
 – A dla cze go me cha ni ka pre -
cy zyj na?

– Za wsze by łam am bit na, a to
był je den z naj bar dziej eli tar nych
wy dzia łów na Po li tech ni ce War -
szaw skiej, obok MEL-u i elek tro -
ni ki. Że by się tam do stać, trze ba
by ło mieć śred nią 4,6 (a szó stek
wte dy prze cież nie by ło). 

– Jak Pa ni oto cze nie za re ago -
wa ło na tę de cy zję?

– Bar dzo po zy tyw nie. W tam -
tych cza sach pre stiż za wo du in ży -
nie ra był bar dzo wy so ki. To by ły
cza sy tuż po epo ce Gier ka, w któ -
rej bar dzo du żo in we sto wa ło się
w pol ski prze mysł. 

Z per spek ty wy cza su wie my, że

– Jak tra fi ła Pa ni na po li tech -
ni kę?

– W szko le śred niej wy bra łam
kla sę ma te ma tycz no -fi zycz ną. Za -
wsze by łam umy słem ści słym
do dzi siaj zresz tą tak po zo sta ło.
A o wy bo rze po li tech ni ki tak na -
praw dę zde cy do wa ła mo ja na -
uczy ciel ka fi zy ki, któ ra uzna ła, że
je stem nie zwy kle uta len to wa -
na w kie run ku tech nicz nym, bo
bar dzo spraw nie roz wią zy wa łam
za da nia ma te ma tycz ne i fi zycz ne.
Gdy by za in te re so wa ła się mną na -
uczy ciel ka od pol skie go, al bo pa ni
od geo gra fii, to praw do po dob nie
po szła bym na in ne stu dia i by ła -
bym w nich rów nie do bra. 

Kompetencja przyszłości:
KOBIECOŚĆ czę sto by ły to in we sty cje chy bio -

ne, roz wi ja li śmy nie po trzeb ne ga -
łę zie prze my słu, za dłu ży li śmy się.
Ale kult in ży nie rów w tam tym
cza sie był au ten tycz ny. Ta kie ka -
rie ry się wspie ra ło rów nież po -
przez atrak cyj ne za rob ki dla mło -
dych in ży nie rów. Już w pierw szej
pra cy po stu diach za ra bia łam ty le,
ile mo ja ma ma po wie lu la tach
pra cy w jed nym z urzę dów pań -
stwo wych. 

– Czy ko bie ta -in ży nier dzi wi -
ła wte dy mniej niż obec nie?

– Je że li cho dzi o udział ko biet
w bran ży tech nicz nej, to zro bi li śmy
du ży krok wstecz w sto sun ku do
cza sów, w któ rych ja za czy na łam
swo jej ży cie za wo do we. Po wiem
coś nie po pu lar ne go, ale wy da je mi
się, że w okre sie ko mu ni zmu (któ -
re go nie je stem fan ką), rów no -
upraw nie nie i więk szy udział ko biet
w prze my śle by ło fak tem. Ko bie ty
mia ły stwo rzo ne wa run ki do pra cy
po przez dar mo we przed szko la,
żłob ki i in ne udo god nie nia, ta kie jak

cho ciaż by świe tli ce przy szkol ne.
Wszyst kie za wo dy by ły dla ko biet
do stęp ne. Nikt się nie dzi wił, że ko -
bie ta jest in ży nie rem. Nikt się nie
dzi wił, że ko bie ty szły na po li tech -
ni ki. Na me cha ni ce pre cy zyj nej
dziew czyn by ła po ło wa! Póź niej
gdzieś to za gu bi li śmy, a bran ża się
zma sku li ni zo wa ła.

– Jak się Pa ni od naj du je
w mę skim świe cie bran ży
tech no lo gicz nej?

– Do brze pra cu je mi się z męż -
czy zna mi, a ja ko ab sol went ka
uczel ni tech nicz nej je stem do te -
go przy zwy cza jo na – w mo jej gru -
pie na po li tech ni ce by ło ich 50%.
Jako, że jestem in ży nie rem spra -
wy tech nicz ne, na wet bar dzo
współ cze sne, nie są mi ob ce i nikt
nie mo że mi ła two wie dzą tech -
nicz ną za im po no wać. To wła śnie
wie dza tech nicz na za wsze da wa ła
mi pew ną prze wa gę w ży ciu za -
wo do wym. Jest to bo wiem ob -
szar, któ ry czę sto wy klu cza ko bie -
ty z dys ku sji. 

