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Szanowni Państwo!

Różnorodność ma kluczowe znaczenie w IT i to wła-

śnie we współpracy ze społecznością Cyber Women 

Community stworzyliśmy raport, który skupia się na 

znaczeniu ekspertek w branży cyberbezpieczeństwa.

Raport powstał dzięki informacjom, którymi podzieliło 

się z nami 218 kobiet pracujących w cyberbezpieczeń-

stwie i IT. W raporcie mówimy również o przyszłych 

trendach w branży, dzięki odpowiedziom udzielonym 

nam przez studentki informatyki – kolejnego pokole-

nia profesjonalistek.

Raport wykazał, że zdecydowana większość kobiet 

wybierających karierę związaną z cyberbezpieczeń-

stwem była pewna swojej decyzji – 80% ekspertek 

podjęło decyzję o takim kierunku swojego rozwoju 

zawodowego. Warto również podkreślić, że 92% an-

kietowanych kobiet uważa, że może odnieść sukces 

w tej branży.

Raport potwierdza również to, o czym wiemy od daw-

na: kobiety pracujące w tej dziedzinie są bardzo za-

dowolone ze swojej decyzji. Są również aktywnymi 

ambasadorkami branży, zachęcając innych do kariery 

w cyberbezpieczeństwie.

W Standard Chartered różnorodność i inkluzywność 

są głęboko zakorzenionymi wartościami. Jesteśmy 

dumni z naszego stale rozwijającego się zespołu cy-

berbezpieczeństwa w Polsce, który składa się z po-

nad 200 najlepszych ekspertek i ekspertów. Nasz 

zespół ds. cyberbezpieczeństwa tworzy wiele kobiet, 

które są liderkami i mentorkami dla osób stawiających 

pierwsze kroki w branży. Nasze ekspertki są bardzo 

aktywnymi członkiniami społeczności Cyber Women 

Community.

Jesteśmy dumni, że tworzymy miejsce, w którym ko-

biety mogą rozwijać swoją karierę w cyberbezepie-

czeństwie, a także z bycia sponsorem poniższego ra-

portu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego 

szczegółowymi wynikami na kolejnych stronach.

Życzymy dobrej lektury!

Ladies and Gentlemen,

Diversity is critical within IT and in partnership with the 

Cyber Women Community, we compiled this report 

to focus on the importance of female experts in the 

cybersecurity industry. 

A first for Standard Chartered, our survey gathers 

insights from 218 women working in cybersecurity 

and IT. It also highlights future trends and includes the 

important contributions of female IT students – the next 

generation of our future talent. 

Interestingly, the report found that the vast majority 

of women choosing a career connected with 

cybersecurity was deliberate – with 80% of female 

experts making the decision to join the industry. 

Additionally, 92% of the women we surveyed believe 

that they can succeed in cyber. 

The report also confirms what we have known for 

a long time: women working in this field are very 

satisfied with their decision. They are also active 

ambassadors of the industry, encouraging others to 

pursue a career in cybersecurity. 

At Standard Chartered, diversity and inclusion are 

deeply held values and we are proud of our growing 

cybersecurity department in Poland which consists 

of over 200 top experts with many being women. 

Being a leading international bank, our cybersecurity 

team also includes many women who are leaders 

and mentors for people taking their first steps in 

the industry; and our female experts are very active 

members of the Cyber Women Community. 

We are proud to champion women in cyber and 

sponsoring this report. Please keep reading for more 

detailed survey results on the following pages.

Wishing you an enlightening read!

cezary Piekarski, 

Global Head, Cyber Security 

Services, Trust & Resilience 

Standard Chartered Bank

Agata Kulas, 

Head of Process and Controls, 

Data Management & Privacy, 

Chief Data Office Transformation, 

Technology and Operations 

Poland Location Head  

Standard Chartered Bank
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Szanowni Państwo! 

Cieszę się, że oddajemy w Państwa ręce raport pokazujący aspiracje, możliwości 

rozwoju i uwarunkowania pracy kobiet w branży cybersecurity. Raport powstał na 

podstawie wyników przeprowadzonego w Polsce pionierskiego badania, które po 

raz pierwszy przeanalizowało rolę kobiet w branży cyberbezpieczeństwa.

Liczby nie kłamią – w naszych bazach, gdzie mamy naprawdę niezłą reprezentację 

polskiej branży cybersecurity (baza powstawała przez lata organizacji przez Evention 

wielu konferencji o takiej tematyce oraz animacji społeczności CSO Council i Cyber Woman Community), 

pań jest zaledwie kilkanaście procent.  W przyszłość patrzymy pełni optymizmu – rośnie zainteresowanie 

kobiet pracą w cybersecurity, a co najważniejsze, te panie, które już dzisiaj są aktywne w branży, są ze 

swojej pracy naprawdę bardzo zadowolone (badania pokazały jednoznacznie wysoki poziom satysfakcji). 

Mówi się, że najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, aby pokonać próg wejścia, po częsci jest to związane 

z barierą mentalną, a po części z koniecznością zdobycia zaufania współpracowników i przełożonych – 

by potem móc budować satysfakcjonującą karierę z dużym potencjałem wzrostu i dobrymi warunkami 

zatrudnienia.

Raport prezentuje część obszernych badań, które przeprowadziliśmy w grudniu 2021 i styczniu 2022 

roku. Badanie zostało zrealizowane z inicjatywy Standard Chartered jako wspólny projekt razem ze 

społecznością Cyber Women Community. Obejmowało zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe, 

adresowane do trzech odmiennych grup: pań aktywnych w branży cybersecurity, pracujących w IT, ale 

poza obszarem cyberbezpieczeństwa, oraz studentek kierunków związanych z IT. 

Zapraszam do lektury! Mam nadzieję, że raport będzie szeroko dyskutowany oraz zachęci kobiety pracy 

w obszarze cyberbezpieczeństwa. Patrząc na pozytywny wpływ pań na branżę jestem przekonany, że 

jest to zmiana, której potrzebujemy.

Przemysław Gamdzyk  

Prezes Zarządu Evention 

organizatora Cyber Women Community

sPis treści
3 Kobiety w IT odnajdują się doskonale

9 Kobiety można jeszcze bardziej zachęcić do pracy w IT 

15 Cel i metodyka badania

16 Zdaniem ekspertek Cyber Women Community

17 Razem można więcej

Kobiety w it i cybersecurity
raport z badania 

3

K
o

b
ie

ty
 w

 IT
 i 

cy
b

e
rs

e
cu

ri
ty

3



Badanie „Kobiety w IT i w branży cybersecuri-
ty”, pokazuje obecną sytuację kobiet w  IT: jak 
i dlaczego tam trafiły, z jakimi problemami się 
zmagają i jak widzą swoją przyszłość. 

Większość kobiet pracujących w IT jest za-
dowolona ze swojego wyboru i odczuwa 
wysoki poziom satysfakcji z pracy. Ich kom-
petencje są wysokie i nie ma takiego obsza-
ru, w których nie dawałyby sobie rady, choć 
najtrudniej im zaistnieć w dziedzinie progra-
mowania – to wciąż domena mężczyzn. 

Najważniejsze wnioski:
•  80% kobiet w it jest usatysfakcjono-

wanych ze swojego miejsca pracy, 
a blisko 90% uważa je za lepsze od po-

przedniego. Jest to związane z wysokimi 
zarobkami, które wzrastają w każdej ko-
lejnej firmie.

•  9 na 10 kobiet ponowiłoby wybór swo-
jej ścieżki zawodowej, a tylko jedna na 
20 badanych rozważyłaby ponowną ka-
rierę poza IT. 

•  2/3 kobiet związanych z it postrzega 
cybersecurity jako atrakcyjną specjali-
zację branżową. Ponad połowa studen-
tek jest zainteresowana tym obszarem 
jako potencjalną ścieżką kariery.

•  Ponad 90% kobiet pracujących w cy-
berbezpieczeństwie rekomenduje tę 
specjalizację innym, polecając zwłasz-
cza: compliance, data privacy, audyt 
i zarządzenie ryzykiem.

chociaż branża informatyczna nadal jest 

zdominowana przez mężczyzn, z roku na 

rok pojawia się tu coraz więcej kobiet. 

