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Jakość życia kobiet 
w świetle teorii konsumpcjonizmu

Wprowadzenie
Badania nad zachowaniami konsumpcyjnymi 

i wpływem tych zachowań na jakość życia są jednym 
z najintensywniej rozwijających się nurtów badań 
społecznych. Wynika to z defi nicji ponowoczesnego 
społeczeństwa jako społeczeństwa konsumpcyjnego, 
w którym główną rolą jednostki nie jest już produkcja, 
ale konsumpcja. Współczesne społeczeństwa kształ-
tują swoich członków tak, aby umieli oraz chcieli 
podjąć rolę konsumenta, i konsumpcji podporządko-
wali pozostałe sfery życia1. Wiąże się z tym zjawisko 
konsumpcjonizmu, czyli stylu życia nastawionego 
na konsumowanie i posiadanie, wręcz przesadnego 
zainteresowania konsumpcją2. 

Jak pisze H. Mamzer, „motywem konsumowania 
nie jest potrzeba przetrwania, ale potrzeba zaznaczania 
społecznych różnic pomiędzy członkami różnych klas”. 
Według M. Golki „konsumpcja to nie tyle zaspokajanie 
niezbędnych potrzeb, ile zaspokajanie pragnień czy 
zachcianek cechujące się zachłannością w nabywaniu 
rzeczy oraz korzystaniu z usług, które nie są konieczne 
do przeżycia. Jest to spektakularne działanie na pokaz 
i służy walce o prestiż, a ostatecznie walce o sukces eko-
nomiczny jednostki, o jej panowanie czy choćby górowa-
nie nad innymi jednostkami, ewentualne zdystansowanie 
się”. Określa on konsumpcję mianem quasi-religii, gdyż 
stała się ona sposobem na życie, stanowi niejednokrotnie 
cel, do którego się z uporem dąży. Współczesne centra 
handlowe, kasyna, parki rozrywki uważane są za „świą-
tynie konsumpcji” ze względu na swój magiczny, nie-
kiedy wręcz sakralny charakter. Ludzie praktykują 
w nich swoją „konsumencką religię”. Konsumpcja jest 
źródłem przyjemności i zadowolenia, a niemożność 
jej kultywowania staje się źródłem cierpień. Zarówno 
biedni, jak i bogaci uczestniczą w tym dążeniu do osią-
gnięcia materialnego zaspokojenia potrzeb. Według 
H. Mamzer kultura konsumpcji nakłada na jednostkę 
konieczność kupowania i używania przedmiotów i idei, 
które niejednokrotnie są zupełnie zbędne w kontekście 
zaspokojenia potrzeb życiowych3.

W wielu dotychczasowych badaniach zachowań 
konsumpcyjnych stwierdzono, że polskie społeczeństwo 
z ochotą poddało się konsumpcjonizmowi, choć oczywi-
ście zaistniało silne zróżnicowanie tych zachowań4. Dla 
wielu osób konsumpcja stała się głównym wyznaczni-
kiem udanego życia i szczęścia. Dusza Polaków została 
uziemiona w rzeczywistych warunkach życia5. Odnosi 
się to zarówno do korzystających bez umiaru z ofert 
rynku, jak i tych, dla których konsumenckie życie jest 
niespełnionym „wewnętrznym demonem”6.

Nasilanie się zachowań konsumpcyjnych jest 
w ostatnich latach spowodowane poprawą sytuacji 
materialnej Polaków i Polek. O tej poprawie świadczą 
nie tylko obiektywne wskaźniki ekonomiczne (szybkie 
tempo wzrostu gospodarczego, silny spadek bezrobo-
cia, rosnące wynagrodzenia), ale także subiektywna 
ocena kondycji materialnej gospodarstw domowych. 
Jak wynika z badań CBOS7, w grudniu 2006 r. wskaź-
niki zadowolenia z materialnych warunków bytu, 
a w szczególności z dochodów i sytuacji fi nansowej, 
osiągnęły historyczne maksimum. Przekłada się 
to wprost na poprawę oceny możliwości nabywczych, 
rośnie bowiem grupa konsumentów, którzy nie mają 
problemu z zaspokajaniem codziennych potrzeb, 
a także grupa, której dochody pozwalają na swobodne 
zakupy bez potrzeby wcześniejszego oszczędzania 
(por. rysunek 1).

W warunkach polskiej transformacji jakość życia 
w dużej mierze zależy od posiadanych dochodów 
i zgromadzonych dóbr, tak więc do badania jakości 
życia polskiego społeczeństwa bardziej adekwatne 
wydaje się podejście emocjonalne niż poznawcze. 
U podstaw prezentowanych poniżej wyników badań 
legły następujące pytania badawcze:
1. Czym obecnie jest dla Polaków konsumpcjonizm?
2. Czy Polacy widzą w swoim otoczeniu konsumpcjo-

nizm rozumiany jako niepotrzebne zakupy, czy jako 
czynnik odczuwania stanów zadowolenia a nawet 
szczęścia?
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3. Czy sami poddają się takim zachowaniom i stanom?
4. Czy w obecnej polskiej rzeczywistości nadmierna 

konsumpcja nadal stanowi warunek wysokiej oceny 
jakości życia, jest ciągle nienasyconym dążeniem 
do posiadania coraz więcej, a może już pojawiają 
się w umysłach konsumentów znaki „stop”?

5. Czy z grupy aktywnych konsumentów można 
wyłonić grupę „aspirujących materialistów” lub 
„zamożnych pozytywistów”8, którzy ograniczając 
zakupy nie odczuliby spadku jakości życia?

6. Czy wyodrębnia się nowy makrotrend, charaktery-
zujący się spowolnieniem tempa i zmianą struktury 
zakupów mieszkańców większych miast?

7. Czy występuje zróżnicowanie terytorialne opinii 
o nadmiernej konsumpcji jako wyznaczniku jakości 
życia? Czy można zauważyć symptomy pewnego 
ograniczania nadmiernej konsumpcji wśród respon-
dentów w stolicy, którzy mogą być ewentualnymi 
liderami zmian stylu życia?

8. Czy zmieniają się wartości, którymi będzie się 
kierował polski konsument? Czy ta zmiana może 
sygnalizować początek dekonsumpcji?
Odpowiedzi na pytania badawcze miały na celu 

weryfikację hipotezy, że nadmierna konsumpcja 
wpływa pozytywnie na subiektywnie postrzeganą 
jakość życia, przy czym występuje zróżnicowanie tery-
torialne i dochodowe oraz zróżnicowanie ze względu 
na stan cywilny. Badanie miało charakter pilotażowy 
i zostało przeprowadzone w sierpniu 2007 r. Respon-
dentkami były kobiety pracujące zawodowo, mieszka-
jące w Warszawie i w Lublinie, posiadające co najmniej 
średnie wykształcenie, zróżnicowane pod względem 
dochodu, bycia w związku (niekoniecznie formalnym) 

oraz posiadania dzieci. Lublin to przykład miasta „na 
prowincji”, ale niezbyt odległego od Warszawy, co może 
ułatwić ewentualne naśladowanie wzorców. Ograni-
czenie badanej grupy do kobiet można uzasadnić tym, 
że to one podejmują większość decyzji o zakupach.

Ponieważ badane zjawiska mają charakter jakościowy, 
zdecydowano się na wykorzystanie jako narzędzia badaw-
czego indywidualnych wywiadów pogłębionych9. Metoda 
ta polega na przeprowadzeniu z każdym z respondentów 
z osobna wywiadu dotyczącego jego opinii na badany 
temat. Indywidualny wywiad ma, w odróżnieniu 
od typowego kwestionariusza ankietowego, stosunkowo 
luźną strukturę – scenariusz jest ogólnie określony i może 
zmieniać się w zależności od przebiegu rozmowy, a odpo-
wiedzi respondentów są swobodne (nie wybierane z listy). 
Struktura badanej grupy (przeprowadzono w sumie 18 
wywiadów) ze względu na badane cechy przedstawiała 
się jak w tabeli 1.

Tabela 1.  Liczba badanych kobiet według 
miejsca zamieszkania i cech 
typologicznych

Miasto

Dochody miesięczne 
(w zł)

Posiadanie 
dzieci

Rodzaj 
związku

po
ni
że

j 
10

00
 

10
01

-
-2

50
0

20
01

-
-5

00
0

po
w

yż
ej

 
50

00
be

z 
dz

ie
ci

z 
dz

ie
ćm

i

pa
ra

si
ng

el

Warszawa 3 3 3 3 8 4 8 4
Lublin 1 1 2 2 3 3 4 2
Ogółem 4 4 5 5 11 7 12 6
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 1. Opinie Polaków o sposobie gospodarowania pieniędzmi 
Źródło: Polacy o kondycji materialnej swoich rodzin, Opinie z lat 1987-2007. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, marzec 2007, s. 8.
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Kupowanie to dla respondentek 
szczęście 

Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że kupowanie 
to dla respondentek szczęście, czyli konsumpcjonizm 
ma pozytywny wpływ na jakość ich życia: „Kupo-
wanie daje nam szczęście. Może na chwilę, ale 
daje. I ta świadomość, że stać nas, że możemy 
kupić, jest przyjemnością. Jak bezpiecznie się 
czuję, to jest ważne”; „To daje radość, to daje takie 
wypełnienie”; „Nabywanie – jest to szczęście”10. 
Na podstawie uzyskanych wypowiedzi można stwier-
dzić także, że:
1. Jakość życia rozumiana jest przede wszystkim 

w kontekście konsumpcji – konsumpcja jest 
głównym źródłem przyjemności. Przyjem-
ność ta ma dwie fazy. Pierwsza to sam akt zakupu, 
a nawet proces zakupu – ceremoniał związany 
z zakupami (umawianie się z koleżankami), trak-
towanie sklepu czy galerii handlowej jako swego 
rodzaju świątyni11, wybór produktu. Faza ta jest 
na ogół krótka. Potem może (ale nie musi) nastąpić 
druga faza – zadowolenie z używania produktu. 
Respondentki podkreślają jednak, że zdarzają im 
się zakupy, w przypadku których miała miejsce 
tylko pierwsza faza – kupione rzeczy były później 
używane mało lub nawet wcale.

2. Respondentki są generalnie zadowolone ze swojego 
poziomu życia, jednak w większości odpowiedzi 
pojawiało się słowo „ale”, kojarzone z niespełnio-
nymi pragnieniami związanymi z poziomem docho-
dów (apetyt rośnie w „miarę jedzenia” – im więcej 
się zarabia, tym większe potrzeby konsumpcyjne, 
a przez to także zarobkowe). „To jest jak choroba, 
że jak coś mam to chcę jeszcze więcej.” Posia-
dane środki fi nansowe nie wpływają wprost 
na zadowolenie z życia, ale oddziałują na nie 
przez zwiększenie konsumpcji. Pożądane zarobki 
są jedynie środkiem do celu, jakim są zakupy, 
co ilustruje rysunek 2.

Rys. 2.  Zależność stanu emocjonalnego 
od konsumpcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania 2007.

3. Nadmierna konsumpcja była przez respondentki 
defi niowana dwojako – jako kupowanie więcej niż 
się potrzebuje lub jako wydawanie na zakupy wię-
cej niż pozwala budżet gospodarstwa domowego. 

Respondentki dość często dokonują nieplanowanych, 
impulsywnych zakupów. Często dzieje się to pod 
wpływem bodźców marketingowych, przede wszyst-
kim obniżek cen. Kobiety są świadome, że na ich 
zachowania ma wpływ marketing, ale mimo to pod-
dają się temu wpływowi. „Jeżeli coś jest przecenione 
o 70%, to grzech nie kupić”. Jeżeli nie uda im się 
zdobyć poszukiwanego towaru, często kupują coś 
w zamian, towar w zasadzie niepotrzebny, służący 
jedynie wywołaniu uczucia, że czas poświęcony 
na zakupy nie był zmarnowany. Nadmierne zakupy 
są pewnego rodzaju uzależnieniem, towarzyszy 
temu racjonalizowanie zachowań, szybka gotowość 
do powtórzenia „grzechu”, brak refl eksji. Badane 
zauważają, że w zakupach można się zatracić. Gdyby 
nagle otrzymały 10 000 zł, to nie uznałyby tej kwoty 
za wysoką, mogłyby ją bez wahania wydać na swoje 
przyjemności. Kobiety, które legitymowały się 
dochodami wyższymi niż 5000 zł miesięcznie uwa-
żały wymienioną kwotę za przeciętną („To są takie 
duże i nieduże pieniądze”).

4. Z odpowiedzi respondentek wyłania się obraz 
konsumpcji rozumianej głównie jako:
• sposób budowania tożsamości (człowieka określa 

wyłącznie stan posiadania albo potencjał do 
nabywania; świadomość, że można sobie na coś 
pozwolić, daje poczucie bezpieczeństwa),

• sposób zagospodarowania wolnego czasu (jedyne 
„hobby”, „relaks, pociecha”; „praca zabiera 
mi dużo czasu, energii i to jest coś, czym 
mogę sobie to zrekompensować”; konsumpcja 
usług kultury i sztuki zdarza się respondentkom, 
ale nie jest priorytetem – przegrywa z kolejną 
bluzką: „mogłabym zamiast tych szmat kupić 
sobie książkę, ale książkę przeczytam i 
odkładam, a szmatę będę nosiła przez ten 
sezon i może jeszcze następny”),

• sposób odreagowania stresu/niepowodzenia w 
innych sferach (można to zilustrować „trójkątem 
obszarów aktywności bądź samorealizacji”: dom 
– praca – konsumpcja; w przypadku braku domu 
albo związku konsumpcja zdecydowanie zyskuje 
na znaczeniu).

5. Posiadanie rodziny (przede wszystkim dzieci) 
jest jedynym ograniczeniem aspiracji konsumpcyj-
nych. Partner/mąż zwiększa możliwości nabywcze 
(dodatkowe pieniądze), ale raczej nie ma wpływu 
na skalę konsumpcji, choć niektóre respondentki 
obawiają się ironicznych komentarzy po nadmier-
nych zakupach. Według nich mężczyźni kupują 
inaczej – rzadziej, za większe kwoty, co innego niż 
kobiety (np. sprzęt elektroniczny). Trzeba jednak 
podkreślić, że odpowiedzi na pytania związane 
z rodziną były schematyczne, nie mówiono o cha-
rakterze kontaktów w rodzinie, o wzajemnych 
relacjach, szacunku, przyjaźni. 
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6. Plany respondentek na przyszłość dotyczą 
zwiększenia intensywności kontaktów z rodziną, 
rozwoju w pracy zawodowej (kariera), budowy domu 
poza miastem, ale także „ucieczki” w podróże. 
Plany te zostały na ogół sformułowane już dawno 
i powoli dojrzewają do realizacji.

7. Brak objawów zniechęcenia do konsump-
cji, mimo że po nadmiernych zakupach pojawiają 
się wyrzuty sumienia, złość, ale mĳ ają po dniu 
lub dwóch. Często ma miejsce racjonalizacja 
zakupów („skoro kupiłam, to znaczy, że było 
mi to potrzebne”). Czasami respondentki wsty-
dzą się przyznać, ile wydają, ale stwierdzają, 
że zawsze można by wydać więcej. Ponadto 
przyznają, że gdyby dysponowały większą kwotą, 
to raczej wydawałyby jeszcze więcej. W niektórych 
wypowiedziach pojawiły się pewne „ograniczniki” 
zakupów – zewnętrzne (warunki mieszkaniowe 
nie pozwalają gromadzić dużych ilości niepotrzeb-
nych rzeczy) oraz świadome (nie noszenie karty 
płatniczej). Niechęć do zakupów można zauważyć 
w wypowiedziach tylko 2 kobiet, a wynika ona 
z warunków robienia zakupów: w zgiełku, hałasie, 
przy natrętnej pomocy ze strony sprzedawców, 
podczas gdy osoby te chcą w czasie zakupów odpo-
cząć po dniu pracy (czyli chcą dalej kupować, ale 
w bardziej komfortowych warunkach).