Rozmowa z Krystyną Boczkowską, prezes Robert Bosch
Sp. z o.o., absolwentką Politechniki Warszawskiej
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Kry sty na Bocz kow ska. Od po nad 20
lat współ two rzy suk ces fir my Bosch
w Pol sce. Współ pra cę z fir mą roz po czę -
ła w stycz niu 1992 ro ku, aby po 6 la tach
ob jąć funk cję człon ka za rzą du Ro bert
Bosch Sp. z o.o. Od 2006 ro ku jest pre -
ze sem za rzą du fir my, a tak że re pre zen -
tu je spół ki Gru py Bosch w Pol sce. 
Ak tyw nie dzia ła w Pol sko -Nie miec kiej
Izbie Prze my sło wo -Han dlo wej, gdzie
peł ni funk cję Wi ce pre zy den ta Za rzą du.
Po nad to od 2011 ro ku dzia ła w Kon gre -
sie Ko biet ja ko człon ki ni Ra dy Pro gra mo -
wej, a od 2014 ro ku an ga żu je się w dzia -
łal ność Fun da cji Li de rek Biz ne su.
Wie lo krot nie wy mie nia na w gro nie naj -
bar dziej wpły wo wych i przed się bior -
czych ko biet w Pol sce, na gra dza na m.in.
ty tu ła mi Ko bie ta Ro ku czy oso by za słu -
żo nej dla roz wo ju ryn ku mo to ry za cyj ne -
go w Pol sce. Ukoń czy ła Wy dział Me cha -
ni ki Pre cy zyj nej Po li tech ni ki War szaw skiej
a tak że po dy plo mo we stu dia han dlu za -
gra nicz ne go na SGH oraz stu dia MBA
Exe cu ti ve Stu dies in Fi nan ce.
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Lean in STEM

– Czy li mi mo te go, że zmie ni -
ła pa ni swo ją ścież kę ka rie ry,
w ja kiś spo sób wy ko rzy stu je
pa ni umie jęt no ści in ży nier skie?

– W za sa dzie wie dzę tech nicz ną
i pew ne zdo by te pod czas stu diów
umie jęt no ści wy ko rzy stu ję ca ły czas
i na pew no są one pod sta wą mo je -
go suk ce su za wo do we go. Naj waż -
niej sze umie jęt no ści to po dej ście
ana li tycz ne i pro ce so we, ro zu mie -
nie bar dzo zło żo nych za leż no ści,
pre cy zyj ne for mu ło wa nie swo ich
my śli, ma te ma tycz ne po dej ście
do pro ce sów. W pro ce sie de cy zyj -
nym uwzględ niam wszyst kie moż -
li we czyn ni ki ze wnętrz ne – to 
wie dza zdo by ta pod czas kon stru -
owa nia róż nych obiek tów na ra żo -
nych na dzia ła nie sił ze wnętrz nych.
Czę sto cy tu ję za sa dy dy na mi ki
New to na, któ re ma ją uni wer sal ne
za sto so wa nie w pro ce sach biz ne so -
wych. I naj waż niej sza umie jęt ność
zdo by ta pod czas stu diów, to bar -
dzo krót kie ale pre cy zyj ne wnio ski
i te zy. Na po li tech ni ce nikt nie czy -
tał i nie pi sał po ema tów. Ta umie -
jęt ność pre cy zyj ne go ale krót kie go
for mu ło wa nia ko mu ni ka tów jest
nie zwy kle ce nio na w ko mu ni ka cji
biz ne so wej.

– Czy to praw da, że stu dia in -
ży nier skie uczą lo gicz ne go my -
śle nia i roz wią zy wa nia pro ble -
mów?