Doskonale radzą sobie w it, a zwłaszcza 

w obszarze cybersecurity. Mimo wysokich 

kompetencji wciąż jednak zmagają się 

z brakiem równości w wysokości zarobków 

czy możliwości szybszego awansu.

Kobiety w it  
odnajdują się  
doskonale
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pensji, ponad połowa kobiet ma po-
czucie, że zarabia mniej niż specjaliści 
płci przeciwnej o podobnym doświad-
czeniu zawodowym. 

•  Ponad 50% badanych kobiet uważa, że 
mężczyźni w IT mają większe szanse na 
awans i rozwój kariery.

Jedno jest pewne: niewielka liczba ko-
biet w cybersecurity i IT nie jest związana 
z niedostatkiem kompetencji, ale z brakiem 
wiary w swoje umiejętności i niedostoso-
waniem profilu wykształcenia. Dlatego ko-
nieczne są działania eliminujące szkodli-
we stereotypy dotyczące płci i związanych 
z nią predyspozycji (niestety, często utrwa-
lane przez rodzinę i nauczycieli) oraz uświa-
damianie korzyści z zatrudnienia w sekto-
rze technologii już we wczesnych etapach 
edukacji. Większa obecność kobiet w IT ma 
szansę zmienić wizerunek branży i nadać 
jej nowy kierunek rozwoju, w którym obok 
umiejętności technicznych i ścisłych liczyć 
się będą duże kompetencje miękkie oraz 
szerokie spojrzenie z pogranicza różnych 
specjalizacji.

Paradoksalnie, tak nowoczesna branża jak IT, 
nie jest wolna od problemów związanych z nie-
równością wobec płci. Nie mają one żadnego 
uzasadnienia, prócz stereotypów. Sytuacja po-
woli zmienia się na lepsze, wciąż jednak daje 
o sobie znać.

•  40% studentek podważa swoje kom-
petencje, twierdząc, że mężczyźni mają 
większe predyspozycje w IT. Dopiero 
na etapie pracy zawodowej w branży 
kobiety zaczynają dostrzegać, że były 
w błędzie.

•  blisko 50% kobiet w cybersecuri-
ty i co trzecia pracująca w it były 
gorzej traktowane niż mężczyźni. 
Panie borykają się przede wszyst-
kim z brakiem zaufania ze strony płci 
przeciwnej, a ich kompetencje często 
bywają podważane jedynie z racji by-
cia kobietą.

•  Aż 1/4 kobiet w cybersecurity skarży 
się na otrzymywanie zadań nieprzysta-
jących do ich umiejętności.

•  wciąż istnieje rozbieżność w zarob-
kach ze względu na płeć. Pomimo 
ogólnego zadowolenia z wysokości 

Jakie emocje towarzyszą ci, gdy myślisz o twojej dotychczasowej pracy w it?

KobIeTy Z bRanży IT, ZWIąZane Z CybeRseCuRITy
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•  kluczową emocją jest akceptacja – wskazywana przez 56% kobiet, częściej odczuwana w 
cybersecurity niż w innych obszarach IT

•  z pozostałych pozytywnych emocji do głosu dochodzą: radość z pracy – 42% (istotnie częściej  
w cybersecurity niż u kobiet w innych obszarach IT), zaciekawienie – 36%, spokój – 32%, podziw – 16%

•  po latach pracy w obszarze cybersecurity uwidaczniają się też: znudzenie – 20%, przewidywalność  
– 14%, a także obawa, czy nic nieprzewidzianego nie zniweczy pracy – 16%

•  najbardziej negatywne emocje mają charakter marginalny – większość z nich wskazywana jest  
przez mniej niż 5% badanych



Kobiety w IT średnio tylko raz podczas swojej 
kariery zawodowej zmieniają specjalizację. 
W cybersecurity wśród rozważanych stano-
wisk najczęściej wskazywano kierownika 
projektów (27%). Poza obszarem cyberbez-
pieczeństwa najczęściej wymieniany był ana-
lityk danych (32%) i analityk biznesowy (26%)

Jeśli chodzi o formę zatrudnienia, to więk-
szość kobiet w IT, w obu analizowanych 
segmentach, pracuje na cały etat. Tylko 10% 
kobiet związanych z cyberbezpieczeństwem 
prowadzi własną działalność, a w innych ob-
szarach IT jest ich jeszcze mniej (5%), nato-
miast częściej zdarzają się tam umowy cywil-
noprawne (umowy o dzieło lub zlecenia).

Płeć a praca w it 
Nawet w tak nowoczesnym sektorze jak IT 
wciąż jednak odczuwalne są dysproporcje 
w zarobkach pomiędzy mężczyznami i kobie-
tami oraz brak równouprawnienia manifestu-
jący się nieco innym traktowaniem obu płci. 
W dużej mierze wynika to z tego, że branża 
nadal jest wysoce zmaskulinizowana. Na trzech 
mężczyzn pracujących w IT przypada jedna 

Dlaczego kobiety wybierają branżę it
W przypadku większości kobiet wejście 
do branży IT nastąpiło już w trakcie karie-
ry zawodowej. Do zmiany motywowały je 
zazwyczaj wysokie zarobki (40%) oraz per-
spektywy rozwoju branży technologicznej, 
z czym wiąże się łatwość znalezienia pracy. 
Nie bez znaczenia była też możliwość pracy 
zdalnej – jeszcze zanim upowszechniła ją 
pandemia. Co ciekawe, całkiem duży pro-
cent dziewcząt myślał o karierze w IT już 
w szkole średniej (20%). 

Największe zadowolenie z pracy odczuwają 
panie zatrudnione w cybersecurity (92%). 
Istotną cechą tego obszaru jest jego innowa-
cyjność, co stwarza niezwykłą szansę kształ-
towania cyfrowej rzeczywistości. Jest tu też 
większa możliwość poszerzania kompetencji 
i uczestniczenia w ciekawych projektach, cze-
go brakuje zatrudnionym w IT poza obszarem 
bezpieczeństwa. Jak mówi jedna z uczest-
niczek badania: „Lubię swoją pracę z tego 
względu, że ona jest potrzebna. Pomagam 
ludziom, coś optymalizuję, coś poprawiam 
i dzięki temu naprawiam świat”.

Jakie emocje towarzyszą ci, gdy myślisz o twojej dotychczasowej pracy w it?

KobIeTy Z bRanży IT, nIeZWIąZane Z CybeRseCuRITy
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•  kluczową emocją jest zaciekawienie – wskazywane przez 47% kobiet
•  z pozostałych pozytywnych emocji do głosu dochodzą: spokój – 42%, akceptacja – 36%,  

radość – 20% i zaufanie – 18%
•  towarzyszy im też czujność – 22%, a po latach pracy uwidaczniają się  

przewidywalność – 15%, a także obawa – 15%
•  najbardziej negatywne emocje mają charakter marginalny – większość z nich wskazywana  

jest przez mniej niż 5% badanych



da jedna kobieta, a na kierunkach łączących IT 
ze zdolnościami menedżerskimi (administracja, 
zarządzanie) proporcje są wyrównane.

Ponad 40% kobiet w IT oraz w cybersecurity 
stwierdza, że są traktowane gorzej niż ich kole-
dzy: zarabiają mniej, rzadziej awansują, a w pra-
cy podważa się ich umiejętności, przydzielając 
im prostsze i mniej ambitne zadania lub niewiel-
kie części projektów. Co prawda zdarza się to 
zazwyczaj na początku kariery i kobiety, które 

kobieta, w cybersecurity te dysproporcje są 
jeszcze większe – tu na jedną kobietę przypa-
da sześciu mężczyzn. Na razie tylko niewielki 
odsetek firm technologicznych (10%) jest bliski 
parytetowi płci pod względem zatrudnienia. 

Podobnie jest na studiach. Na typowo ścisłych 
kierunkach (matematyka, fizyka) utrzymuje się wy-
raźna przewaga panów – na czterech mężczyzn 
przypada jedna kobieta, na kierunkach powiąza-
nym z cybersecurity na trzech mężczyzn przypa-
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Jak oceniasz możliwości rozwoju zawodowego w branży it?

Jak przejawia się nierówność płci w branży it?