8. Nie zanotowano w odpowiedziach zjawiska 
konsumpcji świadomej, np. kierowanie się 
względami ekologicznymi, unikanie dóbr z metką 
producentów czy krajów wykorzystujących siłę 
roboczą lub zatrudniających dzieci. Dość często 
respondentki mówiły, że zwracałyby uwagę na te 
aspekty konsumpcji, gdyby były one lepiej wyeks-
ponowane w debacie publicznej. Ponieważ jednak 
wątek ekologiczny funkcjonuje w mediach już 
od dłuższego czasu, można uznać, że powoływanie 
się na nieznajomość tego zagadnienia ma jedynie 
ukryć bezrefl eksyjny charakter konsumpcji. 
W czasie wywiadów można było ponadto usłyszeć 

pewnego rodzaju usprawiedliwienie własnego kon-
sumpcjonizmu. Prawie wszystkie uczestniczki badania 
stwierdzały, że głównym wyznacznikiem statusu 
społecznego są pieniądze rozumiane jako potencjał 
konsumpcyjny (liczy się potencjalny stan posiadania): 
„status społeczny to stan konta”. Zewnętrzne oznaki 
statusu i wygląd są podstawą oceny. Na innych ludzi 
(i na siebie) patrzy się przez pryzmat posiadania. 
Im więcej środków fi nansowych człowiek posiada, 
tym wyższą zajmuje pozycję. Posiadanie wyraża się 
na zewnątrz poprzez nabywanie różnego rodzaju 
dóbr, takich jak mieszkanie, dom, samochód, sprzęt 
RTV, ubrania, kosmetyki. Na kolejnych miejscach 
wymieniane było wykształcenie i zawód, co rów-
nież można bezpośrednio powiązać z zamożnością 
– w opinii respondentek wyższe (lepsze) wykształ-

cenie daje w połączeniu z zaradnością lepszy zawód 
i wyższe zarobki. Również wizerunek – utożsamiany 
przez badane z dbałością o siebie i stylem ubierania 
(„Jeżeli widzimy kogoś po raz pierwszy, no to wygląd 
zewnętrzny: jak jest ubrany, czy jest umalowany, 
paznokcie, buty, torebka – takie drobne rzeczy”) 
– wydaje się wynikać z zamożności. Pojawiały się także 
wypowiedzi utożsamiające status społeczny z posia-
daniem takich jego symboli, jak drogie i niedostępne 
dobra („Coś, co ludzie postrzegają na zewnątrz”). Naj-
rzadziej pojawiały się opinie wiążące status społeczny 
z osobowością. Zależności między wyznacznikami 
statusu społecznego przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Wzajemne relacje symboli statusu
Źródło: jak dla rys. 2.

Ponieważ większości wyznaczników statusu nie da 
się oszacować na pierwszy rzut oka, oceniamy innych 
na podstawie ich wyglądu i widzialnych symboli sta-
tusu. Liczy się efekt pierwszego wrażenia – im lepiej 
się prezentuje osoba, tym lepiej ją oceniamy. Zwraca 
się uwagę zarówno na wygląd (urodę), jak i ubranie 
(markę, kompozycję stroju). Pojęcie konsumpcji jest 
przede wszystkim wiązane z dobrami zauważalnymi 
przez otoczenie – ubrania, buty, kosmetyki, perfumy. 
Głównym miejscem nabywania takich dóbr konsump-
cyjnych są centra handlowe. W przypadku osób urzą-
dzających dom czy mieszkanie ważne jest również 
kupno odpowiedniego wyposażenia.

Można wydobyć kilka wypowiedzi refl eksyjnych, 
które mogą stanowić o nowym trendzie, czyli dekon-
sumpcji. Wypowiedzi te mają nieraz charakter dualny, 
np. ”Kupowanie to kilkugodzinna przyjemność. Oczy-
wiście kupowanie nie zastąpi szczęścia rodzinnego, 
ale jest to szczęście. Ja się bardzo cieszę”.

Zdania co do wpływu nadmiernej konsumpcji 
na stosunki z ludźmi były podzielone. Z jednej strony 
pojawiały się opinie, że nadmierna konsumpcja powo-
duje, że podporządkowujemy swoje życie bardziej 
nabywaniu niż przeżywaniu, wolny czas (szczególnie 
weekendy) przeznaczamy na zakupy, a nie na kontakt 
z ludźmi. Z drugiej strony, część respondentek stwier-
dziła, że pieniądze pozwalają zaspokajać potrzeby 
i realizować marzenia bliskich.

Znamiennym jest fakt, że w opinii kobiet kupo-
wane towary są coraz lepsze jakościowo. Od pewnego 
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poziomu dochodów (dość wysokiego) coraz większą 
wagę przykłada się do jakości nabywanych towarów 
(ubrań, kosmetyków, produktów spożywczych, sprzętu 
itd.). Zdaniem badanych lepiej zainwestować w droż-
szą markę, bo daje ona gwarancję, że produkt jest 
dobry, niż za tę samą kwotę kupić więcej rzeczy, ale 
o niższej jakości. Takich odpowiedzi udzielały jednak 
kobiety stosunkowo starsze. 

Poziom dochodów w połączeniu z miejscem zamiesz-
kania nie wpływa na oceny stanów emocjonalnych 
respondentek, czyli odczuwaną jakość życia. Respon-
dentki z Warszawy o najwyższych dochodach kierują 
się bardziej snobizmem, niż jakością przy zakupach. 
W obu miastach zakupy są dokonywane spontanicznie, 
choć można zauważyć pewną refl eksję co do celowości 
nieplanowanych zakupów respondentek z Lublina, 
mających niższe dochody. Posiadanie nowej rzeczy 
daje wszystkim badanym zadowolenie, a gdy nie mogą 
czegoś znaleźć są poirytowane. Respondentki z War-
szawy są nawet bardzo niezadowolone, szczególnie te 
o wyższych dochodach. Zakupy zdecydowanie popra-
wiają nastrój, szczególnie kobiet o niższych dochodach, 
w obu miastach. Gdy respondentki mają gorszy nastrój, 
wolą nie wychodzić na zakupy. Tak jest w przypadku 
respondentek o niższych dochodach, bowiem te bogat-
sze idą na zakupy. Kobiety mają „wyrzuty”, gdy wydają 
zbyt dużo pieniędzy, ale nie na ubranie. Gdyby nagle 
stały się posiadaczkami 10 000 zł, respondentki o niż-
szych dochodach zaspokoiłyby raczej inne potrzeby niż 
kolejne zakupy, przy czym ambitniejsze plany miały 
respondentki w Warszawie (przeznaczyłyby te pienią-
dze na studia). Kobiety z wyższych grup dochodowych 
wydałyby te pieniądze na podróże. 

Nadmierna konsumpcja była defi niowana podobnie 
w obu grupach badanych kobiet: jako kupowanie nie-
potrzebnych rzeczy. Pewne symptomy zniechęcenia 
zakupami relacjonowały respondentki warszawskie 
z wysokimi dochodami. Respondentki z obu miast 
i niezależnie od dochodów zauważały, że nadmierne 
zakupy są powodem pewnego niezadowolenia innych 
członków rodziny, kontakty z osobami bliskimi ulegają 
rozluźnieniu, czas wolny traci się na zakupy. Odnosząc 
się do postawionych na początku pytań o odczuwanej 
jakości życia „dzięki” nadmiernym zakupom, można 
stwierdzić, że co prawda respondentki odczuwają 
szczęście, ale też zakupy to nie jest jedyne źródło tego 
stanu emocjonalnego. Odczuwane jest też pogorszenie 
kontaktów z rodziną, co obniża stan dobrego samopo-
czucia, a tym samym jakość życia.

Zakończenie
Postawy respondentek dobrze wpisują się w cha-

rakterystykę postawy konsumenckiej podaną przez 
Z. Baumana.12 Sztuka życia to według nich wyszuki-
wanie i kupowanie dóbr oraz gromadzenie potrzeb-

nych do tego zasobów. „Upolowanie okazji” – zakup 
produktu przecenionego – jest dla wielu kobiet powo-
dem do szczególnej satysfakcji, a niepowodzenie – brak 
poszukiwanego dobra – skutkuje potrzebą nabycia 
czegokolwiek dla wywołania pozytywnych uczuć. 
Na podstawie wyników badania można wnioskować, 
że nabywanie dóbr i usług jest uważane za skuteczny 
sposób polepszenia sobie nastroju. 

W oparciu o uzyskane wyniki można zaobserwować 
nikłe symptomy zmiany świadomości konsumpcyjnej. 
Wyraża się to choćby w stwierdzeniu, że co prawda 
najważniejszymi wartościami są zdrowie, rodzina, 
dzieci, praca, przyjaciele, ale pieniądze są niezbędne 
w życiu, sprzyjają szczęściu, bez nich traci się poczucie 
bezpieczeństwa i spokoju. Porównując te obserwacje 
z opisami trendu dekonsumpcji w społeczeństwach 
rozwiniętych13, należy stwierdzić, że z czterech prze-
słanek ograniczania konsumpcji w warunkach polskich 
można mówić jedynie o występowaniu (i to w ograni-
czonym zakresie) zwiększenia aspiracji jakościowych 
(ograniczenie ilościowe konsumpcji). Wzrost niepew-
ności sytuacji gospodarstw domowych (konsumpcja 
asekuracyjna) wydaje się być silnie uwarunkowany 
kwestiami politycznymi i ekonomicznymi, czyli wystę-
puje w społeczeństwach krajów rozwiniętych, które 
przeżywają zagrożenie terroryzmem i doświadczają 
przenoszenia miejsc pracy do krajów rozwĳ ających się; 
stąd w polskich warunkach nie zauważono jego oddzia-
ływania. Odpowiedzialna konsumpcja, rozumiana jako 
m.in. kierowanie się względami ekologicznymi, jest 
na razie akceptowana jedynie w warstwie werbalnej 
i nie znajduje odzwierciedlenia w zachowaniach kon-
sumpcyjnych (narzucana „odgórnymi” zarządzeniami 
może być rozumiana jako ograniczanie wolności).

Konsumentki w dalszym ciągu będą prawdopodob-
nie poszukiwały szczęścia i spełnienia w bezrefl ek-
syjnym zaspokajaniu potrzeb, a styl ich życia będzie 
nastawiony na spędzanie wolnego czasu w „świąty-
niach konsumpcji”. Jakość życia będzie oceniana przez 
pryzmat chwilowego szczęścia, opartego na emocjach 
towarzyszących zakupom. Niepokojący jest fakt, 
że zaspokajanie potrzeb materialnych jest ważniejsze 
od potrzeb duchowych oraz od atmosfery panującej 
w rodzinie. Świadczyć to może o dużych zmianach 
kulturowych w polskim społeczeństwie. 

Uzyskane wyniki nie tylko potwierdzają wiele obie-
gowych i anegdotycznych opinii o wpływie konsumpcji 
na jakość życia, ale także wskazują interesujące kie-
runki dalszych badań, w tym ogólnopolskiego badania 
związków między konsumpcjonizmem a jakością życia 
ludności. Pilotażowy charakter omówionego powyżej 
badania sprawia, że jego wyniki mają jedynie charak-
ter sygnalny. Sformułowane wnioski, mimo niezbyt 
licznej grupy badawczej, można jednak traktować jako 
symptomatyczne, ponieważ jakościowa forma badania 
pozwoliła na uzyskanie dość szczerych wypowiedzi.
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Świadomość konsumencka: 
działania na rzecz godnego 
traktowania kobiet w reklamie 
w Polsce

Anna Kozłowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wprowadzenie
Jak zauważa O. Zieger, w krajach Europy Zachod-

niej i Stanach Zjednoczonych konsumenci charakte-
ryzują się coraz większą świadomością konsumencką 
i oczekują produktów nie tylko najwyższej jakości, 
ale także wykonanych w sposób etyczny, przyja-
zny dla człowieka i dla środowiska, w którym żyją, 
oraz zgodnie z najwyższymi standardami techno-
logicznymi.1 Według portalu www.ekokonsument.
pl, odpowiedzialny konsument to „konsument 
kupujący świadomie, mądrze, etycznie, czyli w spo-
sób taki, który oprócz tego, że zaspokaja potrzeby 
materialne, jednocześnie wspomaga odpowiedzialne 
przedsiębiorstwa kierujące się nie tylko zasadami 
ekonomicznymi, ale także ekologicznymi, społecznymi 
czy etycznymi”.2 Taki konsument nie tylko zna swoje 
prawa i umie z nich korzystać, ale ma też świadomość 
tego, iż każdy zakup stanowi poparcie dla konkretnego 
producenta i jego działań podejmowanych zarówno 
na polu komercyjnym, jak i społecznym (czy ekolo-
gicznym).3 Odpowiedzialny konsument wie, że może, 
a nawet powinien odgrywać aktywną rolę w gospo-
darce rynkowej poprzez następujące działania:
• bojkot konsumencki , czyli „wezwanie 

do powszechnego odstąpienia od kupowania jakie-
goś produktu w odpowiedzi na nieetyczne postępo-
wanie producenta”.4 Przedmiotem zainteresowania 
konsumentów mogą stać się takie problemy, jak: 
testowanie produktów (np. kosmetyków i farma-
ceutyków) na zwierzętach, nieuczciwe traktowanie 
klientów i pracowników przez np. supermarkety, 
wprowadzanie konsumentów w błąd, reklama dys-
kryminująca konkretne grupy docelowe5;

• skargi kierowane do organizacji zajmują-
cych się ochroną praw konsumentów, które 
powinny wymuszać odpowiednie działania na skar-
żonych przedsiębiorstwach, np. wycofanie komuni-
katu reklamowego naruszającego godność ludzką;

• wspieranie sprzedaży produktów, których 
producenci działają zgodnie z literą prawa i z zasa-

dami etycznymi, produkowanych zgodnie z zasa-
dami Fair Trade6 czy też nie naruszają w swej 
działalności godności ludzkiej (konsumentów i pra-
cowników), jak również wspierają rozwój społeczny, 
dbają o środowisko naturalne itd.
Takie podejście jest m.in. wynikiem rozwoju ruchu 

konsumenckiego7 – niezależnych, pozarządowych 
organizacji tworzonych z inicjatywy konsumentów, 
naukowców, lekarzy i innych grup zawodowych, które 
monitorują działalność koncernów i dzielą się wyni-
kami swoich badań ze społeczeństwem.8 W istotnym 
stopniu społeczna odpowiedzialność biznesu jest kon-
sekwencją nacisków społecznych, albowiem wzrost 
świadomości społecznej wymusza na fi rmach zmianę 
strategii zarządzania.9 Społeczna odpowiedzialność 
biznesu stanowi w głównej mierze wymóg współczes-
nego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem i dosto-
sowywania się do rosnących oczekiwań społecznych. 
Przedmiotem zainteresowania konsumentów staje się 
zarówno działalność marketingowa przedsiębiorstw, 
jak i stricte komunikacyjna. 

Opracowanie prezentuje pierwsze próby włączania 
się polskich konsumentów w dialog z przedsiębior-
stwem, dotyczące szczególnej kwestii społecznej, 
jaką jest naruszanie godności i dyskryminacja kobiet 
w komunikatach reklamowych. Jednym z podstawo-
wych narzędzi, jakim mogą posługiwać się konsu-
menci w tym względzie jest wspomniana wcześniej 
możliwość złożenia skargi do organizacji zajmującej 
się ochroną praw konsumentów. 

Przejawy zainteresowania 
polskich konsumentów 

działalnością przedsiębiorstw
Z jednej strony rosnąca świadomość konsumencka, 

z drugiej zaś ogromny wybór produktów dostępnych 
na rynku, zwiększa prawdopodobieństwo, że konsu-
menci zaczną wykorzystywać broń, jaką jest bojkot 
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konsumencki wobec fi rm, które nie działają zgodnie 
z ich oczekiwaniami.10 Na razie trudno jednak zna-
leźć wiele przykładów tego rodzaju działań na rynku 
polskim. Testowanie produktów na zwierzętach czy 
też wprowadzanie konsumentów w błąd nie stanowi 
w zasadzie przedmiotu zainteresowania ani mass 
mediów ani polskich konsumentów. Głównym tema-
tem, który pojawia się w mediach masowych jest 
nieuczciwe traktowanie klientów i pracowników przez 
supermarkety. W Polsce najbardziej znanym przypad-
kiem łamania praw pracowniczych było to, co działo 
się w sieci supermarketów Biedronka, jednakże trudno 
jest znaleźć informacje na temat wzywania do bojkotu 
sklepów tej sieci.11 Przykładem bardziej widocznej 
reakcji konsumentów był spadek sprzedaży wędlin 
marki Constar po tym, jak 14 kwietnia 2005 roku 
w programie TVN „Uwaga” dziennikarze przed-
stawili warunki, w jakich było przetwarzane mięso 
w tym zakładzie. Pokazano praktyki „odświeżania” 
zwróconych przez wielkie sieci handlowe produktów 
i wielokrotne wykorzystywanie tego samego surowca 
oraz warunki higieniczne, w jakich miał miejsce cały 
proceder. Trudno w tym momencie mówić o świa-
domych działaniach konsumentów, prowadzących 
do masowego bojkotowania produktów Constar, raczej 
mieliśmy tutaj do czynienia z działaniami indywidu-
alnymi, będącymi reakcją obronną przeciwko kupo-
waniu nieświeżych wędlin. Czas pokazał, że sprawa 
zbytnio nie zaszkodziła fi rmie, albowiem sprzedaż 
produktów, po krótkim okresie spadku, zaczęła stop-
niowo wzrastać.12

Trudno szukać innych przykładów na zaintere-
sowanie konsumentów działalnością marketingową 
przedsiębiorstw. Oprócz bojkotów konsumenckich 
przejawem wysokiego poziomu świadomości konsu-
menckiej może być jednak oddziaływanie konsumen-
tów na to, w jaki sposób przedsiębiorstwo komunikuje 
się z rynkiem.