– De fi ni tyw nie tak. Opo wiem Pa -
ni o pierw szym eg za mi nie z me -
cha ni ki. Za da niem by ło ob li cze nie
su my sił dzia ła ją cych na wa łek: ścię -
cia, ude rze nia, skrę ca nia itd. Za da -
niem stu den ta w tym ćwi cze niu by -
ło uwzględ nie nie i zde fi nio wa nie
wszyst kich za gro żeń dla nie szczę -
sne go wał ka. Aby do brze roz wią -
zać to ćwi cze nie, po trzeb na by ła,
oprócz so lid nej wie dzy, wy obraź -
nia i lo gicz ne my śle nie. Nie złym
ćwi cze niem na wy obraź nię by ła
rów nież geo me tria wy kreśl na,
a eg za mi nem na wszyst kie wy żej
wy mie nio ne umie jęt no ści by ły tzw.
przej ściów ki oraz pra ca dy plo mo -
wa, czy li stwo rze nie urzą dzeń, któ -
re w spo sób cią gły mia ły speł niać

róż ne bar dzo uży tecz ne funk cje.
My ślę, że to jest do kład nie re cep ta
na roz wią zy wa nie bie żą cych pro -
ble mów w fir mie. Jak przy stę pu ję
do roz wią za nia ja kie goś te ma tu, to
pierw szą czyn no ścią jest ana li -
za szans i ry zyk czy li wszyst kich
aspek tów, któ re na spra wę ma ją
wpływ. To tro chę jak z si ła mi dzia -
ła ją cy mi na ten przy sło wio wy wa -
łek. Ten prag ma tyzm po dej ścia jest
nie zwy kle przy dat ny. Dla te go też
ab so lut nie zga dzam się, że ab sol -
wen ci po li tech nik są wy ma rzo ny mi
kan dy da ta mi na pre ze sów za rzą du. 

– Czy li to nie przy pa dek, że
co trze ci CEO z pierw szej pięć -
set ki naj więk szych firm w Pol -
sce to ab sol went po li tech ni ki.
A co czwar ty jest ab sol wen -
tem Po li tech ni ki War szaw -
skiej?

– Do kład nie tak to dzia ła. By cie
in ży nie rem otwie ra mnó stwo
dróg – część z nich na sa mą gó rę.

– Co Pa ni ra dzi dziew czy nie,
któ ra za sta na wia się nad wy -
bo rem stu diów tech nicz nych,
a w przy szło ści chcia ła by zro -
bić bły sko tli wą ka rie rę w bran -
ży tech no lo gicz nej? Czym po -
win na się kie ro wać w swo ich
wy bo rach? Na ja kie umie jęt no -
ści po sta wić?

– Przede wszyst kim po win na to
lu bić, to jest pod sta wa. A jak już
lu bi i chce iść na po li tech ni kę, to
mu si pod jąć waż ną de cy zję na ja ki
wy dział. To jest na pew no trud ny
wy bór, bo jest w czym wy bie rać.
War to w pro ce sie wy bo ru zo rien -
to wać się, na ja kie spe cja li za cje
jest za po trze bo wa nie na ryn ku
pra cy. War to rów nież już na stu -
diach ro zej rzeć się za prak ty ką
w za kła dzie pro duk cyj nym. Kie dyś
prak ty ki stu denc kie po każ dym
ro ku stu diów by ły stan dar dem.
Nie wiem, jak sy tu acja wy glą da
obec nie, ale każ da prak tycz na
wie dza zdo by ta w śro do wi sku
pro duk cyj nym jest na wa gę zło ta.
Czę sto za kład, w któ rym od by wa -
my prak ty kę, sta je się na szym
pierw szym pra co daw cą.

– Co z ję zy ka mi? War to się
ich uczyć w szko le i na stu -
diach? Moc no się przy ło żyć?

– Nie ma no wo cze sne go in ży -
nie ra bez zna jo mo ści ję zy ka. Na
pol skich po li tech ni kach wciąż jest
z tym pro blem. Że by do stać się
na ja kie kol wiek sta no wi sko po -
waż niej sze go me ne dże ra, trze ba
znać do brze przy naj mniej je den
ję zyk. To jest ab so lut nie wa ru nek
si ne qua non.

– Co jesz cze mu szą opa no -
wać przy szłe pre ze ski?

