszej cz´Êci spo∏eczeƒstwa, ˝e leÊnik to m´˝czyzna, tak˝e nie u∏atwia codziennej pracy
kobiecie pracujàcej np. jako podleÊniczy. Jak
mówi∏y uczestniczki konferencji, przekonanie
lokalnych spo∏ecznoÊç, ˝e drewno sprzedawane przez kobiet´ jest dok∏adnie takie samo jak
to od m´˝czyzny, cz´sto wymaga wiele czasu
i jeszcze wi´cej wysi∏ku.
Jeszcze kilkanaÊcie lat temu proporcje w liczbie studentów wydzia∏ów leÊnych poÊród kobiet
i m´˝czyzn przechyla∏y si´ znaczàco w stron´
panów. DziÊ nikogo ju˝ nie dziwi równy udzia∏
studentek i studentów, a zdarzajà si´ roczniki,
gdzie to panie dominujà. Mimo to, tak˝e w szko∏ach kszta∏càcych leÊników, zdarza si´ us∏yszeç
na wyk∏adach: – Co panowie na to? i dodane po
chwili: – I panie? – Wszystko tkwi w g∏owach
– podsumowywa∏y takie przyk∏ady uczestniczki.

Jestem kobietà...
Wiele paƒ podkreÊla jednak, ˝e lubi pracowaç
w „m´skim Êwiecie”. Niektóre przekonujà, ˝e
∏atwiej i szybciej dogadujà si´ z m´˝czyznami.

Izabela PIgan – przewodniczàca Stowarzyszenia Kobiet Lasu

Zjawisko to wyjaÊnia∏a dr Ewa Lisowska ze Szko∏y G∏ównej Handlowej, t∏umaczàc ró˝nice w stylu
zarzàdzania kobiet i m´˝czyzn.
Podczas konferencji panie dowiedzia∏y si´
m.in., ˝e ﬁrmy, w których kobiety zajmujà wi´kszà liczb´ stanowisk zarzàdzajàcych, majà lepsze
wyniki ﬁnansowe. Wskazywa∏a na ∏atwiejsze nawiàzywanie kontaktów przez kobiety, wi´ksze
zdecydowanie i determinacj´, elastycznoÊç czy
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LeÊnicy w spódnicy

Zdaniem Lidii Adamskiej, członkini zarzàdu
GPW, du˝a ﬁrma powinna dbaç o równe
traktowanie pracowników

nastawienie na wspó∏prac´. Wskazywa∏a tak˝e
na coraz lepsze wykszta∏cenie kobiet i ich nastawienie do ciàg∏ego poszerzania wiedzy.
– Ka˝dy leÊnik wie, ˝e w lesie trzeba
szanowaç ró˝norodnoÊç, czemu mia∏oby to
nie dotyczyç tak˝e struktury zatrudnienia? –
zastanawia∏y si´ cz∏onkinie SKL. Jedna z uczestniczek konferencji zwróci∏a uwag´, ˝e praca
w typowo m´skim zawodzie nie musi oznaczaç,
˝e kobiety majà si´ zachowywaç jak m´˝czyêni.

– Lubi´ byç kobietà i nià jestem ,mimo ˝e jestem ca∏a ubrana na
zielono. Znam poczucie w∏asnej wartoÊci – komentowa∏a Liliana Armatys.
Armatys wyjaÊni∏a dodatkowo, ˝e kobiety nie muszà naÊladowaç m´˝czyzn, by byç dobre w tym, co robià, by si´ wybiç. Powszechnie uwa˝ane za „mi´kkie” cechy tak˝e w LP mogà byç atutem.

Bo z dziewczynami...
Wielokrotnie przewija∏ si´ podczas konferencji problem awansowania
pracowników w LP. Niebrzydowska zwróci∏a uwag´ na przestarza∏e przepisy obowiàzujàce w LP, brak jasnych Êcie˝ek kariery. – Przestarza∏e
prawo trzeba zmieniaç. Przepisy z lat 90. nie sà dostosowane do dzisiejszych uwarunkowaƒ spo∏eczno-ekonomicznych. Sta˝ pracy nie
powinien byç jedynym kryterium awansu i wysokoÊci pensji – mówi∏a.
A jak pokaza∏y przeprowadzone badania, w wielu przypadkach awansem kobiet rzàdzi przypadek. Ich kompetencje zawodowe nie sà cz´sto
brane pod uwag´.