Działania konsumentów na rzecz 
godnego traktowania kobiet 

w reklamie
Z punktu widzenia podjętego w opracowaniu 

tematu, największe zastrzeżenia budzić mogą komu-
nikaty reklamowe, w których kobieta przedstawiana 
jest w sposób uwłaczający jej godności, utrwalające 
negatywne stereotypy czy też dyskryminujące. 
Tymczasem w Polsce mało jest przykładów przeka-
zów reklamowych, które zostały napiętnowane czy 
wycofane, ponieważ naruszały godność ludzką w tym 
względzie. Jednym z bardziej kontrowersyjnych była 
kampania outdoorowa przygotowana w 2003 r. dla 
stacji radiowej 94 FM (której grupę docelową stano-
wią mężczyźni w wieku od 25 do 39 lat). Reklama 
zewnętrzna w swej pierwszej odsłonie przedstawiała 

kobiece piersi z pokrętłami radiowymi zamiast sutek.13 
Kolejną odsłoną tej kampanii były czarne billboardy 
z hasłem „94 FM Paniom Dziękujemy”. Kampania 
stała się przedmiotem protestów środowisk femi-
nistycznych.14 Zdaniem Agnieszki Grzybek, jednej 
z inicjatorek protestu, plakat przedstawiający nagą 
kobietę z radiowymi gałkami na piersiach uwłaczał 
godności kobiet.15 Dnia 21 stycznia 2003 r. Fundacja 
OŚKA (Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych) 
wystosowała list protestacyjny do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji (KRRiT) w sprawie wspomnia-
nej reklamy, w którym domagała się cofnięcia koncesji 
dla stacji radiowej 94 FM ze względu na propagowanie 
przez nią treści dyskryminujących kobiety. Pod listem 
podpisały się również inne kobiece organizacje poza-
rządowe. Akcja wywołała w polskich mediach debatę 
na temat sposobu prezentowania wizerunków kobiet 
w mediach i w reklamie. Materiały o akcji emitowane 
były w wielu programach radiowych i telewizyjnych 
(np. „Oblicza mediów” TVP 1), ukazało się wiele 
artykułów prasowych (np. w miesięczniku „Press”, 
„Wysokich Obcasach”). KRRiTV zarządziła moni-
toring radia 94 FM i stwierdziła później w raporcie, 
że radio faktycznie dyskryminuje kobiety w nadawa-
nych programach.16

Świadomość społeczna konsumenta wiąże się 
z tym, że zdaje on sobie sprawę z możliwości opro-
testowania działań nie tylko marketingowych, ale 
również reklamowych podejmowanych przez przed-
siębiorstwo. Konsument jest głównym odbiorcą komu-
nikatów reklamowych i może najszybciej reagować 
na praktyki, które jego zdaniem mogą być nieetyczne 
lub nieuczciwe. Szczególnie, że w Polsce istnieje wiele 
instytucji, do których konsument może zwrócić się 
ze swoimi wątpliwościami. Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji rozpatruje wnioski dotyczące reklamy tele-
wizyjnej i radiowej (www.krrit.gov.pl/). W przypadku 
reklamy prasowej, na billboardach czy w Internecie, 
które są niezgodne z prawem, możemy – jako konsu-
menci – zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), zajmującego się 
zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym również 
reklam wprowadzających w błąd. W Polsce działają 
także dwie organizacje konsumenckie: Federacja 
Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl) 
oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.
skp.pl), do których można zgłosić protest przeciwko 
reklamom, które są niezgodne z polskim prawem, 
w tym również przeciwko reklamom dyskryminują-
cym ze względu na płeć.17

Skargę na tego rodzaju działania reklamowe można 
złożyć również do organizacji branżowych, takich jak 
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy. Organizacja 
skupia reklamodawców, media i agencje reklamowe, 
które pilnują zgodności reklam ze swoim kodeksem 
etycznym. Możliwość złożenia skargi przez konsu-
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mentów istnieje w zasadzie od niedawna – od czerwca 
2006 r. (www.radareklamy.org). W rozpatrywanych 
przez Komisję Etyki Reklamy skargach od konsumen-
tów, pojawiają się również te, które dotyczą naruszania 
godności i dyskryminacji kobiet.18 Na 41 wniosków 
złożonych przez konsumentów od czerwca 2006 r. 
do listopada 2007 r. osiem dotyczyło tej kwestii. 
Można przy tym zauważyć, że większość skarg została 
oddalona i tylko nieliczne wnioski rozpatrywane były 
na korzyść skarżących konsumentów.

W listopadzie 2006 r. z inicjatywy konsumentów 
została złożona skarga dotycząca reklamy radiowej 
sieci sklepów należących do fi rmy Euro-net sp. z o.o. 
Spot reklamowy został zaskarżony jako dyskryminu-
jący kobiety i uwłaczający ich godności, a tym samym 
naruszający dobre obyczaje. Jest w nim przedsta-
wiona rozmowa dwojga bohaterów, podczas której 
mężczyzna gani swoją partnerkę słowami „głupia 
kobieto!” w reakcji na jej niewiedzę dotyczącą rodzaju 
polowania, na jakie chce ją zabrać. Wyjaśnia swojej 
rozmówczyni, że nie chodzi o polowanie na zwierzęta, 
ale o polowanie na cenowe okazje w sieci sklepów. 
Stwierdzono, iż spot reklamowy narusza przepisy 
art. 219 i art. 420 Kodeksu Etyki Reklamy oraz prze-
pisy art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji.21 Komisja nie zaproponowała 
jednakże żadnych działań ograniczających działanie 
spotu reklamowego, albowiem kampania reklamowa 
została już jakiś czas temu zakończona.22

Przedmiotem skargi złożonej w lipcu 2007 r. była 
reklama telewizyjna produktu farmaceutycznego 
dostępnego w sprzedaży bez recepty o nazwie Peni-
gra. W reklamie pokazana została kobieta ujeżdżająca 
byka. Zdaniem skarżącego, reklama była obsceniczna, 
a zawarty w niej tekst „Wskocz na byka” niósł prze-
kaz seksualny. Przez Komisję oceniane były dwie 
wersje reklamy: BYK 1 – dłuższa i BYK 2 – krótsza. 
W opinii ekspertki, Lucyny Kirwil, treść i konwen-
cja estetyczna reklamy nie pozwala jednoznacznie 
stwierdzić, iż budzi ona u małoletnich negatywne 
i obsceniczne skojarzenia. Jednakże istnieje zagroże-
nie, że przekaz – uruchamiający pewien ciąg skojarzeń 
– może ostatecznie wypaczać u małoletnich pojęcie 
seksualności – wiązać ją nadmiernie z zabawą (grą) 
i sferą siły (dominacji, nacisku czy przemocy), jak 
również propagować i wzmacniać nadmierne oczeki-
wania seksualne mężczyzn wobec kobiet. Ekspertka 
stwierdziła również, że u osób o tradycyjnym podej-
ściu do płci i życia intymnego, reklama może być 
postrzegana jako wulgarna. W związku z powyższym 
Komisja zaproponowała przesunięcie emisji spotu 
reklamowego (BYK 1 – wersja dłuższa) po godz. 22, 
do czego skarżona fi rma się przychyliła.23 

Z drugiej strony mamy przykłady skarg konsu-
mentów na komunikaty reklamowe, które – zdaniem 
Komisji Etyki Reklamy – nie były uzasadnione. Warto 

przyjrzeć się zarówno uzasadnieniu skargi składanej 
przez konsumentów, jak i uzasadnieniu oddalenia 
owej skargi, przedstawianemu przez Komisję Etyki 
Reklamy. Analiza podjętych w tym względzie uchwał 
Komisji pozwala stwierdzić, że zarzuty wobec naru-
szania godności ludzkiej czy też dyskryminowania 
osób ze względu na płeć mogą budzić wiele wątpliwo-
ści. Przede wszystkim trudno jest wyznaczyć ścisłą 
granicę pomiędzy naruszaniem obyczajów społecz-
nych, a na przykład niekonwencjonalną formą i treścią 
reklamy.

W jednym z przekazów telewizyjnych herbaty wspo-
magającej odchudzanie fi rmy Bosto Poland główna 
bohaterka to kobieta, która ze spokojem i pogodą 
ducha stawia czoła swoim codziennym obowiązkom, 
zachowując równowagę pomiędzy życiem osobistym 
a zawodowym. W reklamie pokazany został typowy 
dzień jej bohaterki – wykonującej zwykłe czynno-
ści życia codziennego, w domu i w pracy. Wśród 
scenek składających się na spot znalazły się dwie, 
które stały się przedmiotem oskarżenia o naruszanie 
godności i dyskryminację (marzec 2007), nie tyle 
kobiet, co mężczyzn (sic!). Chodziło o pokazywanie 
ich w sposób stereotypowy, pełen uprzedzeń – jako 
przeciwnych awansowi zawodowemu kobiet oraz nie 
dbających o siebie (zwłaszcza w porównaniu z zadba-
nymi kobietami)24:
• scena, w której narrator stwierdza, że kobieta staje 

się coraz piękniejsza, podczas gdy jej mąż jest coraz 
grubszy, a co za tym idzie wydaje się być mniej 
atrakcyjny,

• scena, w której kobieta wchodzi do pracy, spotyka 
swojego podwładnego, który „nie jest zadowolony, 
że jego szef to szefowa”.
Firma emitująca tę reklamę i oskarżana o odwo-

ływanie się do stereotypów oraz dyskryminację 
mężczyzn uzasadniała, że reklama jest przekazem 
przełamującym dyskryminujące myślenie na temat 
ról płciowych, przede wszystkim dlatego, że pokazuje 
kobietę zaradną, samodzielną, pogodną i radzącą 
sobie ze wszystkimi aspektami życia codziennego, zaś 
odniesienia do mężczyzn, pojawiające się w spocie, 
nie mogą być traktowane jako generalizacja – są oni 
bowiem konkretnymi bohaterami spotu i wyłącznie 
do nich odnoszą się padające tam stwierdzenia. Zda-
niem przedstawiciela fi rmy, stwierdzenie że większość 
mężczyzn z wiekiem przybiera na wadze, jak rów-
nież poświęca mniej uwagi swojemu wyglądowi niż 
kobiety nie jest odwoływaniem się do jakiegokolwiek 
stereotypu, lecz stanowi odzwierciedlenie faktów. 
Komisja przychyliła się do wniosku fi rmy i odrzuciła 
skargę.25

Kolejna skarga (maj 2007) dotyczyła przekazów 
reklamowych w formie uchwytów autobusowych, 
które zawierały zdania: „Kto ma dziś seksowną bie-
liznę, ręka do góry”, „Komu podoba się pan/pani 
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obok, ręka do góry”, „Kto ma kolczyk w dziwnym 
miejscu, ręka do góry”. Zdaniem skarżącego taka 
forma reklamy w połączeniu z hasłami jest ewidentnie 
dyskryminująca dla wybranych grup społecznych 
(zwłaszcza dla kobiet) i stanowi naruszenie dobrych 
obyczajów. Tymczasem Komisja przychyliła się do sta-
nowiska przedstawiciela fi rmy P4 sp. z. o.o. (właści-
ciela marki Play), który twierdził, że w komunikatach 
reklamowych umieszczonych na uchwytach dla pasa-
żerów zastosowano możliwą do przyjęcia konwencję 
żartu i humoru. Zdania umieszczone na tabliczkach 
uznane zostały ostatecznie za dowcipne i nikogo nie 
obrażające. W reklamie nie doszukano się też żadnych 
treści dyskryminujących.26

Przedmiotem skarg ze strony polskich konsumen-
tów stała się również kolejna reklama promująca 
usługi sieci telefonii komórkowej Play, tym razem 
zewnętrzna, która przedstawiała nagiego mężczy-
znę i nagą kobietę trzymającą na rękach niemowlę 
– uformowane z bryły w biało-fi oletowe pasy (maj 
2007). Komunikat reklamowy został oskarżony o epa-
towanie nagością i seksualnością, a przede wszystkim 
o pokazywanie w sposób wynaturzony macierzyństwa 
i nadawania mu negatywnego charakteru. Zespół 
orzekający uznał jednak, że nie jest ona sprzeczna 
z dobrymi obyczajami, ani nie uchybia godności 
ludzkiej, o których mowa we wspomnianym w opra-
cowaniu art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. W ocenie Komisji nie zostały 
złamane zasady określające standardy moralne, tym 
samym nie został również naruszony art. 2 Kodeksu 
Etyki Reklamy.27

W innym przypadku (lipiec 2007) do Komisji Etyki 
Reklamy wpłynęła skarga, której przedmiotem był 
radiowy spot reklamowy środka farmaceutycznego 
Prostalong Complex, dostępnego bez recepty. Pod-
stawą przekazu reklamowego była rozmowa spikera 
ze słuchaczką radiową na temat właściwości i zasto-
sowania preparatu. Osoba skarżąca stwierdziła, 
że mężczyzna grający rolę spikera traktuje w sposób 
obcesowy swoją rozmówczynię sugerując, że nic ona 
nie rozumie. Zdaniem osoby składającej skargę, jest 
to kolejna reklama traktująca kobiety w sposób lek-
ceważący, co więcej przedstawiająca je jako osoby 
głupie. W opinii Komisji spot radiowy miał charakter 
„lekko żartobliwego dialogu”, w którym spiker pró-
buje dopytać słuchaczkę o jej wypowiedź, ona zaś, 
aby uniknąć odpowiedzi na zadane pytanie, używa 
powszechnie stosowanego w rozmowach zwrotu „nie 
rozumiem”. Zgodnie z orzeczeniem Komisji, reklama 
została opracowana w sposób wpisujący się w akcep-
towaną społecznie formę reklamowania produktów 
tej kategorii. Dalej stwierdzono, że w reklamie nie 
ma treści wskazujących na dyskryminację ze względu 
na płeć ani przekazu naruszającego dobre obyczaje; 
nie wskazuje na to również tembr głosu rozmówcy. 

Tego rodzaju rozmowy prowadzone są w Polsce na 
co dzień i nikt nie uznaje ich za uwłaczające godności 
ludzkiej, stąd Komisja stwierdziła, że reklama nie 
narusza kodeksu etycznego.28

Pod koniec lipca 2007 r. rozpatrywana była skarga 
złożona przez konsumentów przeciwko fi rmie Uni-
lever Polska S.A., dotycząca reklamy billboardowej 
o treści „Maturzystki ściągają wszystko. Efekt AXE”. 
Skarżący stwierdził, że zdanie „Maturzystki ściągają 
wszystko” jest dwuznaczne i sugeruje, że wynik matury 
jest nie tyle odzwierciedleniem wiedzy, co raczej 
zasługą wykorzystania nieco innych walorów – ciele-
sności. Zdaniem skarżącego, tego rodzaju komunikat 
reklamowy dyskryminuje kobiety i psuje wizerunek 
takich zawodów, jak pielęgniarka czy nauczycielka 
(sic!). Skarżona fi rma stwierdziła jednakże, że reklama 
została stworzona z wykorzystaniem konwencji żartu 
słownego i miała za zadanie raczej rozbawić, a nie 
obrażać, a tym bardziej jej celem nie było dyskry-
minowanie kogokolwiek ze względu na płeć. Według 
przedstawiciela firmy reklama nie naruszała tzw. 
norm ogólnych, określanych jako zasady współżycia 
społecznego, ani dobrych obyczajów. W tym wypadku 
zespół orzekający przychylił się do zdania skarżonej 
fi rmy.29

Kilka miesięcy później (październik 2007) spoty 
reklamowe fi rmy Unilever ponownie stały się przed-
miotem oskarżeń ze strony konsumentów. Do Komisji 
Etyki Reklamy wpłynęły skargi na dwie reklamy 
telewizyjne produktu AXE30:
1) reklama z manekinem (w trzech odsłonach: 

z zazdrosnym mężczyzną Romanem, z bitą śmie-
taną, z konkurentką)

2) reklama „biegnące kobiety”.
Skarżący przede wszystkim zauważył, że w pierw-

szej reklamie telewizyjnej dezodorantu AXE przedsta-
wiono kobietę, która rzuca się na manekina spryska-
nego reklamowanym dezodorantem. Zdaniem osoby 
wnoszącej skargę reklama jest poniżająca dla kobiet, 
albowiem sprowadza je do obiektów seksualnych. 
Kobiety w analizowanych reklamach sprawiają wra-
żenie, jakby były płytkie i nie myślące, a dezodorant 
jest w stanie wzbudzić w nich seksualne pożądanie. 
Problematyczne było również to, że reklama telewi-
zyjna emitowana była w porach dnia, kiedy przed tele-
wizorem mogą siedzieć dzieci. W przypadku drugiej 
reklamy telewizyjnej, oskarżenie również dotyczyło 
pokazywania kobiety w sposób poniżający – jako istoty 
zwierzęcej, podążającej za mężczyzną: „Bieg do tego 
mężczyzny przedstawiany jest tak dramatycznie, jakby 
był kwestią życia lub śmierci”. Zdaniem skarżącego, 
kobiety mogą czuć się dotknięte wizerunkiem płci 
żeńskiej w komunikatach reklamowych AXE.31

Zdaniem przedstawiciela firmy Unilever, spoty 
telewizyjne dezodorantu AXE utrzymane są w kon-
wencji żartu, którego granica nie została przekro-
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czona: „zarówno reklama, jej treść i wydźwięk, nie 
ograniczają niczyich praw, a jej celem nie jest dyskry-
minowanie kogokolwiek ze względu na płeć”. W opinii 
skarżonego reklama telewizyjna pozbawiona jest wul-
garyzmów, negatywnych odwołań, aktów seksualnych 
– oparta jest na dwuznaczności i humorze.