– Na pew no trze ba też znać
aspek ty fi nan so we funk cjo no wa -
nia fir my. Ko niecz na wie dza to bi -
lans, ra chu nek wy ni ków i pod sta -
wo we KPI (Klu czo we Wskaź ni ki

Efek tyw no ści – Key Per for man ce
In di ca tors) Wszyst kim to po wta -
rzam: skończ kurs księ go wo ści,
bo po li tech ni ka cię te go nie na -
uczy. To jest waż na wie dza, któ rą
ja mu sia łam uzu peł nić po przez
stu dio wa nie na dru gim fa kul te cie.
In ży nier, któ ry tej wie dzy nie po -
siadł, nie wie, jak funk cjo nu je za -
kład i ja kie są moż li wo ści ste ro wa -
nia wy daj no ścią, efek tyw no ścią
a w koń cu suk ce sem pro duk tu fi -
nal ne go na ryn ku.

– To mo że ja kiś staż war to by
by ło zro bić?

– Staż, jak już wspo mnia łam, jest
waż nym prak tycz nym ele men tem
zdo by wa nia wie dzy. To moż li wość
prak tycz ne go za sto so wa nia wie -
dzy teo re tycz nej, ale rów nież jej
uzu peł nie nia i we ry fi ka cji. Uwa -
żam, że każ dy staż wzbo ga ca na -
sze kom pe ten cje, o ile uważ nie
przyj rzy my się śro do wi sku, w któ - <

rym pra cu je my i po sta ra my się
wy cią gnąć z pra cy waż ne dla nas
wnio ski. Pod czas stu diów, aby za -
ro bić na wa ka cje, zda rzy ło mi się
pra co wać w pa ru fir mach nie ko -
niecz nie pro duk cyj nych i to upew -
ni ło mnie w prze ko na niu, iż nie
chcia ła bym kon ty nu ować w nich
swo jej ka rie ry za wo do wej. O tym
ni gdy się nie do wie my, je że li nie
do świad czy my te go sa mi. Ale za
to wie dza zdo by ta w tych fir mach
słu ży mi do dzi siaj.

– W fir mach za czy na się ce nić
róż no rod ność – słyn ne „di ver -
si ty”. Jak Pa ni my śli – to mod -
ne po ję cie czy rze czy wi sta
zmia na?

– Mam wra że nie, że choć wszy -
scy mó wią o di ver si ty i wszy scy
wie dzą o tym, że di ver si ty wzbo -
ga ca spo sób za rzą dza nia, że
wzbo ga ca fir my o no wą wie dzę,
o no we po dej ście, o no we po my -
sły, to nikt te go nie trak tu je po -
waż nie. Bosch Pol ska jest zde cy -
do wa nie wy jąt kiem w ra mach
na sze go kon cer nu. W tej chwi li
ma my 26% ko biet na sta no wi -
skach me na dżer skich i ten udział
wzra sta. Je ste śmy ab so lut nie po -
wy żej śred niej za rów no w Bo -
schu, jak i wśród in nych du żych
firm na ryn ku pol skim. Bar dzo
wspie ram ko bie ty na sta no wi -
skach kie row ni czych. 

– Czy fak tycz nie ko bie ta me -
na dżer le piej so bie ra dzi
z pew ny mi wy zwa nia mi zwią -
za ny mi z za rzą dza niem no wo -
cze snym przed się bior stwem?

– W ostat nim cza sie du żym wy -
zwa niem jest te mat za rzą dza nia du -
żą licz bą po ko leń. W tej chwi li
na ryn ku pra cy, w fir mach ma my
jed no cze śnie ak tyw ne po ko le nie
ba by -bo omers, po ko le nia x, y, z.
Każ de z tych po ko leń ma zu peł nie
in ne po dej ście do ży cia i do pra cy,
in ne po trze by. Tyl ko ko bie ta ze
swo ją em pa tią mo że to zro zu mieć
i od po wied nio te ma tem za rzą dzić.
Męż czy zna na wet nie wie, że ma ja -
kiś zbiór po ko leń w fir mie. We dług
pa nów ma na ge rów to te mat przede

Ko bie cość 
wzbo ga ca 

mój warsz tat 
za wo do wy, 

mo je moż li wo ści 
re ago wa nia, 

za cho wa nia...



wszyst kim dla HR. A pra cow ni cy to
naj waż niej szy as set w fir mach, bę -
dą cy waż ną czę ścią mą dre go, kom -
plek so we go za rzą dza nia. 