Katarzyna Hutka (z lewej) i Wiesława Nowacka poruszały tematy kobiet
zatrudnionych w korporacjach

Przyk∏ad, jak du˝a ﬁrma mo˝e dbaç o równoÊç swoich pracowników,
podawa∏a dr Lidia Adamska, która od szeÊciu lat jest cz∏onkiem zarzàdu Gie∏dy Papierów WartoÊciowych. Warszawska gie∏da wprowadzi∏a,
z sukcesem wykorzystuje i promuje tzw. kodeks dobrych praktyk.
– Mamy obecnie na gie∏dzie uk∏ad niemal idealny – mówi∏a Adamska.
Uk∏ad, w którym w zarzàdzie zasiadajà dwie kobiety i dwóch m´˝czyzn,
a kobiety sà traktowane i awansowane wed∏ug tych samych zasad co
panowie, przynosi jej zdaniem wy∏àcznie korzyÊci – biznesowe, ekonomiczne i spo∏eczne. Kodeks stworzony przez GPW to nie tylko dbanie

Baby, ach te baby...
Konferencja pokaza∏a, ˝e wi´kszoÊci kobiet nie zale˝y na tym, by wprowadzone zosta∏y sztywne ramy dajàce im po∏ow´ miejsc pracy w Lasach
Paƒstwowych. Uwa˝ajà, ˝e równie dobrze mo˝e dzia∏aç nadleÊnictwo,
w którym wi´kszoÊç stanowià kobiety. To g∏ównie podejÊcie do kobiet
powinno si´ zmieniaç. Parytet powinien byç bardziej rozumiany jako
równe traktowanie – zarówno pod wzgl´dem kompetencji, jak i ﬁnansów.

Jedno jest pewne – kobiet na pewno nie powinno zabraknàç przy tworzeniu nowoczesnego systemu polityki personalnej w Lasach Paƒstwowych, kierownictwa których zabrak∏o na konferencji.
Q
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Stereotypowe podejÊcie do p∏ci to zdaniem zgromadzonych g∏ówna przyczyna znikomej liczby kobiet piastujàcych kierownicze stanowiska w LP

o proporcjonalny rozk∏ad stanowisk na obie p∏cie czy równoÊç p∏ac, ale
tak˝e podawanie do publicznej wiadomoÊci Êcie˝ek awansu w ﬁrmie,
obejmujàcych dok∏adne kryteria awansowania. Gotowy wzorzec istnieje,
niestety nadal jest rzadko stosowany.
Podczas konferencji panie zapozna∏y si´ tak˝e z sylwetkà Bo˝eny
Przes∏aw, która jest nadleÊniczym NadleÊnictwa Jagie∏ek w RDLP w Olsztynie, sekretami pracy w korporacjach prezentowanymi przez Katarzyn´
Hutk´ i dzia∏alnoÊcià Gender School przedstawionà przez Wies∏aw´
Nowackà.
Panie udowadnia∏y tak˝e, ˝e majà do zaoferowania znacznie wi´cej ni˝
kompetencje zawodowe. Dzieli∏y si´ swoimi hobby – produkcjà nalewek,
myÊlistwem czy w koƒcu motoryzacjà – jak kadrowa z NadleÊnictwa
Jagie∏ek – fanka motorów. Po cichu ˝a∏owa∏y, ˝e tak rzadko mogà
si´ dzieliç swoimi pozazawodowymi pasjami. Mia∏y tak˝e mo˝liwoÊç rozwijania swoich umiej´tnoÊci na warsztatach dotyczàcych m.in. wystàpieƒ
publicznych i kszta∏towania poczucia w∏asnej wartoÊci.