Zakończenie
Wydaje się, że z punktu widzenia psychospo-

łecznych konsekwencji oddziaływania reklamy, 
kontrowersje wśród konsumentów powinny budzić 
zarówno przekazy reklamowe, które naruszają dobre 
obyczaje, jak i takie, które powielają stereotypowy 
sposób portretowania kobiet (i mężczyzn), prowadząc 
do dyskryminacji ze względu na płeć. Tymczasem 
z dotychczasowych rozważań wynika, że polscy kon-
sumenci w pewnym stopniu akceptują schematyczny 
– tradycyjny – sposób pokazywania kobiet w prze-
kazach reklamowych. Większe wątpliwości budzą 
komunikaty, w których twórcy reklamy decydują się 
na łamanie przyjętych konwenansów czy też odwoły-
wanie się do tematów szokujących.

Wyraźne zniechęcenie tradycyjnymi formami 
reklamy32 wywołuje potrzebę poszukiwania niekon-
wencjonalnych sposobów dotarcia do konsumenta. 
Zawsze trzeba się jednak liczyć z tym, że u jednych 
komunikat reklamowy może budzić oburzenie, przez 
innych może być zaś potraktowany jako pomysłowy 
czy wręcz zabawny. Jednocześnie w wielu przypad-
kach reklamy kontrowersyjne mogą być przez część 
odbiorców odbierane jako niekonwencjonalne, a nawet 
pozbawione smaku, ale czasami trudno jest je jedno-
znacznie uznać za nieetyczne. Wydaje się, że Komisja 
Etyki Reklamy, której pewien obszar działalności 
został przedstawiony, staje przed nie lada wyzwaniem 
– stworzyć standardy i procedury rzetelnego dialogu 
społecznego pomiędzy konsumentem a przedsiębior-
stwem.
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reklamy.org/logo/Uchwala_10.05.07.pdf, 2007-10-02.

27 Uchwała Nr ZO 11/07 z dnia 30 maja 2007 roku Zespołu Orze-
kającego w sprawie sygn. akt K/37/07, http://radareklamy.org.
pl/uchwala,7.html, 2007-10-02.

28 Uchwała Nr ZO 15/07 z dnia 20 lipca 2007 roku Zespołu Orzeka-
jącego w sprawie sygn. akt K/55/07, http://radareklamy.org/logo/
Uchwala_20.07.07_Prostalong.pdf, 2007-09-29.

29 Uchwała Nr ZO 21/07 z dnia 31 lipca 2007 roku Zespołu Orze-
kającego w sprawie sygn. akt K/59/07, http://radareklamy.org.
pl/uchwala,26.html, 2008-01-10.

30 Uchwała Nr ZO 28/07 z dnia 2 października 2007 roku Zespołu 
Orzekającego w sprawie sygn. akt: K/68/07, K/72/07, K/73/07, 
K/77/07, http://radareklamy.org.pl/uchwala,33.html, 2008-01-10.

31 Ibidem.
32 Reklamy telewizyjne są odbierane przez Polaków jako wywołujące 

znudzenie (46%) bądź irytację (31%), a tylko w niewielkim stopniu 
zainteresowanie (4%). Zob.: J. Otffi nowski, Zjawisko unikania 
reklam w telewizji utrzymuje się, IPSOS, 05/2005, wyd. interne-
towe: http://www.ipsos.pl/3_2_012.html, 2007-09-19.
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Społeczno-zawodowe 
funkcjonowanie businesswomen

Marta Czechowska-Bieluga
UMCS w Lublinie

Wstęp
Jak wskazują statystyki, dyskryminacja kobiet ma 

miejsce na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania 
oraz przybiera różne formy. W tak ważnej dziedzinie 
życia społecznego, jaką jest polityka, działalność kobiet 
ogranicza się przeważnie do pełnienia funkcji innych 
niż kierowanie (Weir, 2005; Budrowska i in., 2003). 
Istnienie szklanego sufi tu wśród polskich parlamen-
tarzystek osłabia znacznie możliwość decydowania 
w tzw. kwestii kobiecej, w tym także w zakresie poten-
cjalnych rozwiązań konfl iktu związanego z konieczno-
ścią godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. 
Kolejną determinantą jakości życia kobiet może być 
wysokość wynagrodzenia za pracę. Kobiety zara-
biają przeciętnie 82% kwoty, którą za taką samą 
pracę otrzymują mężczyźni (Mandal, 2007, s. 80), 
a podczas rozmowy rekrutacyjnej muszą odpowiadać 
na dodatkowe pytania dotyczące ich sytuacji rodzinnej 
(Mandal, 2007). 

Chcąc stworzyć pełną listę czynników wyznacza-
jących specyfi kę funkcjonowania kobiet w obszarze 
życia społeczno-zawodowego należałoby się odnieść 
do tak wielu czynników zarówno intra- jak i inter-
personalnych, iż przekroczyłoby to ramy niniejszego 
opracowania. W związku z tym podjęto jedynie 
próbę ich zasygnalizowania skłaniającą do refl eksji, 
że karierę zawodową kobiet można porównać do toru 
z przeszkodami, po pokonaniu którego doznają one 
uczucia spełnienia i satysfakcji.

W związku z przeobrażeniami ról związanych 
z płcią i rodzajem zauważa się obecnie potrzebę badań 
nad funkcjonowaniem kobiet w rolach zawodowych, 
w tym jako businesswomen. Wydaje się to ważne 
ze względu na fakt, iż liczba kobiet pełniących funkcje 
zarządzające w biznesie rośnie1, podczas gdy liczba 
mężczyzn utrzymuje się na stałym poziomie (por. 
Weir, 2005). Zdaniem F. Weir (2005) kobiety często 
szybciej od mężczyzn adaptują się do nowych sytuacji 
i zasad na rynku pracy oraz mobilizują się do zarabia-
nia na utrzymanie swoich rodzin. Według W. Hoffer 

(1987) już pod koniec XIX w. to właśnie kobiety były 
bardziej przedsiębiorcze niż mężczyźni. 

Businesswomen to kobiety, które wbrew stereo-
typom, pokonując wiele barier, dążą do osiągnięcia 
sukcesu na płaszczyźnie nie tylko życia zawodowego, 
ale także rodzinnego. Można przypuszczać, że nie 
stanowią one kategorii jednorodnej. Różnicują je cechy 
społeczno-demografi czne – legitymują się różnym 
poziomem wykształcenia, kierunkiem studiów, 
wiekiem, sytuacją rodzinną itp. Nie muszą również 
spełniać wielu wymogów formalnych uprawniają-
cych je do prowadzenia własnej fi rmy, np. w zakresie 
wykształcenia, stażu pracy itp., tak jak często ma 
to miejsce w przypadku osób zatrudnionych jako pra-
cownicy najemni. 

Celem badań, których wyniki są prezentowane 
w tym opracowaniu, była diagnoza społeczno-zawo-
dowego funkcjonowania kobiet prowadzących własną 
działalność gospodarczą. Badania przeprowadzono 
na grupie 103 kobiet prowadzących własną działalność 
gospodarczą w województwie lubelskim. Posłużono się 
kwestionariuszem społeczno-zawodowego funkcjono-
wania kobiet, który dotyczył głównie ścieżek karier 
badanych kobiet, ich środowiska życia oraz sytuacji 
rodzinnej. Wnioski z badania mogą być przydatne 
w organizowaniu dla nich wsparcia instytucjonalnego. 
Mogą one również stanowić wskazówkę dla tworzenia 
programów szkoleń skierowanych nie tylko do kobiet 
bezrobotnych, ale również do samozatrudnionych 
chcących rozwĳ ać własne fi rmy.

Badane kobiety nie tylko posiadały firmy2, ale 
również zarządzały nimi. Najliczniej reprezentowane 
były kobiety zajmujące się sprzedażą. Około jedna 
piąta respondentek prowadziła sklep, 6,8% badanych 
kobiet posiadało aptekę, a 4,8% – kwiaciarnię. Sto-
sunkowo liczną kategorię stanowiły właścicielki fi rm 
świadczące usługi, w tym: bankowe; budowlane i fry-
zjersko-kosmetyczne (po 9,7%) oraz księgowe (6,8%). 
Prawie 7% kobiet prowadziło restauracje. Stosunkowo 
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najmniej liczną grupę (po ok. 2%) stanowiły kobiety 
pracujące w usługach: medycznych, prawnych, samo-
chodowych, edukacyjnych i wysyłkowych. Wśród 
badanych kobiet znalazły się również właścicielki 
pracowni introligatorskich, domów spokojnej starości, 
wypożyczalni sukien ślubnych oraz agentki ubezpie-
czeniowe. 

Charakterystyka funkcjonowania 
businesswomen

Funkcjonowanie społeczno-zawodowe badanych 
kobiet analizowano w następujących aspektach:
– rozwój zawodowy kobiet;
– otoczenie społeczne kobiet;
– sytuacja rodzinna kobiet;
– stopień zadowolenia z życia.

Badane kobiety podczas wyboru zawodu kierowały 
się własnymi zainteresowaniami. Mimo że najczęściej 
nie dostrzegały czynników utrudniających im reali-
zację kariery zawodowej, to aż co czwarta kobieta 
biznesu wskazała na obciążenia związane z obowiąz-
kami domowymi i rodzinnymi. Ujawnił się problem 
godzenia obowiązków związanych z życiem osobistym 
i wymogami pracy zawodowej. Dla 15% respondentek 
negatywną determinantą awansu zawodowego były 
stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet (por. Reszke, 
1998).

Badania wykazały, że co piąta businesswomen 
odczuwała lęk przed ryzykiem, prawdopodobnie wią-
żąc z nim samo prowadzenie własnej fi rmy. Ryzyko 
to, zdaniem M. Ben-Yoseph i L. Gundry (1998), 
wynika np. z utrzymywania na odpowiednim pozio-
mie zasobów i środków fi nansowych fi rmy, koniecz-
ności tworzenia nowych rynków zbytu czy sprostania 
konkurencji.

Jedynie 30% badanych kobiet doświadczyło prze-
łomowego momentu kariery, najczęściej utożsamiając 
go z otworzeniem własnej fi rmy (por. Budrowska i in., 
2003). Oto fragmenty najbardziej charakterystycz-
nych wypowiedzi badanych na temat przełomowego 
momentu kariery: „Odwołano mnie ze stanowiska, 
tylko dlatego żeby zrobić miejsce dla mężczyzny, 
który robił to co ja, ale otrzymał wyższe stanowisko. 
Wcześniej ja go uczyłam”; „Awansowano mnie po 19 
latach pracy na stanowisko kierownika, ponieważ 
jedyny mężczyzna w dziale bał się je objąć”. Kluczowy 
moment to również: „zgoda na poświęcenie czasu wol-
nego na sprawy zawodowe, po czym nastąpił awans”; 
„Z powodów zdrowotnych musiałam zwolnić się 
z pracy w zakładzie państwowym. Potem została już 
tylko własna działalność”; „Zlikwidowano poprzednie 
miejsce pracy, zostałam przeniesiona do innej miej-
scowości i niejako zmuszona do otworzenia własnej 
fi rmy”; „Po urodzeniu dziecka miałam zamiar rzucić 
pracę, gdyż nie radziłam sobie z nowymi obowiąz-

kami”; „Przekonanie klientów do jakości oferowanych 
usług, a co za tym idzie zyskanie stałych klientów”.

Prawie wszystkie badane podkreślały, że dla uzy-
skania odpowiednich efektów w pracy konieczna jest 
współpraca z innymi osobami. Pytane o doświadcze-
nia związane z dyskryminacją ze względu na płeć 
w dawnym miejscu pracy, respondentki najczęściej 
odczuwały nieadekwatność wynagrodzenia w sto-
sunku do wysiłku, jaki wkładały w pracę. Potwierdziły 
się też wyniki dotychczasowych analiz (por. Balcerzak 
i in. 2003), które ujawniły, że płeć kandydata jest jed-
nym z głównych czynników decydujących o przyjęciu 
do pracy. Kobietom zadawane są pytania o sytuację 
rodzinną, dotyczące najczęściej liczby dzieci i ich 
wieku. Prawie co czwarta badana businesswoman 
była pytana o sytuację rodzinną podczas rozmowy 
kwalifi kacyjnej. 

Badane businesswomen już w szkole pozytyw-
nie się wyróżniały, a podejmując decyzję o założeniu 
własnej firmy, kierowały się wyborem osobistym. 
Była to najczęściej ich świadoma decyzja, a nie kwe-
stia zbiegu okoliczności czy konieczności. Można 
zatem sądzić, że kobiety biznesu stosują atrybucję 
wewnętrzną, przypisując przyczyny działania czyn-
nikom wewnętrznym. Jest to zbieżne z wynikami 
badań M. Strykowskiej (1992), która stwierdziła, 
że menedżerki, które często posiadają tożsamość 
męską, charakteryzują się atrybucją wewnętrzną. 
Osoby o tożsamości męskiej mają poczucie sprawstwa 
w stosunku do własnej kariery.

Dla właścicielek prywatnych firm ułatwieniem 
w drodze do kariery okazała się pracowitość. Wyniki 
badań ujawniły również tendencję do podkreślania 
swoich dotychczasowych sukcesów, zdolności i umie-
jętności podczas realizacji własnej kariery zawodowej. 
Nieliczne kobiety (1%) podkreślały znaczenie swojej 
zewnętrznej atrakcyjności, ale dla 29% właścicielek 
fi rm jednym z istotnych czynników ułatwiających 
awans zawodowy jest prezencja i uprzejmość. Analizy 
te nie potwierdziły jednoznacznie tezy, że kobiety 
zdają sobie sprawę z tego, że często są wartościowane 
z perspektywy ich fi zycznej atrakcyjności (por. Man-
dal, 2000, s. 187). Wyniki prezentowanych badań 
są zbieżne ze spostrzeżeniami I. Reszke (1998), która 
wykazała, że dla 40% respondentów jednym z czyn-
ników ułatwiających paniom prowadzenie fi rm jest 
prezencja. E. Mandal (2000, s. 187) również zauważa, 
że „Kobiety (...) wydają się przekonane o dużym zna-
czeniu atrakcyjności fi zycznej w kreowaniu własnego 
wizerunku”.

Badane kobiety zazwyczaj nie miały planów zwią-
zanych z kształceniem (52%). Prawie co czwarta 
respondentka nie planowała również własnego rozwoju 
zawodowego. Równoliczną grupę (23%) stanowiły 
businesswomen dążące do rozwoju fi rmy w aspekcie 
własnych planów zawodowych, czyli dostrzegające, 
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iż wobec zmieniających się potrzeb społecznych 
muszą rozwĳ ać działalność fi rmy, aby utrzymać się 
na rynku. 

Respondentki oceniały stosunek najbliższego oto-
czenia (rodziny i znajomych) do siebie jako przychylny 
i w większości otrzymywały wsparcie społeczne. Ich 
głównym źródłem wsparcia był partner życiowy/mąż, 
a wsparcie polegało na podtrzymywaniu na duchu, 
rozmowach, motywowaniu itp. (por. także Mandal, 
2000). Można stwierdzić, że businesswomen cieszą 
się prestiżem i pozytywnym wsparciem społecznym. 
Ponad połowa badanych uważała, że stereotypy płci 
mają negatywny wpływ na możliwości zawodowe 
kobiet. Może to wynikać z faktu, iż optymalne funk-
cjonowanie kobiet w zawodzie menedżera wymaga 
od nich zachowań i postaw niezgodnych ze stereoty-
pem płci.

Stosunek respondentek do innych kobiet był naj-
częściej życzliwy, ale warto zaznaczyć, że 15% kobiet 
biznesu określało stosunek współpracowniczek do sie-
bie jako wrogi. Wnioski te są zbieżne z wnioskami 
B. Budrowskiej i in. (2003, s. 65), które wskazywały 
na niechęć kobiet wobec siebie oraz brak solidarności 
kobiecej. Wyniki dotychczasowych badań prowadzą 
do wniosku, że kobiety często negatywnie oceniają 
inne przedstawicielki własnej płci. Zjawisko to nasila 
się wraz ze wzrostem pozycji w hierarchii organiza-
cyjnej. G. Staines i in. (1974, za Strykowska, 1992, 
s. 50) uważają, że „kobieta, która w męskim świecie 
zawodowym (np. w świecie biznesu) zajęła wysoką 
pozycję czuje się zagrożona, a przez to nieżyczliwie 
ustosunkowana do innych kobiet, które również chcia-
łyby złamać panujący stereotyp”.