Praca w cybersecurity oczami kobiet

KobIeTy Z bRanży IT, ZWIąZane Z CybeRseCuRITy KobIeTy Z bRanży IT, nIeZWIąZane Z CybeRseCuRITy

•  cyberbezpieczeństwo jest obszarem, w którym kobiety radzą sobie równie dobrze jak w każdym innym
•  biorąc pod uwagę trud i wysiłek, jakie trzeba włożyć, aby zacząć pracę w IT, kobiety z aspiracjami chcą 

widzieć efekty swojej pracy, chcą zostać zauważone, docenione
•  stała konieczność udowadniania sobie, że jest się wystarczająco dobrą, aby pracować w sektorze IT,  

tak bardzo jeszcze zdominowanym przez mężczyzn, sprawia, że potrzeba jest bardzo silna
•  zdaniem części kobiet bezpieczeństwo w IT to „obszar nudy” gdyż:

„brak zdarzeń jest sukcesem, a tym samym nie widać sukcesów”
„nie widać postępów prac”
„praca jest bardzo odtwórcza”
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dzielili się na dwie grupy. Cześć zaczęła mnie 
traktować jak autorytet, a część jak zagrożenie”.

Warto zauważyć, że niższe zarobki i dłuższa 
ścieżka awansu nie są tylko kwestią związaną 
z mocno zakorzenionymi stereotypami. Mają 
związek również z dłuższymi okresami absencji 
młodych kobiet przebywających na urlopach 

z czasem zbudowały swoją pozycję specjalisty, 
mogą liczyć na równe traktowanie. Jak mówi 
jedna z uczestniczek badania: „Po około roku 
panowie zorientowali się, że w pewnych spra-
wach prześcignęłam ich, że pewne rzeczy robię 
szybciej. Nigdy tego nie nazwałam wprost, ale 
to wychodziło samo przy zdawaniu raportów, 
menedżer chwalił moje analizy i później oni po-

z czego jesteś niezadowolona w swojej pracy? z czego jesteś niezadowolona w swojej pracy?

KobIeTy Z bRanży IT, ZWIąZane Z CybeRseCuRITy KobIeTy Z bRanży IT, nIeZWIąZane Z CybeRseCuRITy
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słabe RelaCje Z pRZełożonymI 16 bRaK WoRK-lIfe balanCe / ZbyT dużo pRaCy 15

bRaK dosTępu do pRyWaTnej opIeKI medyCZnej 10 loKalIZaCja bIuRa 11

KIepsKIe RelaCje / aTmosfeRa W fIRmIe 10 WyposażenIe bIuRa I sTanoWIsKa pRaCy 7

nIe ma TaKIej RZeCZy 24 nIe ma TaKIej RZeCZy 20

•  KreAtywNe – mają CIeKaWe pomysły, WyKRaCZająCe poZa uTaRTe sChemaTy 
posTępoWanIa I dZIałanIa

•  MAJą PoDzielNość uwAGi – możlIWość WyKonyWanIa WIęCej nIż jednego  
ZadanIa W danym CZasIe, nIesTRonIenIe od dodaTKoWyCh Zadań 

•  Dobrze wyKsztAłcoNe – gRunToWna WIedZa Z ZaKResu podejmoWanej pRaCy,  
popaRTa dośWIadCZenIem na sTażaCh

•  sPecJAlistKi – ZaZWyCZaj mają KompeTenCje WIęKsZe nIż Wymagane na danym 
sTanoWIsKu, sTaWIają na CIągłe doKsZTałCanIe sIę I samoRoZWój

•  DoKłADNe – CeCha sZCZególnIe pożądana W bRanży IT

•  PewNi siebie – nIe ZaWsZe W uZasadnIony sposób

•  techNiczNi – mają sWój śWIaT, KTóRy jesT ICh KonIKIem

•  sKryci – mają słabIej WyKsZTałCone KompeTenCje mIęKKIe, CZęśCIej  
TRudno do nICh doTRZeć, CZegoś sIę od nICh doWIedZIeć, nauCZyć

•  o DużeJ wieDzy – CZęsTo Z WąsKIego obsZaRu, ale dogłębnIe  
ZWeRyfIKoWanego I poZnanego
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różnice w kompetencjach kobiet i mężczyzn w it widziane oczami kobiet
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w których obszarach / specjalizacjach it kobiety mają, twoim zdaniem,  
największą szansę na budowanie swojej kariery?

analITyK danyCh 36 admInIsTRaToR IT / sysTemóW InfoRmaTyCZnyCh 10

TesTeR 22 fRonT-end developeR 8

admInIsTRaToR sIeCI 16 InżynIeR ds. jaKośCI opRogRamoWanIa 7

admInIsTRaToR baZ danyCh 25 Web developeR 10

speCjalIsTa ds. oChRony danyCh / CybeRZagRożeń 18 speCjalIsTa ds. oChRony sysTemóW InfoRmaTyCZnyCh 8

pRogRamIsTa 16 WebmasTeR 7

admInIsTRaToR uRZądZeń fIRmoWyCh 11 InżynIeR opRogRamoWanIa 6

analITyK bIZnesoWy 30 aRChITeKT opRogRamoWanIa / sysTemóW IT 10

KIeRoWnIK pRojeKTóW IT / pRojeCT manageR IT 18 InżynIeR ds. beZpIeCZeńsTWa InfoRmaTyCZnego  
/ seCuRITy engIneeR 8

speCjalIsTa ds. help desK 16 InżynIeR sysTemoWy 7

analITyK sysTemu 25 admInIsTRaToR seRWeRóW 8

KonsulTanT ds. IT 17 busIness InTellIgenCe developeR 7

aRChITeKT sIeCI 13 baCK-end developeR 6

KonsulTanT ds. WspaRCIa TeChnICZnego 11

opeRaToR sIeCI 11

devops engIneeR 5

więcej niż jednym kierunku ścisłym;
•  wytrwałość i samorozwój.

W niektórych obszarach IT, zwłaszcza w cy-
bersecurity, wrodzona czujność i zapobiegli-
wość kobiet sprzyjają rozwijaniu kariery w tym 
kierunku. Specjalizacje związane z bezpie-
czeństwem, w których panie najlepiej mogą 
spożytkować wrodzone predyspozycje, to 
przede wszystkim: compliance (42%), data pri-
vacy (42%), audyt (40%), zarządzenie ryzykiem 
(40%), incident response (36%), red team (32%) 
oraz działy antyfraudowe (32%).

Można powiedzieć, że nie ma takiego zakresu 
działań IT, w których kobiety się nie sprawdza-
ją, w czym pomagają im wrodzone predyspozy-
cje. Jest jeden wyjątek: najtrudniej zaistnieć pa-
niom w obszarze programowania, który wciąż 
jest domeną mężczyzn. Kobiety wybierające 
zawód programisty muszą być szczególnie 
pewne siebie i odporne na stres. Ale jeśli już 
odniosą sukcesy w tym hermetycznym środo-
wisku, to są traktowane z wyjątkową estymą.

wychowawczych. Płeć warunkuje także spore 
pozytywy dla samej branży. Kobiety czują swój 
wpływ, co widać po zmianie zachowań męż-
czyzn, którzy zaczynają być bardziej taktowni.

Predyspozycje kobiet  do pracy  
w it i cybersecurity 
Kobiety wnoszą do IT kompetencje miękkie oraz 
takie naturalne cechy, jak: podzielność uwagi, 
dokładność, wnikliwość i komunikatywność. Po-
zwalają im one budować dobre relacje w ze-
spole. Zdolności kobiet, które z powodzeniem 
można wykorzystać w IT, to przede wszystkim:

•  budowanie atmosfery miejsca pracy 
– środowisko bardziej nastawione na 
współpracę, mniej antagonistyczne;

•  holistyczne spojrzenie na problem – lep-
sza, całościowa analiza biznesowa;

•  bogatszy język wypowiedzi – pełniejsza 
narracja, barwniejsze opisy, skrupulatne 
streszczenia;

•  kompetencje rekrutacyjne – bardziej wni-
kliwe wejrzenie w kandydata, empatia;

•  gruntowne wykształcenie – często na 
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W opInII sTudenTeK na KIeRunKaCh / speCjalIZaCjaCh ZWIąZanyCh Z IT
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Wyniki badania „Kobiety w IT i w branży cyber-
security” pokazują, że większość kobiet, które 
zdecydowały się na pracę w obszarze IT, jest 
zadowolona ze swojego wyboru. Znaczna część 
z nich (40%) podjęła decyzję o chęci związania 
się z branżą IT już na wczesnych etapach życia 
czy edukacji. Dla co czwartej uczestniczki bada-
nia praca w IT jest realizacją marzenia czy sfina-
lizowaniem decyzji podjętej jeszcze na etapie 
szkoły średniej, a czasem nawet podstawowej. 

