
 

 

POMORSKI ZESPÓŁ DS. KOBIET  

 

Stanowisko nr 1 

Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet  

z dnia 25.10. 2021 r.  

w sprawie: 

• udziału kobiet i mężczyzn w organizowanych przez Urząd Marszałkowski wydarzeniach o charakterze 
naukowym, eksperckim, gospodarczym i społecznym 

• zasad udzielania Patronatu Marszałka Województwa Pomorskiego wydarzeniom o charakterze 
naukowym, eksperckim, gospodarczym i społecznym. 

Kobiety stanowią 51% mieszkańców województwa pomorskiego. 29% kobiet na Pomorzu ma 
wykształcenie wyższe, podczas gdy wyższym wykształceniem legitymuje się 24% mężczyzn. Kobiety 
pracują na uczelniach wyższych, w instytutach naukowych, biznesie, ochronie zdrowia, edukacji, 
energetyce, budownictwie, IT i wielu innych branżach. Działają w organizacjach społecznych. 
Są ekspertkami w każdej dziedzinie wiedzy, gospodarki i życia społecznego. Nadal jednak, ulegając 
stereotypom lub na skutek braku należytej dbałości, organizatorzy wydarzeń – szczególnie o takim 
właśnie eksperckim charakterze – pomijają w nich kobiety, ich wiedzę i doświadczenie. 

Brak kobiet wśród panelistów, prelegentów i innych osób występujących podczas wydarzeń 
prezentujących doświadczenia branż, rozwój nauki, ważne tematy gospodarcze i społeczne, kreuje 
fałszywy obraz rzeczywistości. Pomijanie kobiet jako uczestniczek ważnych wydarzeń utrwala 
stereotypy i deprecjonuje rolę kobiet oraz ich wiedzę i doświadczenie. Jest wyrazem nierówności 
kobiet w świecie nauki, biznesu i spraw społecznych.  

Biorąc pod uwagę wpływ wydarzeń eksperckich na świadomość mieszkańców Pomorza i kreowanie 
życia naukowego, gospodarczego, społecznego regionu, Pomorski Zespół ds. Kobiet zwraca się do 
Marszałka Województwa Pomorskiego z rekomendacjami: 

1. Uwzględnienia kobiet i mężczyzn w doborze prelegentów, wykładowców itp. zapraszanych do 
udziału w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Szczególną uwagę należy 
zwrócić w przypadku wszelkiego rodzaju konferencji i spotkań o charakterze naukowym, 
profesjonalnym, eksperckim.   

2. Udzielania patronatu honorowego Marszałka Województwa wszelkiego rodzaju 
przedsięwzięciom po złożeniu przez organizatora do katalogu wymaganych danych również 
informacji dotyczącej zachowania równości płci. Organizator powinien wskazać, 
czy w przedsięwzięciu w roli prelegentów, wykładowców itp. uczestniczyć będą zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni. W przypadku udziału w wydarzeniu w takim charakterze wyłącznie 
osób jednej płci należy złożyć informację wyjaśniającą ten fakt. Złożone wyjaśnienie powinno 
mieć wpływ na przyznanie lub odmowę udzielenia patronatu. Szczególną uwagę na powyższe 
należy zwrócić w przypadku wniosków o udzielenie patronatu wszelkiego rodzaju 
konferencjom i spotkaniom o charakterze naukowym, profesjonalnym, eksperckim.   

Pomorski Zespół ds. Kobiet, przedkładając swoje stanowisko Samorządowi Województwa Pomorskiego 
oraz Marszałkowi Województwa zauważa, że tak proste i jasne zasady wprowadzone do organizacji 
oraz oceny wydarzeń aplikujących o patronat może zwiększyć staranność organizatorów oraz stać się 
inspiracją do dostrzegania osiągnięć obydwu płci oraz przyczynić się do zmiany postrzegania roli kobiet 
i mężczyzn w życiu naukowym, gospodarczym i społecznym.   

 