Badane kobiety wskazywały na brak zmian 
w odniesieniu do relacji przyjacielskich i koleżeńskich 
w następstwie podjęcia działalności gospodarczej. 
Należy podkreślić, że w przypadku, kiedy relacje te 
uległy zmianie, częściej nastąpiło ich pogorszenie niż 
polepszenie. Można zatem zakładać, że w konsekwen-
cji prowadzenia własnej fi rmy relacje przyjacielskie 
kobiet raczej osłabną niż się umocnią. Businesswomen 
ponoszą dużą odpowiedzialność, ponieważ podejmują 
decyzje, które w znacznym stopniu wpływają na ich 
podwładnych. Zmienia się ich organizacja czasu pracy 
i czasu wolnego. Tego ostatniego mają zdecydowanie 
mniej niż przed założeniem fi rmy. Poczucie tej odpo-
wiedzialności, przy jednoczesnych ograniczeniach 
czasu wolnego, może powodować pogorszenie się 
jakości relacji interpersonalnych. 

Większość badanych kobiet nie zauważyła zmian 
w zakresie relacji rodzinnych w następstwie podjęcia 
działalności gospodarczej. Te kobiety, których relacje 
uległy jednak zmianie, częściej określały (podob-
nie jak w przypadku relacji z koleżankami), że była 
to zmiana niekorzystna. Można zatem wnioskować, 
że jedno czesne pełnienie ról rodzinnych i zawodowych, 

pozostając we wzajemnej zależności, może powodować 
osłabienie stosunków między kobietą a członkami jej 
rodziny.

Sytuacja rodzinna badanych businesswomen 
– w ich opinii – charakteryzowała się dużym zaanga-
żowaniem partnera w sferę materialną. Takie opinie 
– jak się wydaje – mogą wynikać z autoprezentacji, 
polegającej na eksponowaniu cech stereotypowo uwa-
żanych za odpowiednie dla przedstawicieli danej płci. 
W tym przypadku autoprezentacja polegałaby na tym, 
że kobiety biznesu podkreślają, że to nie one są przed-
siębiorcze, a raczej ich mężowie. To nie one zatem 
zabezpieczają materialny byt rodziny (Rudman, 1998, 
za Wojciszke, 2002). Tymczasem aż 38% respon-
dentek określało wkład partnera w zabezpieczenie 
środków fi nansowych jako średni. Partnerzy badanych 
kobiet najczęściej troszczyli się o dobre samopoczucie 
członków rodziny w stopniu wysokim. Chociaż dla 
stosunkowo niewielu kobiet czynnikiem utrudniają-
cym im karierę zawodową były obowiązki domowe 
i rodzinne, to aż 70% właścicielek fi rm uważało, że ich 
partner wykonuje wspomniane obowiązki w stopniu 
małym bądź średnim. Jak wynika z prezentowanych 
badań, osobami odpowiedzialnymi za wychowanie 
dzieci są zarówno badane kobiety, jak i ich partnerzy 
(por. Strykowska, 1992). Często to jednak głównie 
matka (35%) ponosiła odpowiedzialność za wychowa-
nie potomstwa. Warto zaznaczyć, że analizy prowa-
dzone przez M. Fuszarę (2002) wykazały, że ponad 
połowa kobiet opowiada się za partnerskim modelem 
rodziny, czyli takim, w którym obowiązki domowe 
są dzielone mniej więcej po równo, a badania D. Duch 
(1996; 2002) ujawniły tendencję do niekorzystnego 
podziału obowiązków w rodzinie (por. Wachowiak, 
Frątczak, 2001; Wachowiak, 2001; Przybył, 2001). 
Zatem, mimo iż kobiety oczekują od partnerów real-
nej pomocy w obowiązkach domowych, nie zawsze 
mogą na taką pomoc liczyć, choć warto zaznaczyć, 
że w większości doświadczają wsparcia emocjonalnego, 
co potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań.

Wyłaniający się obraz dotyczący zadowolenia 
z życia osobistego i zawodowego badanych kobiet jest 
zdecydowanie pozytywny. Wyniki badań ujawniły, 
że większość respondentek ma świadomość osią-
gniętego sukcesu (ich fi rma utrzymuje się na rynku 
pomimo konkurencji) i odczuwa zadowolenie zarówno 
z życia osobistego, jak i zawodowego (por. także 
Wrochno, 1966). Może to wynikać z faktu, iż badane 
to kobiety, które osiągnęły pewien poziom awansu 
społecznego, co pozwala im odczuwać satysfakcję 
z życia. Zdecydowana większość respondentek źródeł 
sukcesu upatrywała w czynnikach wewnętrznych, 
np. w zdolnościach (por. Mandal, 1991). Zdaniem 
B. Wojciszke (2002), jeżeli sukces przypisany jest 
czynnikom wewnętrznym, to człowiek oczekuje jego 
powtórzenia. Większość badanych była zadowolona 
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z wykonywanej pracy. Można zakładać, że kobiety 
te są w dużym stopniu zorientowane na pracę. Mają 
możliwość wyboru własnej ścieżki kariery, same decy-
dują o swoim losie, a w przypadku braku zadowolenia 
z pracy, zrezygnowałyby z niej. 

Ujawniono szczególnie korzystne działanie wspar-
cia udzielanego badanym przez partnera życiowego, 
co jest zbieżne z wynikami innych badań (Holahan, 
Gilbert, 1979, za Mandal, 2000, s. 84; Strykowska, 
Trzeciakowska, 1994, s. 390). Ponieważ większość 
badanych businesswomen otrzymywała tego rodzaju 
wsparcie, można również zakładać, że to był jeden 
z czynników wyznaczających poziom ich ogólnego 
zadowolenia (Mandal, 2000).

Badane doświadczały negatywnego wpływu obo-
wiązków związanych z pracą zawodową na życie osobi-
ste, wskazując na brak czasu dla najbliższych. Podobne 
prawidłowości ujawniły badania B. Budrowskiej i in. 
(2003, s. 42-43) nad menedżerkami, które w zakresie 
ponoszonych przez siebie kosztów podawały m.in. 
brak czasu na życie rodzinne, na realizację własnych 
zainteresowań, na wystarczającą ilość snu oraz stres. 
Większość badanych nie odczuwała ujemnego oddzia-
ływania życia osobistego na pracę, aczkolwiek ujawnił 
się odwrotny kierunek tejże zależności. Mianowicie, 
badane businesswomen najczęściej twierdziły, że praca 
negatywnie wpływa na ich życie osobiste, ponieważ 
powoduje zaniedbywanie obowiązków związanych 
z wychowaniem dzieci czy pracami domowymi. 

Zakończenie
W świetle przedstawionych danych można wysunąć 

wniosek, że kobiety decydując się na własną fi rmę 
kierują się na ogół wyborem osobistym, a czynnikami 
pozytywnie determinującymi ich wybór są głównie 
wykształcenie i wiedza. Badane kobiety miały poczu-
cie sukcesu, który – ich zdaniem – zawdzięczały przede 
wszystkim sobie. Były zadowolone z życia osobistego 
i z wykonywanej pracy. Nie odczuwały negatywnego 
oddziaływania pracy na życie osobiste; to częściej 
praca niekorzystnie wpływała na życie osobiste niż 
odwrotnie.

Dotychczasowe badania wykazały, że sukces fi rmy 
jest warunkowany z jednej strony czynnikami nieza-
leżnymi od człowieka, a z drugiej – pewnymi szczegól-
nymi umiejętnościami. R.A. Baron i G.D. Markham 
(2003) ujawnili, że ważnym czynnikiem warunkują-
cym sukces fi nansowy przedsiębiorcy są kompetencje 
społeczne. Znaczącą rolę odgrywają zwłaszcza trzy 
czynniki: postrzeganie społeczne, przystosowanie 
społeczne oraz ekspresyjność, na których warto się 
koncentrować podczas opracowywania programów 
szkoleniowych dla kobiet chcących założyć bądź roz-
wĳ ać własną fi rmę.

1 Przykładowo, w Rosji 40% małych fi rm jest prowadzonych przez 
kobiety (Wier, 2005); w Polsce wśród ogółu przedsiębiorców kobiety 
stanowią 35% (www.stat.gov.pl, GUS, Aktywność ekonomiczna 
ludności Polski IV kwartał 2007 r.).

2 Respondentki zatrudniały w swoich fi rmach do 10 pracowników.
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Informacje Międzynarodowego Forum Kobiet (MFK)
Udział MFK w projektach unijnych 
W grudniu 2007 r. zakończył się projekt ENTER – partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości 

i równouprawnienia. Jednym z istotnych zadań MFK w tym projekcie było wydanie Przewodnika 
po telepracy w nakładzie 500 egz. oraz zorganizowanie w Olsztynie jednego z pięciu seminariów 
promujących rezultaty projektu. 

Drugi projekt – Gender Index – zakończył się w marcu 2008 r. MFK było odpowiedzialne w tym 
projekcie za przeprowadzenie badań fokusowych z udziałem menedżerek fi rm oraz absolwentek, 
i za zorganizowanie konferencji promującej wyniki badań. Prezes MFK brała udział we wręczaniu 
nagród laureatom pierwszej (2006) oraz drugiej (2007) edycji konkursu Firma Równych Szans. Oba 
projekty były realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL od 2005 r.

Udział MFK w konferencjach
Prezes Zarządu reprezentowała MFK i delegację polską podczas sesji panelowej na konferencji zaty-

tułowanej Women Innovators Connected, która odbyła się w Glasgow 17 kwietnia 2008 r. – w ramach 
6 Programu Ramowego Unii Europejskiej WENETT – Promotion of Women Entrepreneurs to par-
ticipate in European Technology Transfer. Partnerem projektu w Polsce jest Ośrodek Przetwarzania 
Informacji (OPI). W konferencji uczestniczyło około 100 kobiet z całej Europy. 

MFK było patronem konferencji Gospodarka bez kobiet to pół gospodarki, która odbyła się wiosną 
2007 r. w Zakopanem, pod patronatem minister fi nansów Zyty Gilowskiej. Tematy poruszane na kon-
ferencji to: bariery w karierach kobiet, różnica w komunikacji pomiędzy kobietami i mężczyznami, 
kobieta doradcą fi nansowym, rola kobiety we wdrażaniu standardów jakościowych.

W dniu 15 listopada 2007 r. w Hotelu Hyatt w Warszawie miała miejsce, zorganizowana przez MFK 
i UNDP w ramach projektu Gender Index, konferencja Równi w pracy – zarządzanie różnorodnością, 
na której zostały przedstawione m.in. wyniki pierwszej edycji konkursu Firma równych szans 2006.

MFK było organizatorem jednej z sesji cyklicznej konferencji organizowanej przez Kolegium Gospo-
darki Światowej SGH w Warszawie, zatytułowanej TRANS’07 Wspólna Europa. Zarządzanie wartością 
przedsiębiorstwa na rynku europejskim. Konferencja odbyła się w dniach 22-23 listopada 2007 r. 
w siedzibie SGH, a MFK było odpowiedzialne za poprowadzenie panelu pt. „Kapitał ludzki – budowanie 
i zarządzanie wartością”, w którym wzięły udział 3 właścicielki fi rm (2 z Warszawy i 1 z Łodzi). 

Podobnie jak w latach ubiegłych, MFK patronowało przedsięwzięciu studentek SGH pt. „Tydzień 
kobiet sukcesu”, który został zorganizowany w dniach 10-14 grudnia 2007 r. Członkinie Forum poprowa-
dziły dwa warsztaty zatytułowane „Strategie kobiet w biznesie” oraz „Kobieta – talent XXI wieku”.

Działalność oddziałów
Oddział Pomorski. Na wrześniowym spotkaniu 2007 r. odbyła się dyskusja dla członkiń na temat 

programu i oczekiwań członkiń w związku z rozpoczęciem nowego roku działalności. Na kolejnych 
spotkaniach były prezentowane zagadnienia dotyczące m.in. kształtowania wizerunku fi rmy, chirurgii 
plastycznej, ochrony danych fi rmy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi z zakresu IT, możliwości 
korzystania z funduszy Joint Venture oraz zasad gry w golfa. W styczniu 2008 r. Oddział Pomorski był 
współorganizatorem (razem z Rotary Club) Balu Charytatywnego na rzecz dzieci z domów dziecka.

Oddział w Olsztynie. Na co miesięcznych spotkaniach poruszane były tak ważne sprawy, jak: 
radzenie sobie ze stresem, pozyskiwanie funduszy unĳ nych na projekty z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz pozyskiwanie kredytów na realizację projektów z funduszy unĳ nych, a także tematy 
dotyczące suplementacji diety w świetle zagrożeń chorób cywilizacyjnych wynikających z niedoboru 
składników w spożywanej żywności. Dziesiąty raz z rzędu Oddział MFK w Olsztynie patronował edycji 
Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur. W związku z X Galą Kobiet Sukcesu, zorganizowaną 8 marca 
2008 r., powstała strona internetowa www.kobietysukcesu.eu. 

Oddział w Łodzi. Na spotkaniu w listopadzie 2007 r. była mowa o tym, jak zainwestować nadwyżkę 
kapitału, czyli o bankowych produktach strukturalnych oraz funduszach inwestycyjnych. Spotkanie 
grudniowe (2007) zaszczycili studenci Łódzkiej Akademii Muzycznej dając koncert. Na spotkaniu 
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w marcu 2008 pojawił się wątek fi rmy rodzinnej i odbyła się dyskusja, jak radzą sobie kobiety w takich 
fi rmach oraz, czy i dlaczego państwo powinno wspierać przedsiębiorstwa rodzinne. Udział w nim wzięli 
prof. Jan Jeżak z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Wiktor 
Askanas z Kanady, który opowiedział jak w jego kraju wspiera się rodzinny biznes m.in. przez stabilne 
przepisy prawa, ułatwianie dostępu do kapitału, pomoc przy budowaniu wspólnej wizji rodziny i fi rmy 
oraz w planowaniu sukcesji, która zapewnia gospodarce ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
W kwietniu 2008 odbyła się dyskusja na temat „Jak skutecznie chronić się przed sztuczkami reklamo-
wymi produktów kierowanych do kobiet”. Majowe spotkanie było poświęcone rynkowi nieruchomości 
i temu, że warto inwestować w nieruchomości, a czerwcowe – funduszom pożyczkowym oraz funduszom 
unĳ nym dla kobiet przedsiębiorczych.

Program spotkań MFK
wrzesień 2007 – czerwiec 2008

Wrzesień 2007 –  Najnowsze zmiany w podatkach i ich wpływ na działalność fi rm. Umysł i zmysł 
– razem czy osobno?

Październik 2007 –  Zarządzanie fi nansami – prezentacja zasad nowoczesnego podejścia do własnych 
fi nansów

Listopad 2007 –  Plan inwestycyjny Axa – zasady zarządzania funduszami pieniężnymi

Grudzień 2007 –  Spotkanie świąteczne – prezentacja Jagi Rej, wiceprezes ds. naukowych Pol-
skiego Stowarzyszenia Bioterapeutów, Uzdrawiaczy i Radiestetów

Styczeń 2008 –  Podsumowanie konferencji TRANS’07 i udziału w niej MFK 

Luty 2008 –  Spotkanie z założycielką MFK, byłą ambasador Polski na Litwie, profesor 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Eufemią Teichmann. Wieczór poezji 
– wiersze Hanny Adamkiewicz-Drwiłło prezentowane przez poetkę 

Marzec 2008 –  Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013: możliwości fi nansowania 
małych i średnich fi rm z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Prezen-
tacja nowego międzynarodowego projektu dla businessomen – Wenett

Kwiecień 2008 –  Jak dbać o urodę w każdym wieku i jak zachować szczupłą sylwetkę. WenDo 
– samoobrona i zasady asertywności dla kobiet

Maj 2008 –  Kreatywność w zarządzaniu – jak ją wyzwolić

Czerwiec 2008 –  Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Forum Kobiet

Konferencja 
„Zarządzanie różnorodnością”

20 listopada 2008

Więcej informacji na stronie www.mfk.org.pl



17–18 listopada 2008 r., 
restauracja Ale Gloria, Warszawa

CZAS KOBIET
czyli jak pokonać szklany sufit?