Wybierając na studiach specjalizację w ob-
szarze IT, kobiety są już w pełni świadome, 
że jest to branża dynamicznie się rozwijająca, 
oferująca stabilność zatrudnienia przy konku-
rencyjnych stawkach za pracę. Jedną z głów-
nych podawanych przez uczestniczki badania 

motywacji do rozpoczęcia pracy w IT i cyber-
security jest spodziewana wysokość zarobków.

Jednocześnie kobiety są zasadniczo zadowo-
lone z samych studiów związanych z IT –  41% 
studentek nie ma żadnych zastrzeżeń do pod-
jętych studiów w obszarze IT. Największe nieza-
dowolenie, zgłaszane przez co piątą studentkę, 
budzi prymat teorii nad praktyką. Co dziesiąta 
studiująca kobieta ma z kolei zastrzeżenia do 
relacji między studentami oraz jakości kadry 
akademickiej.

Studentki doskonale rozumieją, że podejmowana 
decyzja o wyborze studiów i kariery ma charakter 
przyszłościowy oraz otwiera im duże możliwo-
ściami przyszłego rozwoju zawodowego.

Kobiety wiedzą, że wybierając związany z it kierunek studiów, wkraczają 

na „męskie terytorium”. Mimo to wiele z nich decyduje się na taki krok. 

Głównym sposobem przekonania kobiet do cybersecurity mogą być 

działania uświadamiające już na wczesnych etapach edukacji. chodzi 

przede wszystkim o to, aby wyeliminować stereotyp, że mężczyźni mają 

bardziej „ścisłe umysły” i lepsze predyspozycje do nauk technicznych.

Kobiety można jeszcze 
bardziej zachęcić do 
pracy w it
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Prawie 3/4 studentek ma poczucie równego 
traktowania z mężczyznami. Tymczasem ko-
biety już pracujące w IT mówią, że borykają 
się z brakiem zaufania ze strony płci prze-
ciwnej, często ich kompetencje bywają pod-
ważane po prostu z racji bycia kobietą, a re-
latywnie często na początku kariery zdarza 
się oddelegowywanie ich do zadań bardzo 
prostych, bez ryzyka porażki. 1/4 kobiet w cy-
bersecurity skarży się na otrzymywanie zadań 
nieprzystających do ich kompetencji i uważa, 
że ograniczane jest zaangażowanie kobiet 
w prace koncepcyjne.

Studentki mają jednak nieco inne spojrzenie: 
blisko 3/4 z nich ma poczucie, że na kierun-
kach związanych z IT jest równouprawnienie, 
a przypadki, gdy kobiety są traktowane inaczej 
niż mężczyźni, mają charakter marginalny. Spo-
radyczne przypadki dyskryminowania kobiet 
na studiach są, zdaniem uczestniczek badania, 
domeną wykładowców „starszej daty”.

relacje na studiach
Praca w IT to w większości przypadków połą-
czenie pasji z racjonalnym podejściem. Kobiety 
mają poczucie, że robią to, co lubią, w czym 
dobrze się czują, co je ciekawi. Szybko zmie-
niająca się sytuacja w świecie technologii spra-
wia, że mają ciągłe możliwości rozwoju i samo-
doskonalenia.

Studentki uważają, że największy potencjał 
dla kobiet w IT mają stanowiska analityczne, 
związane z nauką o danych. Tylko co czwarta 
studiująca wskazuje w tym kontekście stano-
wiska bezpośrednio związane z cybersecurity.

Kobiety wiedzą, że wybierając związany z IT 
kierunek studiów, wkraczają na „męskie tery-
torium”. Mimo to wiele z nich decyduje się na 
takie studia. Na kierunkach ze specjalizacjami 
w obszarze IT kobiety stanowią średnio 39% 
ogółu studentów. Na kierunku cybersecurity 
na trzech mężczyzn przypada jedna kobieta.

z czego jesteś zadowolona, jeśli chodzi  
o kierunek studiów związany z it?

z czego jesteś niezadowolona, jeśli chodzi  
o kierunek studiów związany z it?

jesT To KIeRuneK pRZysZłośCIoWy 39 Za dużo Zajęć TeoReTyCZnyCh, Za mało pRaKTyKI 19

WysoKI poZIom KsZTałCenIa 22 słabe RelaCje Z KadRą aKademICKą \ WyKładoWCamI 8

dobRa KadRa aKademICKa / WyKładoWCy 16 nIe jesT Zgodny Z moImI pasjamI, oCZeKIWanIamI 5

jesT Zgodny Z moImI pasjamI, oCZeKIWanIamI 24 słaba KadRa aKademICKa / WyKładoWCy 11

RelaCje Z InnymI sTudenTamI, Z KTóRymI  
sTudIuję na Tym KIeRunKu 19 słabe RelaCje / KIepsKa aTmosfeRa na uCZelnI 7

RóWne TRaKToWanIe sTudenTóW I sTudenTeK  
na Tym KIeRunKu 16 nIe WIdZę po nIm mojej pRZysZłośCI ZaWodoWej 4

RelaCje Z KadRą aKademICKą / WyKładoWCamI 11 bRaK WyZWań InTeleKTualnyCh 2

RelaCje / aTmosfeRa na uCZelnI 25 słabe RelaCje Z InnymI sTudenTamI,  
Z KTóRymI sTudIuję na Tym KIeRunKu 12

możlIWość samoRoZWoju, posZeRZanIa  
sWoICh KompeTenCjI 22 nIsKI poZIom KsZTałCenIa 7

odpoWIednI sTosuneK Zajęć  
TeoReTyCZnyCh I pRaKTyCZnyCh 16

bRaK sensoWnej sTudenCKIej WymIany mIędZynaRodoWej 5

możlIWość uCZesTnICZenIa W CIeKaWyCh pRojeKTaCh 23 bRaK możlIWośCI uCZesTnICZenIa  
W CIeKaWyCh pRojeKTaCh 10

Z WyZWań InTeleKTualnyCh 18 TRudno dosTać sIę na pRaKTyKI W fIRmaCh  
po Tym KIeRunKu / uCZelnI 7

łaTWość dosTanIa sIę na pRaKTyKI W fIRmaCh  
po Tym KIeRunKu / uCZelnI 13

bRaK możlIWość samoRoZWoju, posZeRZanIa  
sWoICh KompeTenCjI 2

sTudenCKa WymIana mIędZynaRodoWa  
Z WaRTośCIoWymI ośRodKamI na śWIeCIe 8

nIeRóWne TRaKToWanIe sTudenTóW  
I sTudenTeK na Tym KIeRunKu 2

nIe ma TaKIej RZeCZy 8 nIe ma TaKIej RZeCZy 41

sTudenTKI na KIeRunKaCh / speCjalIZaCjaCh 
ZWIąZanyCh Z IT

sTudenTKI na KIeRunKaCh / speCjalIZaCjaCh 
ZWIąZanyCh Z IT

d
a

n
e

 W
 %

11

K
o

b
ie

ty
 w

 IT
 i 

cy
b

e
rs

e
cu

ri
ty

11



ścieżka kariery
Zauważalnym problemem jest fakt, że ko-
bietom w IT, przynajmniej na początku drogi 
zawodowej, brakuje pewności siebie. Blisko 
40% studentek podważa swoje kompeten-
cje, twierdząc, że mężczyźni mają większe 
predyspozycje w IT. Dopiero na etapie pracy 
zawodowej w branży kobiety zaczynają do-
strzegać, że wcześniej były w błędzie. Tym-
czasem kluczem do sukcesu w branży jest 
determinacja. 