– Czy to zna czy, że obec nie
tyl ko ko bie ta mo że wła ści wie
za rzą dzać fir mą?

– Nie chcia ła bym po pa dać
w skraj no ści, ale z ca łą pew no ścią
wie le kom pe ten cji zwią za nych
z no wo cze snym sty lem za rzą dza -
nia du żą fir mą to są kom pe ten cje
ko bie ce – jak na przy kład 
em pa tia, za rzą dza nie zróż ni co wa -
ny mi gru pa mi pra cow ni ków, du ży
sto pień iden ty fi ka cji z fir mą, pra -
co wi tość, od po wie dzial ność. 

– Ale męż czy zna też mo że być
em pa tycz ny, my tyl ko tra dy cyj -
nie pew ne ce chy okre śla my ja ko
mę skie lub ja ko ko bie ce…

wzbo ga ca mój warsz tat za wo do -
wy, mo je moż li wo ści re ago wa nia,
za cho wa nia...

– Czy ko bie ty po win ny się
szcze gól nie wspie rać w (tym -
cza so wo) zdo mi no wa nej przez
męż czyzn bran ży tech no lo -
gicz nej?

– Męż czyź ni wspie ra ją się nie ja -
ko in stynk tow nie. Spę dza ją ra zem
du żo cza su. Po kle pu ją po ple cach.
Wza jem nie for su ją swo je kan dy -
da tu ry. Ko bie ty też po trze bu ją ofi -
cjal nych i nie ofi cjal nych form ne -
twor kin gu. To nie zwy kle uła twia
wej ście do bran ży i bu do wa nie 
ka rie ry. Jest to też spo sób na prze -
ka zy wa nie wie dzy. Dla te go zde cy -
do wa łam się wziąć udział w pro -
gra mie men to rin go wym „Le an in
STEM”, w ra mach któ re go zo sta -
nę men tor ką jed nej, wy bra nej stu -

dent ki uczel ni tech nicz nej. Bę dę ją
wspo ma gać ra dą i bę dę się sta ra ła
jej wska zać kie run ki, w ja kich mo -
że roz wi jać swój po ten cjał. 

– Świet nie, że mi mo tak wie -
lu obo wiąz ków zna la zła Pa ni
Pre zes na to czas.

– Spra wy ko biet le żą mi na ser -
cu. Lu bię dzie lić się wie dzą i do -
świad cze niem. Zresz tą, jak po -
wie dzia ła Ma de le ine Al bri ght, by ła
se kre tarz sta nu USA: W pie kle jest
spe cjal ne miej sce dla ko biet, któ re nie
wspie ra ją in nych ko biet.

– Bar dzo dzię ku ję za roz mo -
wę, a dziew czy ny za in te re so wa -
ne udzia łem w pro gra mie men -
to rin go wym „Le an in STEM”
za pra sza my do kon tak tu na
e -ma il: leaninstem@per spek ty -
wy.pl

BIAN KA SI WIŃ SKA

Em pa tycz ny męż czy zna to jest
coś nie sa mo wi cie rzad kie go, a po -
za tym, oba wiam się, że em pa -
tycz ny męż czy zna naj czę ściej nie
do cho dzi w ogó le do sta no wisk
ma na ger skich

– Czy li moż na po wie dzieć, że
istot na kom pe ten cja przy szło -
ści to… ko bie cość?

– Z ca łą pew no ścią. I my ślę, że
ta kom pe ten cja sta nie się wkrót ce
klu czo wą w za rzą dza niu du ży mi
gru pa mi i or ga ni za cja mi. Je stem
ko bie tą i z peł ną świa do mo ścią
wy ko rzy stu ję ten fakt, a to bar dzo
wzbo ga ca wa chlarz moż li wo ści
w po stę po wa niu z pra cow ni ka mi,
w ne go cjo wa niu z ze wnętrz ny mi
fir ma mi. To du ża umie jęt ność ko -
rzy sta nia z tych do dat ko wych
cech ta kich jak em pa tia, wraż li -
wość, uczu cio wość. Ko bie cość
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Kompetencja przyszłości:
KOBIECOŚĆ