K O N F E R E N C J A

powodów, dla których warto wziąć udział w konferencji:
❱ dowiesz się jakie bariery tworzą Twój szklany sufit
❱ spotkasz kobiety, które odniosły sukces w biznesie
❱ poznasz narzędzia, które pozwolą wzmocnić w Tobie cechy 

kobiety lidera
❱ dowiesz się dlaczego lepiej jest zarządzać własną firmą 

albo…
❱ …dlaczego jednak warto szukać dróg awansu w korporacji

Do udziału w konferencji zapraszamy kobiety, które:
❱ zajmują wysokie ale jeszcze nie najwyższe stanowiska 

i szukają dalszych dróg rozwoju
❱ stają przed dylematem „awans w firmie” czy „własna firma”
❱ chcą rozwinąć w sobie cechy lidera
❱ starają się pogodzić tradycyjne role kobiece z sukcesem 

zawodowym

Swój udział w konferencji potwierdziły:
❱ , Szkoła Główna Handlowa 
❱ – trener liderów, 

psycholog-doradca rozwoju osobowości
❱

❱ , Prezes Zarządu PTK Centertel
❱ , Prezes Zarządu PKF Consult
❱ , autorka audycji Radia PiN 

pt. „Sukces pisany szminką”

Więcej informacji:
Monika Zielińska, tel.: 605 36 68 68; e-mail: monika.zielinska@manager-media.pl, www.manager-eventy.pl/kobiety
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Quality of women’s life 
in the light of the consumerism 
theory

Introduction
The studies on consumer behaviours and the impact 

of these behaviours on the quality of life are among 
the one of the most intensively developed streams 
of social research. This derives from a defi nition of the 
post-modern society as the consumptive society; the 
one where the main role of an individual is no longer 
production but consumption. Contemporary societies 
shape their members in such a way so they are able 
to assume the consumer role and submit all other 
spheres of life to this role.1 It is related to a pheno-
menon of consumerism, i.e. the lifestyle focused on 
consumption and possession, even over-exaggerated 
interest in consumption.2 

According to H. Mamzer: “a motive for consump-
tion is not the need for survival, but the need to mark 
social differences between members of different clas-
ses”. According to M. Golka: „consumption does not 
exactly mean satisfaction of necessary needs, it is 
rather satisfaction of desires or whims characterised 
with greediness in purchasing things and making the 
use of services, which are not essential for survival. 
It is a spectacular action targeted at showing off. It 
serves the struggle for prestige. Eventually, it serves 
the fi ght for economical success of an individual, his 
or her reign over other individuals, or if not exac-
tly reigning – then at least domination, or possibly 
distancing oneself from others”. He describes con-
sumption as quasi-religion, as it has become a way 
of life, it often constitutes a goal that is stubbornly 
pursued. Contemporary shopping centres, casinos, 
amusement parks are perceived as “consumption tem-
ples” because of their magical, sometimes even sacral 
character, where people go in order to practise their 
“consumer religion”. Consumption is a source of ple-
asures; while the impossibility to cultivate it results 
in suffering. The poor and the rich alike participate 
in these attempts at reaching material satisfaction 
of their needs. According to H. Mamzer, consumption 
culture imposes on an individual the imperative to buy 

and use the objects and concepts that are superfl uous 
in the context of satisfaction of life needs.3

Many hitherto studies on infl uence of consump-
tion concluded that Polish society gladly gave in 
to consumerism. However, a strong differentiation 
of these infl uences was observed.4 For many people, 
consumption became the main indicator of successful 
life and happiness. The spirit of the Poles was rooted 
in the real conditions of life5. This concerns both: the 
ones who took advantage of the market offers without 
moderation, as well as those for whom consumer life 
is an unfulfi lled “internal demon”.6

Over the last few years, intensifi cation of consume-
rism like behaviour has been caused by the improving 
material situation of the male and female Poles. This 
improvement is confi rmed not only by objective eco-
nomic indicators (a rapid rate of economic growth, 
a signifi cant drop in unemployment, increasing wages 
and salaries), but also by a subjective evaluation of the 
material condition of households. This may be posi-
tively assessed in the context of the quality of life. 
According to the CBOS surveys7, in December 2006, 
the indicators of satisfaction with material living con-
ditions, particularly regarding income and fi nancial 
situation, reached a historical maximum. It translates 
directly into an improvement in an assessment of buy-
ing power, as the group of consumers who do not have 
any problems with satisfaction of everyday needs is 
increasing; as well as the group whose income allows 
unrestricted shopping without having to save money 
fi rst (see Figure 1).

Under the conditions of the Polish transforma-
tion, quality of life strongly depends on the personal 
income and gathered assets, therefore the emotional 
approach seems more suitable to apply for the studies 
concerning the quality of life of the Polish society than 
the cognitive approach. The roots of the presented 
below survey results comprised the following research 
questions:

Teresa Słaby
Krzysztof Maliszewski
Warsaw School of Economics
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1. What does consumerism currently means for the 
Poles?

2. Do they observe in their environment consume-
rism understood as shopping, or is it perceived as 
a determining factor in feeling satisfaction or even 
happiness?

3. Do they submit to such behaviours and states them-
selves?

4. Does over excessive consumption still constitute 
determinant of high evaluation of life quality in 
the contemporary Polish reality? Does it still mean 
insatiable attempts at increasing possession, or 
maybe “stop” signs have already appeared in con-
sumers’ minds?

5. Is it possible to select a group of “aspiring materia-
lists” or “affl uent positivists”8, among the active 
consumers who would not suffer a decline in life 
quality if they reduced shopping?

6. Is there a new global tendency emerging that will 
be characterised with a lower pace and a changed 
shopping structure of the city residents?

7. Is the opinion concerning over excessive consump-
tion as a determinant of life quality spatially diffe-
rentiated? Can we observe the symptoms of some 
reductions in over excessive consumption among 
the respondents from the capital, i.e. the ones who 
potentially may become the leaders introducing 
changes in life styles?

8. Are the values infl uencing behaviours of the Polish 
consumers changing? Could this change signalise 
the beginning of deconsumption?

The answers to the research questions were suppo-
sed to verify a hypothesis that over excessive consump-
tion still positively infl uences subjectively perceived 
quality of life, and that there is spatial differentiation, 
as well as differentiation with respect to income and 
marital status. A test survey was carried out in August 
2007. The respondents comprised working women 
living in Warsaw and Lublin, with at least secondary 
education, differentiated with respect to income, stay-
ing in a relationship and having children. Lublin is 
an example of a city that is “a provincial one”, but 
situated not too far from Warsaw, which may facili-
tate possible imitation of patterns. Narrowing of the 
surveyed group to women only may be justifi ed by the 
fact that women make most decisions concerning 
shopping.

Because the surveyed phenomena have qualitative 
character, the in-depth interviews were chosen as 
the research tool.9 This method consists in carrying 
out a long (of over one-hour duration) interview with 
each of the respondents separately concerning the 
respondent’s opinion regarding the surveyed subject. 
An individual interview is characterised by, contrary 
to the typical questionnaire interview, a relatively 
loose structure – the scenario is generally outlined and 
may be changed following the course of the interview, 
the respondents answers are spontaneous (not chosen 
from the list). The structure of the surveyed group 
(overall, there were carried out 18 questionnaires) 
according to the examined characteristic is presented 
in Table 1.

Figure 1. Opinions of Poles concerning the way of money management 
Source: The Poles about material condition of theirs families. Opinions from the years 1987-2007. Report on the survey, CBOS, 
Warsaw, March 2007, p. 8.
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Table 1.  Women respondents by the place
 of living and typological 
characteristics

City

Monthly income 
(in zl)
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children
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Warsaw 3 3 3 3 8 4 8 4
Lublin 1 1 2 2 3 3 4 2
Total 4 4 5 5 11 7 12 6

Source: Own elaboration.

Respondents associate shopping 
with happiness 

The following declarations: “Shopping brings us 
happiness. Maybe just for a while, but it still does. 
And also this feeling that we can afford it, that 
we are able to buy is pleasure. How secure I feel 
– it is important”; “It [shopping] brings joy, it brings 
such fulfi lment”; “Buying things – means happiness” 
– indicate that the respondents’ identify shopping with 
happiness, i.e., consumerism has a positive impact on 
the quality of their lives.10 On the basis of the received 
answers it may be concluded that:
1. Quality of life is perceived mostly in the context 

of consumption – consumption is the main 
source of pleasure. This pleasure has two pha-
ses. The fi rst one comprises the fact of the purchase 
itself, or even the process of buying – the ceremony 
connected with shopping (making arrangements 
with friends), treating a store/shopping mall as some 
kind of a shrine11, choosing a product. This phase 
is usually short. Then the second phase may (but 
does not have to) happen – satisfaction with using 
the product. However, the respondents underline 
that they have experienced cases of shopping when 
only the fi rst phase took place – the purchased 
things were afterwards used rarely or not at all.

2. The respondents are generally satisfi ed with their 
standard of living; nevertheless, in most of the 
answers a word “but…” appeared, associated 
with still unfulfi lled desires connected with a level 
of income (“the appetite grows with what it feeds 
on” – the higher are the earnings, the greater 
are consumption needs, which in turn leads to an 
increasing demand on money earning). “It is like 
a disease, that when I have something I want even 
more.” The personal fi nancial means do not 
infl uence directly the satisfaction with life; 
nevertheless, they have some impact through incre-
asing consumption. The desired earnings are only 

a mean for reaching the goal which is shopping 
(consumption), as illustrated in Figure 2.

3. Over excessive consumption was defined 
by the respondents in a double way – as buying 
more things than are necessary, or as spending 
on shopping more than the household’s budget 
allows. Quite often, the respondents indulge in 
unplanned, impulsive purchases. It often happens 
under the infl uence of marketing incentives, mainly 
sales. Women are aware that marketing infl uences 
their behaviours, but they still surrender to this 
infl uence. “It would be a sin not to buy something 
which price has dropped by 70%”. If they do not 
manage to acquire the sought for product, they 
often buy some other thing instead, a product that 
is not really necessary, which they only buy in order 
to evoke a feeling that the time devoted to shopping 
was not wasted. Over excessive shopping repre-
sents some kind of addiction, it is accompanied 
by rationalization of transgression, easy willingness 
to repeat their “sin”, lack of refl ection. Respondents 
realize that one may loose oneself in shopping. If 
they were suddenly given 10 000 PLN, they would 
not consider this amount as too high, they could 
spend it without any hesitation on their pleasures. 
The women whose monthly income was higher 
than 5000 PLN a month assessed the mentioned 
amount as average („This is both such a big and 
small sum of money”).

4. From the female respondents’ answers the picture 
of consumption is emerging understood mainly 
as:
• the way of identity building (an individual is 

characterised exclusively with his or her status 
of ownership or a potential for making purchases; 
the awareness that you may afford something 
provides a feeling of safety)

• the way of managing spare time: the only 
“hobby”, “relax, consolation”; “Paid work 
consumes so much of my time, energy, and it 
[shopping] is something I can compensate this 
with.” The respondents sometimes happen to get 
involved in consumption of the services within 
the scope of culture and arts, but it not a priority 

Figure 2.  Dependence of emotional state on 
consumption

Source: Own elaboration based on the results of the 2007 
survey.
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(it loses with yet another blouse) – “I could buy 
a book instead of these “rags”. However, a book 
I read and put away, while I will be wearing 
these rags throughout this season and maybe 
even the next one.”

• the way of reacting to stress/failure in other 
spheres (it may be illustrated by a “triangle 
of activity or self-fulfi lment areas”: home – work 
– consumption; in case when home or relation-
ship are missing consumption decidedly gains 
signifi cance).

5. Having a family (mainly children) is the only 
way to confi ne consumption aspirations. A part-
ner/husband increases buying power (additional 
money), but has rather no impact on the scale 
of consumption. However, some female-respon-
dents are afraid of ironic comments after their over 
excessive shopping. According to them, male style 
of shopping is different – their purchases are less 
often but cost more money, they also buy goods in 
different domains (electronic equipment). It should 
be stressed though, that the answers concerning 
questions related to family were rather schematic, 
they did not mention a character of family contacts, 
interrelations, respect, and friendship. 

6. The respondents’ future plans concern incre-
asing intensiveness of their contacts with family, 
advancement in paid work (career), building houses 
outside the city, but also “escape” into travelling. 
These plans were usually formed long ago, they 
have been “slowly maturing” for implementa-
tion.

7. Lack of symptoms of discouragements with 
consumption (shopping). Over excessive shop-
ping is followed by a bad conscience, anger, which 
nevertheless vanishes after a day or two. Often 
rationalisation of purchases takes place (“if I have 
bought it, it means that I needed it”). Sometimes 
the respondents are ashamed to admit how much 
they spend, but they state that they could always 
spend more. They also admit that if they had a lar-
ger amount of money they would rather spend 
even more. In some declarations, certain “barriers” 
of shopping have appeared. Some of them were 
of external nature, such as housing conditions that 
do not allow gathering unnecessary things in large 
quantities, while the others were conscious, such 
as not carrying a cash card. A reluctant attitude 
towards shopping may be observed in declarations 
of only two women, although it is rather caused 
by shopping conditions: tumult, noise, “aggressive” 
help of shop assistants, while during shopping these 
women want to rest after a day of work (thus: they 
still want to buy things but in more comfortable 
conditions).

8. A phenomenon of “conscious consumption” 
was not observed in the respondents’ answers (e.g. 
taking into account ecological factors, avoiding pro-
ducts with the labels of the producers or countries 
that take unfair advantage of labour force, exploit 
children’s work, etc.). Quite often, the respondents 
admitted that they would be paying more attention 
to these aspects of consumption, if they were better 
exposed in public debate. However, considering the 
fact that ecological issue has been functioning in the 
media for a long time now, it may be concluded that 
the only purpose of claiming ignorance of this issue 
is hiding unrefl ective character of consumption. 
Moreover, during the interviews one could hear 

some kind of consumerism justifi cation, as almost all 
survey participants declared that: the main deter-
minant of the social status is money under-
stood as consumption potential (the potential status 
of possession is what counts). “Social status means 
a bank account balance.” The external symptoms 
of status and appearances comprise a base for asses-
sment of other people. Other people (and herself) are 
perceived in the context of the assets they own. The 
more fi nancial means a person possesses the higher 
position they have. Possession manifests outside thro-
ugh purchasing various goods (such as a fl at, a house, 
a car, RTV appliances, clothes, cosmetics, etc.). A level 
of education and occupation were mentioned on the 
successive positions, which also may be directly linked 
to wealth – in the respondents’ opinion higher (bet-
ter) education combined with resourcefulness results 
in better occupation and higher remuneration. Also 
an image – identifi ed by the surveyed women with 
grooming and a style of dressing (“When we meet 
someone for the fi rst time, then their appearances: 
the clothes they are wearing, whether they have 
make-up, fi ngernails, shoes, a bag – all these small 
things.”) – seems to be derived from wealth. There 
were also opinions identifying social status with posses-
sion of its symbols – expensive and unavailable goods 
(“Something that people see on the outside.”). The 
least often declared were opinions linking social status 

Figure 3.  Interrelations between 
the symbols of status

Source: as in Figure 2.
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and personality. The relations between determinants 
of social status is presented in Figure 3.

Following the fact that most determinants of sta-
tus cannot be evaluated at the fi rst sight, we assess 
other people judging by their appearances and visi-
ble symbols of status. The fi rst impression effect is 
what counts – the better is the person’s presentation, 
the better we appraise this person. Both: the looks 
(beauty), as well as clothes (mark, stylisation) are 
taken into account. The concept of consumption is 
mainly connected with the assets observed by other 
people in our environment – clothes, shoes, cosme-
tics, perfumes. The main places of purchasing such 
consumer goods constitute shopping centres. In case 
of people decorating a house or f lat buying home 
equipment also “counts”.

It is possible to “fi sh out” some part of “refl ec-
tive” opinions, which may signalise a new tendency 
– deconsumption. Sometimes, these statements have 
a refl exive, dual character, e.g., “Shopping is a ple-
asure that lasts a few hours. Obviously shopping is 
not going to replace family happiness, but it still 
means happiness. I enjoy myself very much”.

Opinions concerning the impact of over excessive 
consumption on relations with other people varied. 
On the one hand, there were voiced opinions that 
over excessive consumption results in submitting our 
life more to acquiring than feeling, we spend our 
leisure time (particularly weekends) on shopping and 
not on meeting other people. On the other hand, 
some respondents concluded that money allows them 
to satisfy needs and fulfi l dreams of people that are 
close to them.

The significant is the fact that in the opinion 
of women, the goods they buy are of increasingly bet-
ter quality. Beginning from a certain level of income 
(relatively high) the increasingly more signifi cance 
is ascribed to the quality of the purchased goods 
(clothes, cosmetics, food products, equipment, etc.). 
In the respondents’ opinion it is better to invest in 
more expensive brand, as it guarantees good quality 
of a product, than buy for the same amount of money 
more things of poorer quality. However, such answers 
were given by relatively older women. 

The level of income together with the place of resi-
dence does not infl uence assessment of emotional 
states respondents (perceived quality of life) of the two 
examined cities. In the group with highest income, 
the respondents from Warsaw are motivated more 
by snobbism than quality of shopping. In both cities, 
women buy things spontaneously although some 
refl ection concerning purposefulness of unplanned 
purchases may be observed among the respondents 
of Lublin with lower income. Possessing a new thing 
gives all the surveyed women satisfaction. When they 
cannot fi nd something, they are irritated. The respon-

dents from Warsaw are even very dissatisfi ed, parti-
cularly those with higher income. Shopping decidedly 
improves one’s mood, particularly among the groups 
of women with lower income in both cities. When the 
respondents are in a poorer mood, they prefer not to 
go shopping, as it is not going to be successful. This 
is what the respondents with lower income declare, 
while the wealthier ones go shopping. They have bad 
“conscience”, if they spend too much money, but not 
on clothes. If they suddenly get to possess 10 000 
PLN, the respondents with lower income would rather 
satisfi ed other needs than another shopping. The most 
ambitious plans in this respect revealed the respon-
dents in Warsaw (they would allocated this money 
for higher education). Women in the higher income 
groups would spend this money on travelling. 