„Kobiety nie mają takiej pewności siebie i mają 
poczucie, że muszą umieć coś na 100%, żeby 
zacząć pracę, a mężczyźni nie mają takiego 
spaczenia w swoich głowach i po prostu je-
żeli chociaż trochę coś umieją, to już aplikują, 
zgłaszają się do pomysłów, bo wiedzą, że się 
douczą. Natomiast kobieta, jeśli nie umie tego 
zagadnienia w 100%, to nie będzie się wychy-
lała i przez to tracimy. Kobiety często powstrzy-
muje to, że nie czują się zbyt kompetentne, 

żeby gdzieś startować” – powiedziała jedna 
z uczestniczących w badaniu kobiet.

„Miałam kilka sytuacji, że nie potrafiłam z peł-
nym przekonaniem powiedzieć o swoich po-
mysłach, zawalczyć o siebie. Mężczyzna, jak 
przychodzi na spotkanie, to mówi: będę to robił 
tak i tak. Ja natomiast dużo czasu spędzam na 
przekonywaniu, robię analizy SWOT i na tym 
się skupiam, ale brakuje mi pewności siebie” 
– mówiła inna uczestniczka badania.

Blisko połowa kobiet ma też poczucie, że 
w branży IT są obszary, w których poradzą so-
bie lepiej niż mężczyźni.

Ponad 2/3 pań pracujących w IT postrzega 
cybersecurity jako potencjalnie atrakcyjną 
specjalizację branżową, a ponad 3/4 związa-
nych z obszarem cybersecurity postrzega go 
jako atrakcyjny z perspektywy zawodowej. Tyl-
ko 1/3 kobiet z IT niezwiązanych z obszarem  

czy kobiety i mężczyźni na kierunku 
związanym z it, który studiujesz, są  
traktowani w równy sposób?

czy kobiety na kierunku związanym z it,  
który studiujesz, traktowane są lepiej  
czy gorzej niż mężczyźni?

Jaki odsetek studentów na twoim kierunku stanowią kobiety?

<10% ogółu sTudenTóW 5 40–49% 10

20–29% 17 >50% ogółu sTudenTóW 27

10–19% 13 50% 11

30–39% 17 100% 0

sTudenTKI na KIeRunKaCh / speCjalIZaCjaCh 
ZWIąZanyCh Z IT

sTudenTKI na KIeRunKaCh / speCjalIZaCjaCh 
ZWIąZanyCh Z IT

sTudenTKI na KIeRunKaCh / speCjalIZaCjaCh ZWIąZanyCh Z IT

ZdeCydoWanIe TaK 24

RaCZej TaK 49

anI TaK, anI nIe 19

RaCZej nIe 4

ZdeCydoWanIe nIe 4

ZdeCydoWanIe lepIej 5

RaCZej lepIej 0

poRóWnyWalnIe 91

RaCZej goRZej 1

ZdeCydoWannIe goRZej 2

d
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 %

dane W % dane W %

WyRaźna pRZeWaga mężCZyZn jesT na KIeRunKaCh TypoWo śCIsłyCh, a na KIeRunKaCh  
łąCZąCyCh IT Z umIejęTnośCIamI menedżeRsKImI pRopoRCje są WyRóWnane. 
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czy praca w cyberbezpieczeństwie jest dla ciebie atrakcyjna?

KobIeTy Z bRanży IT, ZWIąZane Z CybeRseCuRITy

KobIeTy Z bRanży IT, nIeZWIąZane  
Z CybeRseCuRITy

sTudenTKI na KIeRunKaCh  
/ speCjalIZaCjaCh ZWIąZanyCh Z IT

KobIeTy Z bRanży IT, ZWIąZane Z CybeRseCuRITy KobIeTy Z bRanży IT, nIeZWIąZane Z CybeRseCuRITy

ZdeCydoWanIe TaK 44

RaCZej TaK 34

anI TaK, anI nIe 16

RaCZej nIe 4

ZdeCydoWanIe nIe 2

ZdeCydoWanIe TaK 13

RaCZej TaK 38

anI TaK, anI nIe 27

RaCZej nIe 15

ZdeCydoWanIe nIe 7

ZdeCydoWanIe TaK 24

RaCZej TaK 48

anI TaK, anI nIe 20

RaCZej nIe 7

ZdeCydoWanIe nIe 1

Najczęstsze kierunki ukończonych studiów przedstawicielek branży it (z podziałem na segmenty)

InfoRmaTyKa / RoboTyKa I poKReWne 39 InfoRmaTyKa / RoboTyKa I poKReWne 38

CybeRseCuRITy 14 CybeRseCuRITy 12

admInIsTRaCja / ZaRZądZanIe 22 admInIsTRaCja / ZaRZądZanIe 16

logIsTyKa 4 logIsTyKa 8

lIngWIsTyKa 24 lIngWIsTyKa 18

pRaWo 6 pRaWo 8

eKonomIa 18 eKonomIa 12

maTemaTyKa / fIZyKa 4 maTemaTyKa / fIZyKa 6

dane W %

dane W %

dane W %
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cyberbezpieczeństwa nie widzi siebie w tej 
specjalizacji, natomiast już ponad połowa stu-
dentek jest zainteresowana tym obszarem jako 
potencjalną ścieżką kariery. Dla 72% studiują-
cych pań cybersecurity jest obszarem atrakcyj-
nym z perspektywy zawodowej.

Kompetencje i postawy
Kobiety z sektora IT i obszaru cyberbezpie-
czeństwa nie mają dzisiaj poczucia, aby były 
traktowane tak samo dobrze jak mężczyźni. 
W ich ocenia zdecydowanie rzadziej zajmują 
prestiżowe stanowiska, czy też wolniej docho-
dzą do stanowisk menedżerskich.

Nie zmienia to jednak faktu, że perspektywy na 
przyszłość są przez kobiety oceniane zdecydo-
wanie pozytywnie. cyberbezpieczeństwo jest 
uznawane za miejsce dobre dla kobiet. Zwłasz-
cza że właściwa kobietom umiejętność odnalezie-
nia się w każdej sytuacji, koncyliacyjne podejście 
i łagodzenie tonu wypowiedzi to czynniki mające 
duże znaczenie w budowaniu środowiska cyber-
bezpieczeństwa. Kobiety naturalnie obdarzone 
są cechami, które ułatwiają im budowanie relacji, 
nawiązywanie nici porozumienia. Dzięki nim, jak 
oceniają, praca staje się mniej męcząca, a co-
dzienne problemy stają się wyzwaniami. 

Kobieca dokładność, wnikliwość i dociekanie 
sedna problemu stanowią zdecydowane prze-
wagi. Ponadto kobiety nieustannie podnoszą 
swoje kwalifikacje i kompetencje, a to sprawia, że 
w obszarze cyberbezpieczeństwa mają duże pole 
do popisu. Większość kobiet pracujących w IT 
uważa, że to nie płeć, a umiejętności decydują 
o predyspozycjach do odnalezienia się w pracy. 

Kobiety mają świadomość, że sukces w cyberbez-
pieczeństwie zależy zarówno od specyfiki otocze-
nia, w którym pracują, jak i od nich samych. Nasta-

wienie kobiet do męskiego środowiska pracy ma 
tu niebagatelne znaczenie. Jeśli są przebojowe, 
chcą się uczyć, chcą poszerzać swoją wiedzę, nic 
nie stanie im na przeszkodzie do samorealizacji 
i budowania ścieżki zawodowej. 

„Samo zaistnienie było trudne, ale ja wiedzia-
łam, że chcę. Wiedziałam, jak rozwijają się tech-
nologie i jakie mogą z tego wynikać zagrożenia. 
Dlatego też wiedziałam, że chcę iść do cyber-
bezpieczeństwa. Uparcie, krok po kroku, dlate-
go że chciałam dbać o bezpieczeństwo, udało 
mi się budować swoją karierę zawodową” – 
mówiła podczas wywiadu jedna ze specjalistek.

zauważanie i zachęcanie 
Głównym sposobem na przekonanie kobiet do 
cybersecurity są działania uświadamiające już 
na wczesnych etapach edukacji. Chodzi przede 
wszystkim o to, aby wyeliminować stereotyp, że 
mężczyźni mają bardziej „ścisłe umysły” i pre-
dyspozycje. Działania zachęcające są potrzeb-
ne również w odniesieniu do kobiet rozważają-
cych karierę w szeroko pojętym IT.

