
To właśnie kobiety w 2020 r. stanowiły 
68% wszystkich pracowników Banku 
BNP Paribas. – Kobiety są niezwykle 
przedsiębiorcze. Widzę to nie tylko 
obserwując koleżanki z banku, ale także 
współpracując z kobietami biznesu, 
naszymi klientkami – mówi Przemek 
Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas 
Bank Polska i dodaje, jak ważne jest 
przełamywanie stereotypów związanych 
z płcią oraz wspieranie głosu kobiet. 
Dlatego ani on, ani nikt inny w jego banku 
w Polsce i na świecie nie bierze udziału 
w żadnych wydarzeniach publicznych 
(powyżej trzech osób), do których nie 
są zapraszane kobiety – to inicjatywa 
#JamaisSansElles, do której dołączyło 
100 kluczowych menadżerów grupy.
– Przeciwdziałanie wykluczeniu, 
poszanowanie praw człowieka i działania 
na rzecz wzmacniania roli kobiet 
to zobowiązania banku w obszarze 
odpowiedzialności społecznej  
– tłumaczy Maria Krawczyńska, dyrektor 
Biura CSR (Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu) i Zrównoważonego Rozwoju 
w Banku BNP Paribas i dodaje, że bank 
wspiera rozwój nie tylko swoich  

pracownic, ale także młodych dziewczyn, 
które dopiero wybierają swoją drogę 
życiową, by miały odwagę marzyć  
i realizować swoje marzenia. To ważne,  
bo ciągle zdarza się, że prawdziwą 
przeszkodą w realizacji zawodowego 
potencjału kobiet jest stereotypowe 
postrzeganie ich roli. Czasem to podcina 
skrzydła. Bank BNP Paribas stawia  
sobie za cel zrównoważony rozwój  
i wspiera umożliwiające go inicjatywy,  
np. takie, które promują partnerskie 

relacje w podejściu do prowadzenia domu  
i wychowania dzieci. Jedną z nich jest  
portal teamrodzina.pl – gdzie obecni  
i przyszli rodzice znajdą praktyczne porady 
jak współdzielić obowiązki. Dobrym 
przykładem może być też przewodnik dla 
pracodawców „50/50 to się wszystkim 
opłaca” poświecony wyrównywaniu prawa 
obojga rodziców do opieki nad dzieckiem. 
Między innymi dzięki takim działaniom  
razem z Bankiem BNP Paribas kobiety 
zmieniają świat.

Słaba płeć? Czas zapomnieć o tym określeniu. Kobiety mają siłę, wystarczy tylko ją 
dostrzec i dać szansę, by ich głos został usłyszany.

Kobiety 
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1 UNIKAJ STEREOTYPÓW 
dotyczących płci – panowie 
doskonale potrafią zająć  
się domem i dziećmi,  

a kobiety idealnie sprawdzają się 
na stanowiskach kierowniczych. 
Nie liczy się płeć, tylko chęć do 
działania i zaangażowanie.

2WSPIERAJ 
RÓWNOUPRAWNIENIE  
W PRACY – jeśli to  
ty zarządzasz wspieraj 

awanse kobiet, lub powiedz 
swojemu szefowi dobre słowo 
o osiągnięciach i staraniach 
koleżanki.

3WSPIERAJ PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚĆ KOBIET – nie  
zazdrość, tylko dopinguj  
i podpatruj, być może to za-

inspiruje cię do spróbowania czegoś 
nowego. Dobre pomysły to zwykle 
proste rzeczy, które ktoś po prostu 
odważył się wprowadzić w życie.

TY TEŻ MOŻESZ WIELE ZROBIĆ!