Over excessive consumption was defi ned similarly 
in both groups of women as buying unnecessary 
things. The Warsaw respondents with high income 
declared some symptoms of discouragement with 
shopping. Respondents with different income from 
both cities, observed that over excessive shopping 
causes some discontent among other family members, 
the contacts with close people loosen, they are sorry 
that they “waste” their spare time on shopping. As 
regard the questions set forth in the survey concerning 
life quality felt due to over excessive shopping, it may 
be concluded that even though the respondents feel 
happiness, nevertheless shopping is not the only source 
of this emotional state. They experience worsening 
of their contacts with family, which results in lowering 
their well-being, therefore the quality of life.

Recapitulation
The respondents’ attitudes are well inscribed in 

the characteristic of consumer attitude defi ned by 
Z. Bauman.12 According to them, the art of life consists 
in looking for and buying goods and gathering the 
assets necessary for this process. They often underline 
that “bargain hunting” – purchasing of a product 
at reduced price – brings them particular satisfaction. 
Whereas a failure – lack of the product they were 
seeking – results in an urge to buy anything in order 
to evoke positive feelings. On the basis of the formu-
lated opinions it may be observed that purchasing 
goods and services is considered an effective method 
of improving one’s mood. 

The obtained empirical results indicate only slight 
symptoms of changes in consumer awareness. It mani-
fests, e.g. in declaration that even if health, family, 
children, work, friends are considered the main values, 
money is still necessary in life, it fosters happiness, 
without money people loose feeling of safety and peace. 
Comparing these observations to the descriptions 
of a deconsumption tendency in developed societies13, 
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it should be concluded that among the four circum-
stances of limiting consumption the only one which 
manifestation can be mentioned in the Polish reality 
(and to a very limited range) is the increasing quali-
tative aspirations (quantitative reduction of consump-
tion). The increasing uncertainty of the households’ 
situation (security/assurance consumption) seems to be 
strongly determined by political and economic issues 
– it is observed in the societies of developed countries 
experiencing a threat of terrorism and moving places 
of work to developing countries; therefore its infl u-
ence should not be expected in the Polish conditions. 
Responsible consumption understood as i.a. taking 
into account ecological requirements is so far accepted 
only in its verbal dimension. It is not refl ected in con-
sumer behaviours (imposed by “central” regulations 
may be understood as limitation of freedom).

Female consumers will probably continue seeking 
happiness and fulfi lment in satisfaction of consumer 
needs without refl ection, whereas their life style will 
be still focused on spending spare time in “consump-
tion temples”. In the nearest future, shopping will 
continue to play a signifi cant role in evaluation of life 
quality in the context of fl eeting happiness, based on 
emotions accompanying shopping. Worrying is the fact 
that satisfaction of material needs is more important 
than spiritual needs and the family atmosphere. It 
may indicate great cultural changes in the Polish 
society. 

The obtained results not only confi rm many popu-
lar and anecdotic opinions concerning the impact 
of consumption on quality of life, they also indicate 
interesting directions of the future studies, including 
nation-wide research on relations between consu-
merism and quality of life. Because of the testing 
character of the survey, its results have only indicative 
character. Nevertheless, despite a modest size of the 
surveyed group, the conclusions may be treated as 
symptomatic due to the fact that a qualitative form 
of the survey allowed obtaining rather sincere opi-
nions.
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Introduction
According to the observation of O. Zieger, the 

consumers in the Western European countries and 
the United States characterise increasingly higher 
consumer’s awareness. They expect products not 
only of the highest quality, but also made in an ethi-
cal, human, as well as environment friendly way and 
in accordance with the highest technological stand-
ards.1 The www.ekokonsument.pl website defines 
a responsible consumer as “a consumer buying 
in a conscious, wise, and ethical way, i.e. in a way 
that in addition to satisfaction of material needs, also 
supports responsible enterprises, understanding as 
such the enterprises that beside economic rules apply 
also ecological, social, or ethical principles”.2 Beside 
knowing their rights and being able to exercise them, 
responsible consumers are aware of the fact that each 
purchase supports a particular producer and their 
actions initiated in both areas: commercial, as well 
as social one (or ecological).3 A responsible consumer 
knows that he or she should play an active role in 
market economy through the following actions:
• Consumer boycott, i.e. “an appeal for univer-

sal abstaining from buying a product in response 
to unethical conduct of a producer”.4 The object 
of the consumers’ interest may become problems 
such as: testing products (e.g. cosmetics and phar-
maceutics) on animals, unfair treatment of custo-
mers and employees by supermarkets, misleading 
consumers, advertising discriminating particular 
target groups.5

• Complaints addressed to the organizations 
that fi eld of activity comprises protection 
of the consumers’ rights, which should enforce 
adequate actions on the sued enterprises, such as, 
e.g. withdrawing advertisements violating human 
dignity.

• Supporting sales of products made by the 
producers who act in accordance with the law and 
ethical principles; products made according to the 

Fair Trade rules6, which production do not violate 
human dignity (consumers’ and employees’), and 
also supports social development, protect natural 
environment, etc.
Such approach results inter alia from a develop-

ment of consumer movement7 – independent, 
non-governmental organizations established through 
the initiative of consumers, scientists, doctors, and 
other occupational groups, which monitor activity 
of corporations and share the results of their research 
with the society.8 Social responsibility of business is 
to a signifi cant degree a consequence of social pressure, 
as a growth in social awareness enforces changes in 
management strategy on companies.9 Social responsi-
bility of the business constitutes mainly a requirement 
of contemporary way of managing enterprises and 
adjusting to the growing expectations of the society. 
The object of the consumers’ interests is becoming 
both: marketing activity of enterprises as well as their 
strictly communicative activity. 

The paper presents the fi rst attempts at the Polish 
consumers’ dialogue with enterprises concerning 
a particular social issue which is violating dignity 
and discrimination against women in advertising. 
One of the main tools that the consumers may use in 
this area is the already mentioned possibility to make 
a complain to the organization dealing in protection 
of consumer’s rights. 

Manifestations of the Polish 
consumers’ interest in the 

enterprises’ activity
On the one hand, a growing consumers’ aware-

ness, while on the other hand, an immense selec-
tion of products available on the market, increase 
probability of the consumers’ beginning to make use 
of such a weapon as “consumers’ boycott” against 
the companies that do not operate accordingly to the 
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consumers’ expectations.10 So far, it is diffi cult to fi nd 
many examples of such actions on the Polish market. 
Generally, neither the Polish mass media, nor consum-
ers focus their interest on such issues as testing prod-
ucts (e.g. cosmetics and pharmaceutics) on animals 
or misleading consumers. The main problem aired 
by the mass media is unfair treatment of customers 
and employees by supermarkets. In Poland, the most 
widely known example of mistreating the employees 
was the situation observed in the chain of Biedronka 
supermarkets. Nevertheless, there is rather diffi cult 
to fi nd any information, e.g. concerning the appeal for 
boycotting this chain of supermarkets.11 The example 
of more evident consumers’ reaction was a decrease in 
the sales of the Constar meat products. It happened 
after the release of the TVN programme “Beware” on 
14 April 2005 where the journalists presented condi-
tions of meat production in the Constar enterprise. 
There were presented practices of “refreshening” 
the products returned by huge supermarket chains, 
“recycling” of the same primary products, as well 
as hygienic conditions in which the whole process 
was carried out. At this point, it is rather diffi cult 
to assume organized actions of the consumers leading 
to a mass boycott of the Constar product. We could 
rather observe individual actions that were meant as 
defensive reaction against bad meat products. Time 
showed that the affair did not harm the company, 
as after a short period of a decline, the sales of its 
products began gradually increasing.12

It is diffi cult to fi nd other examples confi rming the 
consumers’ interests in marketing activity of enter-
prises. Beside consumers’ boycotts, a high level of con-
sumer’s awareness manifests itself in their impact 
on the enterprise’s way of communication with the 
market.

Consumers’ actions targeted 
at respectful treatment of women 

in advertising
From the point of view of the issue addressed in the 

paper, the most serious objections may stir marketing 
advertisements that present a woman in a way disre-
spectful to her dignity, consolidating negative stereo-
types or discriminating. In Poland, however, there are 
few examples of advertisements that were stigmatized 
or withdrawn because they violated human dignity 
in this respect. One of the most controversial is the 
outdoor campaign launched in 2003 for the radio sta-
tion 94 FM (whose target group comprise men aged 
between 25 and 39 years). In its fi rst unveiling, the 
outdoor advertisement presented female breasts with 
radio controls instead of nipples13. The next unveiling 
in this campaign comprised black billboards with 
a slogan „94 FM Our thanks to the Ladies”. The 

campaign stirred protests of the feminist commu-
nities.14 In the opinion of Agnieszka Grzybek, one 
of the protest initiators, a poster presenting a naked 
woman with radio controls on her breasts belittled 
women’s dignity.15 On January 21st 2003, the National 
Women’s Information Centre issued a letter of protest 
to the National Broadcasting Council concerning the 
mentioned advertisement campaign. In the letter, 
they demanded withdrawing the concession for the 
radio station 94 FM because of its propagation of the 
contents discriminating against women. The letter was 
also signed by women’s non-governmental organiza-
tions. The action started a debate in the Polish media 
concerning the way of portraying women in media and 
advertising. The materials concerning the action were 
presented in many radio and television programmes 
(e.g. „The faces of media” TVP 1), numerous articles 
appeared in the press. The National Broadcasting 
Council ordered monitoring of the 94 FM radio, and 
concluded later that the radio actually discriminates 
women in the emitted programmes.16

Social awareness of consumers is connected to the 
fact that they realize their possibilities to protest 
not only against marketing actions, but also against 
advertising initiated by enterprises. Consumers as the 
main receivers of messages included in advertising are 
able to the quickest reaction for the practices that in 
their opinion are unethical or dishonest. Particularly 
considering the fact that in Poland are functioning 
many institutions which consumers may apply to with 
their objections. The National Broadcasting Council 
deals with complaints concerning television and radio 
commercials (www.krrit.gov.pl/). In case of advertise-
ments in newspapers or magazines, on billboards, or 
in the Internet that are misleading or illegal, we have 
a possibility to appeal to the Offi ce of Competition and 
Consumer Protection (www.uokik.gov.pl), which area 
of activity lies in combating unfair competition, includ-
ing also misleading advertisements. In Poland are also 
active two consumer organizations: the Consumer 
Federation (www.federacja-konsumentow.org.pl) and 
the Association of Polish Consumers (www.skp.pl), 
which may be approached with the protests against 
advertisements that violate Polish law, including also 
those that apply gender related discrimination.17

The complaint concerning such advertising actions 
may be also submitted to the branch organizations, 
such as the Association of Agencies the Advertis-
ing Council. The organization includes advertisers, 
media, and advertising agencies that supervise the 
accordance of advertisements with their ethical code. 
The possibility for making a complaint by consumers 
is not of a long-standing availability – it has been 
possible since June 2006 (www.radareklamy.org). 
The consumers’ complaints dealt with by the Commis-
sion of Ethics in Advertising comprise also those that 
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concern violating dignity and discrimination against 
women.18 Eight per 41 complaints submitted by con-
sumers between June 2006 and November 2007 
concerned the issue that is the theme of the presented 
refl ections. It can be also observed that the majority 
of the complaints was dismissed, while in case of only 
few complaints made by consumers the decision was 
favourable for the consumers.

In November 2006, on the consumers’ initiative 
a complaint was made concerning a chain of stores 
belonging to the Euro-net limited liability Company. 
The commercial spot was accused of discrimination 
against women and violation of their dignity. In the 
advertisement, there are two persons a man and 
a woman talking. The man reprimands his partners 
(he says “you stupid woman!”) in answer to her igno-
rance concerning the kind of hunting he wants to take 
her to. He explains to his female counterpart that he 
does not mean hunting animals but hunting bargains 
in the chain of stores. It was decided that this com-
mercial spot violated provisions of the Article 219 and 
Article 420 of the Code of Advertising Ethics, and 
provisions of the Article 16 section 1 point 1 of the 
Law on Combating Unfair Competition.21 Neverthe-
less, the Commission did not propose any actions 
reducing negative consequences of the commercial 
spot, it had already not been used in the advertising 
campaign.22

The objective of a complaint made in July 2007 
was television commercial of pharmaceutical product 
Penigra available without prescription. The commer-
cial shows a woman riding a bull. In the claimant’s 
opinion the commercial was obscene; the text “Jump 
the bull” contained a sexual message. The Com-
mission assessed two version of the commercials: 
BULL 1 – longer and BULL 2 – shorter. According 
to the opinion of an expert, the context and estheti-
cal convention of the advertisement does not allow 
to determine unambiguously that it stirs negative and 
obscene associations among the underage viewers. 
However, there is a danger that the message initiating 
a certain sequence of associations may fi nally lead 
to a deformation of the concept of sexuality among the 
underage viewers – associating it strongly with a play 
(game) and the sphere of power (domination, pres-
sure or violence), and also propagate and strengthen 
attitudes of the over excessive sexual expectations 
of men towards women. The expert also concluded 
that persons with a traditional attitude towards sex 
and intimate life might perceive this commercial as 
vulgar. Therefore, the Commission proposed to post-
pone the time of emission of the commercial spot 
(BULL 1 – longer version) to the time after 10 pm., 
which was accepted by the sued company.23

On the other hand, we may fi nd examples of adver-
tising messages in respect to which the consumer’s 

complaints were not justified by the Commission 
of Ethics in Advertising. It is worth to analyse both: 
the justifi cation of the complaints submitted by con-
sumers and justifi cation of dismissals of these com-
plaints presented by the Commission of Ethics in 
Advertising. The analysis on the decrees issued in this 
respect by the Commission allows conclusion that the 
accusations concerning violation of human dignity or 
gender related discrimination may stir many doubts. 
Most of all, it is very diffi cult to set a strict boundary 
between violation of social decorum and for instance 
unconventional form and contents of advertising.

In one of the television commercials of the Bosto 
company Poland, concerning dieting supporting tea 
the main heroine is a woman who calmly and cheer-
fully faces her daily responsibilities, managing a bal-
ance between her personal and professional life. The 
commercial presents the typical day of the heroine 
performing her usual activities at home and at work. 
Two of the scenes comprising the spot were accused 
of violating dignity and discrimination against in this 
case not women but men (March 2007). The accusa-
tion concerned presenting men in a stereotypical, 
prejudiced way – as opposing professional career 
and advancement of women and neglecting their 
appearances (particularly compared to well-groomed 
women)24:
• the scene where the narrator concludes that 

a woman is becoming increasingly beautiful, while 
her husband is gradually becoming fatter and fatter, 
therefore his seems to be less attractive

• the scene where a woman entering her place of work 
sees her subordinate who is “not glad that his boss 
is not male but female”.
Accused of applying stereotypes and discrimination 

against men, the company indicated that the mes-
sage concealed in the advertisement broke through 
discriminating way of thinking concerning gender 
roles, mainly because it is presenting a woman as 
self-dependent, cheerful, and managing all aspect 
of everyday life. Moreover, references to the men 
appearing in the spot cannot be treated as generali-
zation considering the fact that they are characters 
appearing only in this particular spot and the state-
ment included in the spot concern exclusively them. 
In the opinion of the company representative, the 
conclusion that the majority of men are gaining weight 
over the course of time and that they pay less atten-
tion to their appearance than women does sustain 
any stereotype, but refl ects reality. The Commission 
approved the company’s conclusion and dismissed the 
complaint.25

The next complaint (May 2007) concerned adver-
tisement messages in a form of buss hand holders that 
contained statements: “Who is wearing a sexy under-
wear today – hand up”, “Who likes a gentleman/lady 
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standing next to them – hand up”, “Who has an ear-
ring in a strange place – hand up”. In the claimant’s 
opinion, such form of advertisement together with 
slogans was discriminating against selected social 
groups (particularly women) and violated morals. 
However, the Commission agreed with the opinion 
of the representative of the P4 limited liability com-
pany (the owner of the Play mark), who concluded 
that the advertising slogans placed on the hanging 
holders for passengers contained only the acceptable 
convention of joke and humour. The sentences placed 
on the holders were eventually interpreted as amus-
ing and not offending. No discriminating context was 
found in the advertising.26

Polish consumers also made an accusation concern-
ing another advertisement promoting the services 
of the mobile telephone operator Play. It was an out-
door advertisement presenting a naked pair: a man 
and a woman holding a baby, which was formed of the 
material painted in white and violet stripes (May 
2007). The advertising message was accused of trying 
to shock the public with nakedness and sexuality, and 
most of all of presenting maternity in a degenerated 
way and giving it a negative character. However, the 
Adjudicating Body decided that the advertisement did 
not overstepped decorum or violate human dignity 
referred to in the mentioned Article 16 section 1 
point.1 of the law on Combating Unfair Competitions. 
According to the Commission opinion, the advertise-
ment did not violate the principles determining moral 
standards in Poland, therefore the Article 2 of the 
Code of Advertising Ethics.27