Zdaniem uczestniczek badania, najlepszą za-
chętą jest po prostu zauważenie i docenienie 
kobiet pracujących w branży. Może się to ma-
nifestować m.in. poprzez uwzględnienie żeń-
skich końcówek w rozmowach o IT oraz w ofer-
tach pracy. Dla kobiet jest to jasny sygnał, że 
branża ich też potrzebuje, że są ważne, że się 
liczą. Dobrą praktyką jest też przybliżanie syl-
wetek działających w branży kobiet, które mają 
wyrobioną markę i cieszą się estymą. Duże 
znaczenie mogą mieć szkolenia z budowania 
własnej marki w środowisku IT, z uwypukle-
niem cech typowych dla kobiet.

Wpływ na zainteresowanie informatyką 
oraz cyberbezpieczeństwem mają w opinii  

Działania wspierające kobiety do studiów i pracy w it

fuNKcJoNuJące Do wProwADzeNiA

aKCje Dzień DlA DziewczyN  

– DziewczyNy NA PolitechNiKi, poKaZująCe, 

że uCZelnIe śCIsłe są oTWaRTe na KobIeTy

brAK PoDziAłów ze wzGlęDu NA Płeć  

– Każde dZIeCKo może RobIć To, Co ChCe, 

RoZWIjać sWoje pasje I ZaInTeResoWanIa

pRogRamy KaRIeR I aTRaKCyjne  

sTaże W RamaCh sTudIóW  

– możlIWość poZnanIa bRanży

oDPowieDNiA eDuKAcJA  – już od sZKoły 

podsTaWoWej InfoRmaTyKa na WysoKIm 

poZIomIe

fundaCje WspIeRająCe KobIeTy  

W obsZaRaCh ZWIąZanyCh Z TeChnICZnymI 

dZIałanIamI – np. fundaCja peRspeKTyWy

Procesy reKrutAcyJNe w NowyM PorząDKu 

– uKIeRunKoWane nIe TylKo na TeChnICZne 

aspeKTy pRaCy, ale WsZysTKIe umIejęTnośCI
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dziewczynki postrzegani są przez rodziców 
jako „umysły ścisłe”. Efektem tego, jak ocenia-
ją uczestniczki badania, jest sytuacja, w której 
kobiety, niepewne swoich umiejętności, nie 
realizują się w wybranych przez siebie kierun-
kach. Można to jednak zmienić poprzez działa-
nia wpływające na nastawienie do IT zarówno 
wśród samych kobiet, jak i w ich otoczeniu. 

uczestniczących w badaniu kobiet również 
uwarunkowania edukacyjne i mentalność spo-
łeczna. Często zarówno rodzina, jak i szkoła nie 
wspierają zainteresowań technicznych młodych 
kobiet. Rodzice niejednokrotnie podpowiadają 
córkom kierunki studiów niezgodne z ich zain-
teresowaniami, uważając je za „nieadekwatne” 
do ich płci. Chłopcy wciąż jeszcze częściej niż 

co, jeśli cokolwiek, mogłoby zachęcić kobiety do pracy w cyberbezpieczeństwie?

ComplIanCe 42

audyT 40

beZpIeCZeńsTWo sIeCI 33

InCIdenT Response 36

beZpIeCZeńsTWo sIeCI 22

daTa pRIvaCy 19

dIgITal foRensIC 30

dIgITal foRensIC 16

penTesTIng 13

audyT 40

daTa pRIvaCy 35

audyT 27

ComplIanCe 18

ComplIanCe 14

TRansfoRmaCja beZpIeCZeńsTWa 32

oChRona pRZed ZłoślIWym opRogRamoWanIem 16

ThReaT hunTIng 12

beZpIeCZeńsTWo sIeCI 28

beZpIeCZeńsTWo end-poInTs 26

Red Team 13

dIgITal foRensIC 10

daTa pRIvaCy 42

ZaRZadZanIe RyZyKIem 40

ZaRZadZanIe RyZyKIem 29

penTesTIng 22

oChRona pRZed ZłoślIWym opRogRamoWanIem 19

Red Team 32

ThReaT hunTIng 16

ThReaT InTellIgenCe 13

ThReaT InTellIgenCe 30

ZaRZadZanIe RyZyKIem 40

beZpIeCZeńsTWo aplIKaCjI WeboWyCh 25

TRansfoRmaCja beZpIeCZeńsTWa 23

anTy fRaud 30

TRansfoRmaCja beZpIeCZeńsTWa 16

beZpIeCZeńsTWo aplIKaCjI WeboWyCh 13

beZpIeCZeńsTWo end-poInTs 15

Red Team 12

beZpIeCZeńsTWo aplIKaCjI WeboWyCh 26

penTesTIng 26

ThReaT InTellIgenCe 13

beZpIeCZeńsTWo end-poInTs 10

ThReaT hunTIng 26

InCIdenT Response 11

InCIdenT Response 7

oChRona pRZed ZłoślIWym opRogRamoWanIem 24

anTy fRaud 11

anTy fRaud 7

KobIeTy Z bRanży IT, ZWIąZane Z CybeRseCuRITy

KobIeTy Z bRanży IT, nIeZWIąZane Z CybeRseCuRITy

sTudenTKI na KIeRunKaCh / speCjalIZaCjaCh ZWIąZanyCh Z IT
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Badanie zostało zrealizowane jako wspólny projekt 
Cyber Women Community i Standard Chartered, 
przy zaangażowaniu Brainlab jako wykonawcy 
ilościowej i jakościowej części badania. Głównym 
celem projektu było zrozumienie pozycji oraz sytu-
acji kobiet pracujących w branży IT, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru cyberbezpieczeństwa (cy-
bersecurity). Badania miały również dostarczyć wie-
dzy na temat postrzegania branży przez studentki 
kierunków bądź specjalizacji związanych z IT.

W ankiecie wzięły udział kobiety pracujące w bran-
ży IT – związane i niezwiązane z obszarem cy-
berbezpieczeństwa – oraz kobiety studiujące na 
kierunkach i specjalizacjach powiązanych z branżą 
IT – rozważające pracę w IT zarówno w obszarze 
cyberbezpieczeństwa, jak i poza nim.

W pierwszym etapie przeprowadzono w formie 
zdalnej (online) 12 wywiadów eksperckich z ko-
bietami pracującymi w branży IT – zarówno zwią-
zanymi, jak i niezwiązanymi z obszarem cyberbez-
pieczeństwa – oraz ze studentkami kierunków/
specjalizacji powiązanych z branżą IT.

Drugi etap obejmował sondaż ilościowy wykonany 
online. Uczestniczyło w nim ogółem 218 kobiet, 
również z takich samych grup jak poprzednio.

Z badania wynika, że około 90% kobiet zatrudnio-
nych w IT posiada wyższe wykształcenie (94% na 
stanowiskach związanych z cybersecurity i 89% 
poza obszarem cyberbezpieczeństwa). Najwię-
cej z nich posiada dyplomem ukończenia studiów 
magisterskich (odpowiednio 48% i 42%). Niewielki 
odsetek (6% i 2%) posiada tytuł doktora lub inny 
stopień naukowy. Z kolei osoby z wykształceniem 
średnim są obecnie w trakcie kontynuacji nauki 
na studiach. 

Dziedzinami, z którymi najczęściej związana jest 
praca kobiet zatrudnionych w cyberbezpieczeń-
stwie, są: bezpieczeństwo sieci (44%), zarządzanie 
ryzykiem (42%) oraz data privacy (38%). Najwięcej 
uczestniczek badania z segmentu cybersecurity 
pracuje natomiast na stanowiskach: kierownik pro-
jektów IT/project manager IT (22%), specjalista ds. 
ochrony danych/cyberzagrożeń (22%) i security 
engineer (14%).

cel  
i metodyka 
badania

z którymi obszarami cyberbezpieczeństwa  
jest związana obecnie twoja praca?

KobIeTy Z bRanży IT, 
ZWIąZane Z CybeRseCuRITy

Na którym z poniższych stanowisk it  
obecnie pracujesz?

KobIeTy Z bRanży IT, 
ZWIąZane Z CybeRseCuRITy

KIeRoWnIK pRojeKTóW IT / pRojeCT manageR IT 22

admInIsTRaToR baZ danyCh 6

speCjalIsTa ds. oChRony danyCh / CybeRZagRożeń 22

admInIsTRaToR IT / sysTemóW InfoRmaTyCZnyCh 6

analITyK sysTemu 8

KonsulTanT ds. IT 10

seCuRITy engIneeR 14

KonsulTanT ds. WspaRCIa TeChnICZnego 4

analITyK danyCh 12

analITyK bIZnesoWy 12

TesTeR 4

speCjalIsTa ds. oChRony sysTemóW InfoRmaTyCZnyCh 10

beZpIeCZeńsTWo sIeCI 44

InCIdenT Response 22

ZaRZadZanIe RyZyKIem 42

TRansfoRmaCja beZpIeCZeńsTWa 22

ComplIanCe 30

Red Team 8

Inne 10

oChRona pRZed ZłoślIWym opRogRamoWanIem 32

ThReaT hunTIng 12

daTa pRIvaCy 38

anTy fRaud 12

beZpIeCZeńsTWo aplIKaCjI WeboWyCh 32

penTesTIng 12

audyT 32

dIgITal foRensIC 12

beZpIeCZeńsTWo end-poInTs 30

ThReaT InTellIgenCe 12
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ną, że realizować się tu mogą osoby, które 
swoje doświadczenie zdobyły w innych za-
wodach. Nie mam wątpliwości, że świat cyber 
stoi przed kobietami otworem.

olga budziszewska, 
security strategy and risk 
Manager, Accenture 
security

Sytuacja kobiet w bran-
ży cybersecurity jest 

obecnie bardzo dobra. Jest to spowodo-
wane przede wszystkim ogromnymi niedo-
borami specjalistów, a co za tym idzie, sze-
roką ofertą programów szkoleniowych, 
reskilingowych, z których mogą skorzystać 

Kamila różana,  
lead, red team risk,  
Governance & issue  
Management, standard 
chartered

Cieszy mnie bardzo fakt 
powstania tego raportu 

ze względu na to, że porusza on kwestie waż-
ne dla kobiet w branży, w której się realizuję 
jako ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. Jeste-
śmy obecnie świadkiem dużych zmian, zwią-
zanych ze zwiększającą się rolą kobiet rolą 
kobiet, które coraz mocniej akcentują w niej 
swoją obecność. Pojawianie się nowych oraz 
ewolucja już istniejących obszarów kompe-
tencji zachęcają profesjonalistki do zmiany 
swojej ścieżki zawodowej. W istocie, cyber-
bezpieczeństwo jest już tak szeroką dziedzi-

Piotr borkowski, head of red team operations & ics testing, 
standard chartered

Światy IT oraz cyber od zawsze były bardzo szerokie i po-
jemne. Dzięki następującej zmianie ich postrzegania wiele 

osób ma szanse doświadczyć tego coraz bardziej. Branża daje 
możliwość realizacji wielu specjalizacji, możliwość wyrażania po-
glądów czy też czerpania z wielu różnych doświadczeń. W ramach 
budowania szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, w Stan-
dard Chartered często realizujemy kompleksowe projekty, w wie-
lu przypadkach zarządzają nimi kobiety, odnosząc duże sukcesy! 
To, co mnie bardzo cieszy to coraz większe zainteresowanie naszą 
branżą wśród studentek oraz kobiet, które mają za sobą pierwsze 

lata doświadczenia w branży IT. Ich wspólną cechą jest ambicja, stawiają na swój ciągły 
rozwój. Ten „twardy” świat bezpieczeństwa staje się coraz bardziej dynamiczny i skuteczny 
właśnie dlatego, że coraz więcej osób z bardzo różnorodnym doświadczeniem do niego 
dołącza. Widzimy to na co dzień w naszym zespole w Standard Chartered, który dostrzega 
rolę kobiet w branży cyberbezpieczeństwa, posiadając jeden z najlepszych zespołów tego 
typu w Europie – stale ewoluując, stając się coraz bardziej dynamicznym.

zdaniem ekspertek  
cyber women  
community
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wodowej, aby wybierały studia techniczne, 
jeśli je to interesuje – że jest to dla nich 
szansa nie tylko na karierę, ale również na 
przeprowadzenie małej rewolucji w firmach 
i działach zajmujących się technologią.

Małgorzata 
Mazurkiewicz, 
senior Auditor it, isAcA 

Nad zachęcaniem ko-
biet do cyberbezpie-

czeństwa trzeba pracować 
od najwcześniejszych lat szkolnych. Niewie-
le osób wie, że dziewczynki i chłopcy ina-
czej przyswajają wiedzę. To niepopularne 
podejście, ale tworząc odrębne środowiska 
nauczania według płci, przyczyniamy się do 
tego, że dziewczynki zyskują odwagę zaj-
mowania się takimi przedmiotami jak mate-
matyka czy fizyka. To bardzo ważne. Na 
późniejszym etapie edukacji, takim jak stu-
dia, zbieramy bowiem jedynie plony tego, 
co zasialiśmy na etapie wczesnoszkolnym. 
Czynnikiem zachęcającym kobiety do pracy 
(nie tylko w IT) jest natomiast elastyczność 
pracodawcy. Kobiety nie chcą rezygnować 
z rodziny, ale też nie chcą porzucać marzeń 
o satysfakcjonującej pracy.

Magdalena skorupa,  
cyber risk, Data Privacy  
& compliance Director, 
reckitt

Coraz więcej kobiet od-
najduje w sobie odwa-

gę, by eksplorować obszary, 
które były przypisane mężczy-

znom. Widać to po procesach rekrutacyjnych 
w cyberbezpieczeństwie, gdzie coraz częściej 
aplikują kobiety. Większym wyzwaniem jest 
potem wytrwanie kobiet w swoim wyborze. 
Zaczynają się wątpliwości: czy się nadaję, czy 
to na pewno dla mnie, czy dorównam kole-
gom. Kobiety muszą nauczyć się przezwycię-
żać bariery w sobie, zyskać wewnętrzne prze-
konanie, że mają kwalifikacje i że sobie 
poradzą. Większość barier ma charakter psy-
chologiczny, a nie branżowy czy rynkowy. Nie 
trzeba mieć wiedzy technologicznej, żeby 
zacząć pracę w cyberbezpieczeństwie. Jest 
wiele obszarów – m.in.: zarządzanie ryzykiem, 
compliance, governance – w których można 
się równie dobrze sprawdzić.

osoby z solidnym doświadczeniem zawo-
dowym, chcące się przekwalifikować w stro-
nę cyberbezpieczeństwa. Niezwykle dyna-
miczny rozwój technologii też sprzyja 
osobom rozwijającym się zawodowo lub 
planującym przejść do cybersecurity. Naj-
ważniejsze są: motywacja, konsekwencja 
i otwartość umysłu. Najgorsze jest myśle-
nie: raz się nauczyłam, to do końca życia 
muszę się tym zajmować. O ile jednak na 
poziome wejścia do branży nie ma już róż-
nic, o tyle na poziomie kierowniczym nadal 
stanowimy zdecydowaną mniejszość. 

Klaudia Dutka, 
security risk Manager, 
rockwell Automation

Nie jestem z wykształ-
cenia informatykiem, 

studiowałam chemię anali-
tyczną. Wiele moich koleżanek po fachu rów-
nież nie ma wykształcenia kierunkowego. Nie 
trzeba być informatykiem, żeby rozpocząć 
karierę w cyberbezpieczenstwie. Jest to ob-
szar mocno interdyscyplinarny, gdzie część 
techniczna równoważy się z umiejętnościami 
społecznymi. Powinniśmy bardziej pokazy-
wać, że cybersecurity to dziedzina, która ofe-
ruje cały wachlarz możliwości rozwoju, i od-
czarować jej stereotyp jako obszaru 
wyjątkowo technicznego. Cyberbezpieczeń-
stwo szybko się rozwija i zapotrzebowanie 
na specjalistów rośnie w ogromnym tempie. 
Nie wiązałabym jednak potrzebnych w tym 
obszarze cech z płcią, to bardziej sprawa do-
świadczenia czy temperamentu.

zuzanna halemejko, 
senior Manager, forensic 
technology, ernst & young 
consulting

Liczę na to, że będzie 
więcej kobiet w branży 

cybersecurity. Wąskim gar-
dłem jest cały czas niski udział kobiet w ogól-
nej liczbie studentów studiów technicznych. 
Dopóki  na rynku pracy nie będzie pojawiać 
się więcej absolwentek tych kierunków, do-
póty liczba kobiet w branży cybersecurity 
nie przekroczy krytycznego poziomu i na-
dal będzie to środowisko zdominowane 
przez mężczyzn. Powinniśmy przekonywać 
inne kobiety, będące na początku drogi za-
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dziedzina, w której kobiety mogą się re-
alizować zawodowo, że nie jest to branża 
typowo męska. Czy warto? Na pewno – bo 
jeśli się uda, to jest to źródło naprawdę do-
brych zarobków i dużej satysfakcji! Chcemy 
także prezentować paniom różne możliwo-
ści rozwoju w tej branży – zaczynając od 
stanowisk technicznych, wymagających 
wiedzy z IT, po stanowiska dla osób nie-
technicznych. Ba! Nawet dla humanistów! 
Chcemy też, by wiedziały, że w tej niełatwej 
drodze po szczeblach kariery nie są same. 
Że w CWC są kobiety, którym udało się do-
trzeć do kierowniczych stanowisk i mogą 
wesprzeć inne panie wiedzą lub doświad-
czeniem.

Kto może należeć  
do cwc?

Agnieszka wielądek: Każda z pań, która 
jest zainteresowana cyberbezpieczeń-
stwem – pracą w tej branży, lub wiedzą 
o niej.

co zyskują panie uczestniczące  
w działalności cwc? co dają  
od siebie innym? 

Agnieszka wielądek: Dzięki przynależno-
ści do CWC panie mogą dzielić się wiedzą, 
wspólnie podejmować różne działania – nie 
tylko z dziedziny cyber. Kochamy też akcje 
charytatywne – Bussiness Run, szkolenia 
z cyberbezpieczeństwa dla Uniwersytetu 
Sukcesu. Ale najważniejsze jest wsparcie 
kobiet, które pracują w tej branży i rozu-
mieją jej specyfikę – nie tylko na płaszczyź-
nie zawodowej, ale też społecznej. Bardzo 
potrzebny jest kontakt z kobietami, którym 
udało się osiągnąć sukces w cyberbezpie-
czeństwie. To naprawdę inspirujące dla in-
nych! Panie bardzo potrzebują kobiecych 
wzorców, ról, modeli – wtedy odważnie się-
gają po więcej.

skąd wziął się pomysł  
powołania cyber women community?

Agnieszka wielądek: Inicjatywa wyszła od 
grupy pań, które zebrały się dwa lata temu 
podczas świątecznego spotkania CSO Co-
uncil. Niektóre z nich należały do społecz-
ności szefów bezpieczeństwa już od kilku 
lat, ale były mało widoczne wśród pewnych 
siebie panów. Podobno nie ma przypadków, 
ale właśnie wtedy nieoczekiwanie spotkały 
się przy jednym z okrągłych stołów. Okaza-
ło się, że zdobywały wiedzę, pracując przez 
kilkanaście lat w różnych obszarach cyber-
bezpieczeństwa w dużych organizacjach 
w kraju i za granicą. Różniły się i wiekiem, 
i doświadczeniem, ale łączyło je jedno: uwa-
żały, że cyberbezpieczeństwo to dziedzina, 
w której kobiety mogą się świetnie realizo-
wać zawodowo i nawzajem się wspierać. 
A dwa lata temu nie był to pogląd zbyt po-
pularny. Tak zrodziło się Cyber Women 
Community. 

Jakie cele stawia sobie społeczność 
kobiet w cybersecurity?

Agnieszka wielądek: Naszym celem jest 
pokazanie, że cyberbezpieczeństwo to 

Naszym celem jest pokazanie, że cyberbezpieczeństwo to dziedzina, 

w której kobiety mogą się realizować zawodowo, że nie jest to branża 

typowo męska. Jesteśmy przekonane, że praca w tej branży jest 

doskonałą ścieżką kariery – mówi Agnieszka wielądek, community 

Manager cyber women community (cwc) i Aneta legenza, head, 

strategy & Planning, standard chartered.

razem można więcej
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Dlaczego taki kierunek? Wtedy była to opcja 
połączenia dwóch moich specjalizacji: ma-
tematyki i informatyki, a z drugiej strony kie-
runek, który obrałam – kryptologia, brzmiała 
inaczej, porywająco. Kolejne 15 lat spędzi-
łam zajmując się usługami konsultingowymi, 
biorąc udział w licznych projektach. Jestem 
doświadczonym i certyfikowanym kierow-
nikiem projektów. Większość mojego życia 
zawodowego krążyła wokół IT i bezpieczeń-
stwa, dlatego praca w Standard Chartered, 
początkowo jako Dyrektor Programu Trans-
formacji Bezpieczeństwa, a teraz Dyrektor 
ds. Strategii i Planowania Cyberbezpie-
czeństwa, pozwoliła mi rozwinąć skrzydła 
i w pełni poświęcić się tej tematyce. 

Jak zachęciłabyś kobiety do pracy  
w cyberbezpieczeństwie? 

Aneta legenza: Najtrudniej jest zrobić 
pierwszy krok i obalić stereotypy, że kie-
runki techniczne są dla mężczyzn. Cyber-
bezpieczeństwo to branża dla kobiet i jest 
bardziej kobieca niż wielu się wydaje. Mam 
wiele koleżanek, które  się w niej świet-
nie odnajdują. Branża ta daje nam szansę 
pracy w bardzo różnorodnym środowisku 
i zróżnicowanych obszarach. Swoje miejsce 
znajdują tutaj inżynierki, humanistki czy psy-
cholożki. Jest to miejsce dla każdego, kto 
szuka możliwości rozwoju i niekończącej się 
szansy nauki nowych obszarów.

Na czym polega siła kobiet w cyberse-
curity? co wnoszą do tej branży? Jakie 
predyspozycje czy kompetencje kobiet 
są szczególnie przydatne? 

Aneta legenza: Większość kobiet nie lubi 
podziału ze względu na płeć. Uważają, że 
wiedza nie ma płci, liczą się twarde, spraw-
dzone w działaniu kompetencje. Można zna-
leźć specjalistki zarównona stanowiskach 
pentesterów, jak i w SOC-ach, działach 
zgodności czy szkoleniowych. Ale oczywi-
ście oprócz wiedzy (a ta jest weryfikowana 
podwójnie – nie tylko przez branżę, ale też 
przez „wewnętrznego krytyka” u wielu pań) 
kobiety wnoszą też umiejętność łączenia, 
rozmowy z przedstawicielami innych działów. 
To często sprzyja wspólnemu wypracowaniu 
najlepszych praktyk, które służą całej firmie. 
Poza tym kobiety lubią dzielić się wiedzą 
oraz mocno angażują się w akcje społeczne 
i charytatywne, stając się świetnymi ambasa-
dorkami cyberbezpieczeństwa. Bardzo się 
cieszę, że udało nam się namówić tak duże 
grono pań aktywnych w obszarze cyberbez-
pieczeństwa do podzielenia się obserwacja-
mi na łamach tego raportu i jestem dumna, 
że mogę być jego współautorką. 

Jak wyglądała twoja ścieżka kariery 
w branży cyber? 

Aneta legenza: Swoja przygodę z cyber-
bezpieczeństwem zaczęłam już na studiach. 

Większość kobiet nie lubi
podziału ze względu na 
płeć. Uważają, że
wiedza nie ma płci, liczą 
się twarde, sprawdzone
w działaniu kompetencje.
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https://www.sc.com/pl/


www.cybeRwomen.eu

Inspirujemy i wspieramy kobiety  
w rozpoczęciu i rozwoju kariery w cyberbezpieczeństwie.  

Budujemy aktywną społeczność kobiet,  
które chcą się rozwijać i nie boją się marzyć!  

Promujemy i wzmacniamy kobiety w odkrywaniu  
swojej drogi w nowych technologiach.

https://cyberwomen.eu
https://cyberwomen.eu