In another case (July 2007) the complaint was 
made to the Commission of Ethics in Advertising 
which concerned the radio commercial spot of phar-
maceutical product Prostalong Complex, available 
without prescription. The advertisement was based on 
the conversation between a man – a radio speaker and 
a female radio listener concerning characteristics and 
the use of the product. The claimant concluded that 
the man playing the speaker in the advertisements 
treats his female interlocutor in an unceremonious 
way suggesting that she does not understand any-
thing. In the claimant’s opinion, it was yet another 
advertisement treating women with disrespect, and in 
addition to that portraying then as stupid. According 
to the Commission opinion, the radio spot comprised 
of “light funny dialogue” where the speaker tries 
eagerly to obtain the listener answer, while she apples 
the expression generally used in conversations: ”I 
don’t understand” in order to avoid answering his 
questions. According to the Commission verdict, the 
way the advertisement was created could be attrib-
uted to a socially accepted form of advertising this 
category of products. It was further concluded that 
the advertisement did not include contents indicating 

sex related discrimination or violating decorum; it is 
also not indicated by the speaker’s timbre of voice. 
Such dialogues are carried out in Poland everyday and 
nobody considers them as violating human dignity. 
Therefore, the Commission decided that the adver-
tisement did not violate the Ethical Code.28

At the end of July 2007, there was investigated 
a complaints brought by consumers against the Uni-
lever Polska S.A. It concerned billboard advertising 
“Girls sitting the Matura exams strip everything. 
AXE effect” [the advertisement was based on a pun: 
in Polish language where “strip” has the same mean-
ing as cheating on exams – note from the translator]. 
The claimant stated that the sentence “Girls sitting 
Matura exams take off everything” is equivocal and 
suggests that Matura exam results do not actually 
refl ect knowledge, but they rather depend on making 
the use of entirely different assets – sensuality. In 
the claimant’s opinion, such kind of advertisement 
discriminates women and spoils an image of occu-
pations such as a teacher or nurse (female) (sic!). 
However, the accused company concluded that the 
advertisement was created with the appliance of a pun 
convention, and it was rather supposed to amuse not 
offend. Moreover, it defi nitely was not aimed at sex 
related discrimination. According to the company 
representative, the advertisement did not violate the 
so-called general norms, defi ned as social life norms, 
or decorum. In this case, the Adjudicating Body 
favoured the opinion of the sued fi rm.29

A few months later (October 2007) a commercial 
spots of the Unilever Company once again became 
subjected to the consumers’ accusations. Complaints 
concerning two television commercials of the product 
AXE were made to the Commission of Ethics in 
Advertising30:
1) advertisement with a mannequin (in three unveils)

• with a jealous man
• with whipped cream
• with a rival

2) advertisement “chasing women”.
Firstly, the claimant pointed out that the fi rst tel-

evision commercials of the AXE deodorant, presents 
a woman who pounces on a mannequin sprayed with 
the advertising deodorant. According to the person who 
made this complain, the advertisement is humiliating 
for women, as it limits their roles to those of sexual 
objects. Women in the analysed advertisements make 
impression as if they were shallow and devoid of abil-
ity to think creatures, whose sexual desire might be 
kindled by a deodorant. Also problematic was the fact 
that the commercial was shown on television at the 
time when children could watch it. In case of the other 
television commercial, the complaint also concerned 
the humiliating way of portraying women – as animal-
istic creatures, pursuing a man: “A chase after this 
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man is presented in such a dramatic way as if it was 
a matter of life and death”. In the claimant’s opinion, 
women can feel offended with a portrait of female 
gender in the AXE commercial advertisements.31

In the opinion of the Unilever Company repre-
sentative, the television commercial spots of the AXE 
deodorant are kept in a convention of a joke, which 
boundaries have not been overstepped: “both the 
advertisement as well as its contents and meaning, 
do not limit anybody’s rights. The objective of the 
commercial is not discriminating anyone because 
of their sex.” The accused claimed that the television 
commercial is devoid of vulgarisms, negative associa-
tions, sexual acts – it is based on a double meaning 
and humour.

Conclusion
It seems that from the point of view of psychological 

and social consequences of the impact of advertis-
ing, the controversies among consumers should stir 
both: the advertisements that abandoning traditional 
approach towards form and contents violate morals, 
as well as those that duplicate a stereotypical way 
of portraying women (and men), leading to a sex based 
discrimination. However, the hitherto considerations 
indicate that the Polish consumers to some extent 
accept a schematic – traditional way of presenting 
women in advertising. Greater doubts arise advertise-
ments whose creators decide to break formal rules or 
bring forth shocking themes.

The evident discouragement with traditional forms 
of advertising32 results in the need to seek unconven-
tional ways of reaching consumers. Nevertheless, one 
must always remember that the message included 
in advertisement may be appalling to some people, 
while other may treat the same message as inven-
tive and or even funny. At the same time, in many 
cases controversial advertisements may be perceived 
by some unconventional, and repulsive. However, it 
is sometimes diffi cult to determine them unambigu-
ously as unethical. It seems that the Commission for 
Advertising Ethics, which area of activity has been 
presented here, faces a great challenge – establish-
ment of standards and procedures of a fair and reliable 
dialogue.
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Introduction
According to statistics, discrimination against 

women takes place on many fi elds of their function-
ing and it assumes various forms. In such important 
domain of social life as politics, the role of women is 
usually exclusively limited to non-managerial func-
tions (Weir, 2005; Budrowska at al., 2003). The 
existence of glass ceiling among the Polish female 
members of parliament signifi cantly weakens women’s 
possibility for decision making in the sphere of the 
so-called women’s issue. This is also true in respect 
to decision making within the range of solutions tar-
geted at emerging confl ict related to the necessity 
of combining professional and family responsibilities. 
The other determinant of the female life’s quality may 
be remuneration for work. Women earn on average 
82% of the amount that men receive for the same 
work (Mandal, 2007, p. 80). During a job interview, 
they have to answer additional questions concerning 
their family situation (Mandal, 2007). 

In order to produce a full list of factors determining 
specifi cs of women’s functioning within the sphere 
of social and professional life, one should address so 
many aspects, both intra- as well as interpersonal, 
which would exceeded the confines of this paper. 
Therefore, here it is made only an attempt at pointing 
them out leading to a refl ection that that professional 
careers of women may be compared to a steeplechase 
course, overcoming of which results in feeling of fulfi l-
ment and satisfaction.

Regarding the ongoing transformation of the sex 
and gender related roles, there has been currently 
observed the necessity for the studies on functioning 
of women in professional roles, including the roles 
of businesswomen. It seems important considering the 
fact that the number of women holding managerial 
functions in business has been increasing1, while the 
number of men stays on the same level. In the opinion 
of F. Weir (2005) women often much quicker than 
men adapt to new situations and labour market rules. 

They mobilise to money earning in order to provide for 
their families. According to W. Hoffer (1987), already 
at the end of the nineteenth century, women were 
more entrepreneurial than men were. 

Businesswomen are the women who often overcom-
ing many obstacles and fi ghting against stereotypes, 
attempt to achieve success in the sphere of both: 
their professional and family life. It may be assumed 
that they do not constitute a homogeneous category. 
They differ in respect to their socio-demographic 
characteristics – level of education, fi eld of studies, 
age, family situation, etc. Setting up their own busi-
ness is not hindered by the necessity to meet many 
formal requirements, i.e. in respect to education, work 
seniority etc., as it often takes place in case of persons 
employed as paid employees.

The objective of the studies, the result of which are 
presented in this paper, was a diagnosis on social and 
professional functioning of women conducting their 
own economic activity. The survey was carried out 
on a group of 103 women in the Lubelskie Voivod-
ship. The survey made use of the questionnaire on 
social and occupational functioning of women, which 
concerned mainly career paths, their living environ-
ment, and family situation. The conclusions drawn 
from the survey may be useful in organization of the 
institutional aid for them. They may also provide 
information useful in development of the training 
programmes targeted at unemployed women and 
addressed also to the self-employed ones who want 
to develop their own businesses. 

The surveyed women were not only the owners, but 
also managers of their businesses2. The most widely 
represented were women dealing in trade related serv-
ices. About one-fi fth of the respondents maintained 
a store, 6.8% of the surveyed women were the owners 
of a pharmacy (chemist’s), while 4.8% – owned a fl o-
rist’s store. Relatively large category constituted own-
ers of service providing businesses, including banking, 
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building or hairdressing and beautician services (9.7% 
each) and bookkeeping (accounting) services (6.8%). 
Almost 7% women maintained a restaurant. Rela-
tively smallest group (of about 2% each) comprised 
women carrying out: medical, legal, car, educational 
and delivery services. Among the surveyed women 
were also owners of bindery shops, nursing homes, 
wedding dress rental shops, and insurance brokers. 

Characteristics 
of businesswomen’s functioning
Social and professional functioning of the surveyed 

women was analysed in the following aspects:
1. Occupational career of women.
2. Social environment of women.
3. Family situation. 
4. The level of life satisfaction.

Regarding professional development, the analyses 
revealed that women followed their own interests 
when choosing a job. Despite the fact that most often 
they did not observe any factors hindering realization 
of their professional career, as many as every fourth 
businesswoman indicated burdens related to household 
and family responsibilities. There was revealed a prob-
lem of combining responsibilities related to personal 
life with the requirements of paid work. Whereas, 
only 15% of the respondents declared as a negative 
determinants of occupational advancement the stere-
otypes and prejudices concerning women (see also 
Reszke, 1998).

The survey revealed that every fifth business-
woman was afraid of risk, probably associating man-
agement of her own business with it. According to 
M. Ben-Yoseph and L. Gundry (1998), the risk derives 
e.g. from the need to keep the company’s assets and 
resources on the adequate level, the necessity to cre-
ate new markets, or standing up to competition. 

Only 30% of the surveyed women experienced 
a crucial moment in their careers, most often identify-
ing it with launching their own business (Budrowska, 
et al., 2003). Below are presented fragments of the 
most characteristic declarations of the respondents 
concerning the crucial moments in careers: “I was 
dismissed from the position only because the place 
was needed for a man who performed exactly the 
same work but was given a higher position. I used 
to teach him earlier”; “after 19 years of work I was 
promoted to a managerial position because the only 
man in my section was afraid to take this post”. The 
key moment included also “a consent to sacrifi ce [my] 
free time for the sake of work related matters, after 
that I was promoted”; “I had to leave employment in 
the public establishment because of health related 
reasons. Then the only opened path was setting 
up my own economic activity”; “the last job was 

liquidated, I was relocated to another location and 
somehow forced to start my own business”; “after 
having a child I wanted to leave my job because I was 
not able to cope with new responsibilities”; “convinc-
ing the customers about [high] quality of the offered 
services and gaining new clients as the result”.

Almost all surveyed women indicated that in their 
work the achievement of the satisfying effects required 
cooperation with other people. When asked about 
their experiences concerning gender related discrimi-
nation at their old place of work, the respondents most 
often felt that their remuneration was inadequate 
to the effort they put into their work. Also the results 
of the hitherto analyses were confi rmed (Balcerzak, 
et al. 2003), which revealed that the candidate’s sex 
is one of the main factors determining employment. 
Women are asked questions concerning their family 
situation; the most often these question concern their 
age and the number of children. Almost every fourth 
businesswoman was asked about her family situation 
during her job interview. 

Even at school, the surveyed businesswoman were 
conspicuous in a positive sense, and when making 
a decision concerning launching their own business 
they were directed by their personal judgement. It was 
most often a conscious decision not based on accidental 
circumstances or necessity. Thus, it may be assumed 
that businesswomen apply internal attribution ascrib-
ing the motives for action to the infl uence of internal 
factors. This is confi rmed by the results of the studies 
carried out by M. Strykowska (1992), who concluded 
that women-managers, who often assume a male iden-
tity, characterise internal attribution. According to the 
opinion of the mentioned author, persons with male 
identity characterise feeling of causality in respect 
to their own career.

For the female business owners, a factor facilitat-
ing their career path turned out to be their diligence. 
The survey result revealed also the tendency to stress 
their own previous success, abilities and skills in the 
course of following own occupational career. Only 1% 
of the surveyed women would stress their external 
attractiveness, while for 29% of the business owners, 
one of the factors facilitation professional success was 
external image and politeness. The analyses did not 
fully confi rm the thesis that women are aware of the 
fact that they are often perceived from the perspec-
tive of their physical attractiveness (see Mandal, 
2000, p. 187). The results of the presented studies 
are similar to the observation of I. Reszke (1998), 
who proved that for 40% of the respondents one of the 
factors facilitating maintaining their own businesses 
by women is presentation. E. Mandal (2000, p. 187) 
observes also “Women (...) seem to be convinced 
about a great importance of physical attractiveness in 
creation of their own image”.
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The surveyed women usually did not have plans 
concerning education (52%). Also, almost every fourth 
respondent did not make plans concerning her own 
professional development. Equally large group (23%) 
constituted businesswomen perceiving development 
of their fi rms in the context of their own professional 
plans, i.e. realizing that in the light of evolving social 
needs, development of their businesses activities is 
crucial for their remaining on the market. 

The survey outcome showed that the respondents 
assess the attitude of the people who they were clos-
est to (family and friends) towards them as positive. 
The majority of them receives social support. Their 
main source of support was their life partner/husband. 
The support comprised upholding their spirits, talks, 
motivation, etc. (see also: Mandal, 2000). It may be 
concluded that businesswomen enjoy social prestige 
and positive social support. Over a half of the surveyed 
women believed that gender stereotypes have a nega-
tive impact on occupational opportunities of women. 
It may be caused by the fact that optimal functioning 
of women as managers imposes on them behaviours 
and attitudes contradictory to the gender stereotype 
sanctioned by society.

The surveys showed that the respondents’ atti-
tude towards other women was most often friendly. 
However, it is worth to mention that 15% of business-
women defi ned the attitude of their female colleagues 
as hostile. This conclusion is similar to the conclu-
sion of B. Budrowska, et al. (2003, p. 65), which 
indicated mutual unfriendliness among women and 
lack of female solidarity. The results of the previous 
surveys allow conclusion that women often negatively 
assess representatives of their own sex. The phenom-
enon increases with the growth of their position in 
the organizational hierarchy. G. Staines et al. (1974, 
after Strykowska, 1992, p. 50) believe that “a woman 
who in the male professional world (e.g. in the world 
of business) has secured a high position for herself 
feels threatened, thus assumes a reluctant (unfriendly) 
attitude towards other women who would also like 
to break through the prevailing stereotype”.

The surveyed women indicated that their relations 
with friends and acquaintances did not change as the 
result of undertaking economic activity. It should be 
stressed though, that in case of any changes in these 
relations it was more often a change towards worse 
than better. Therefore, it may be assumed that as the 
consequence of maintaining her own business, a wom-
an’s relations with friends are more likely to weaken 
than strengthen. Businesswomen bear great responsi-
bility, as they make decisions which strongly infl uence 
their subordinates. The organization of their working 
time and leisure time is changing. They decidedly 
have less free time compared to the time before set-
ting up their business. The feeling of responsibility 

accompanied by a signifi cant reduction of spare time 
may result in worsening quality of women’s interper-
sonal relations. 

The majority of the surveyed women did not 
observe any changes in their family relations resulting 
from the beginning of economic activity. The women 
whose relations had changed, more often declared that 
the change was negative (similarly as in case of rela-
tions with friends). Thus, it may be concluded that 
combining family and professional roles interdepend-
ent on each other, may cause weakening of the bond 
between a woman and the members of her family.

In their own opinion, the family situation of the sur-
veyed businesswomen characterised great involvement 
of their partners in the material sphere. Seemingly, 
it may result from the respondent’s self-presentation, 
which comprises overexposing the features stereotypi-
cally perceived as representative for a given sex. In 
case of businesswomen, their self-presentation would 
include stressing entrepreneurship of their husbands 
rather than their own, which would lead to conclu-
sion that men not women are main providers in their 
families (Rudman, 1998, after Wojciszke, 2002). Nev-
ertheless, as many as 38% respondents defi ned their 
partner’s involvement in securing fi nancial means as 
moderate only. 

The partners of the surveyed women most often 
strongly cared about mental well-being of the mem-
bers of their families. Despite the fact that relatively 
few women declared household responsibilities as the 
factor hindering their professional career, as many as 
70% of female business owners believed that their 
partner performed the mentioned responsibilities only 
to a small or moderate extent. The presented surveys 
indicate that the persons bearing responsibility for 
rearing children were both: the surveyed women and 
their partners (see: Strykowska, 1992). However, 
quite often, the responsibility for bringing up children 
was mainly shouldered by the mother (35%). Never-
theless, it is worth to mention that analyses carried 
out by M. Fuszara (2002) indicated that over a half 
of women favoured a partnership model of family, i.e. 
the one in which household duties are shared more 
or less equally. The surveys of D. Duch (1996; 2002) 
revealed a tendency towards unfavourable for women 
distribution of family responsibilities (see: Wachowiak, 
Frątczak, 2001; Wachowiak, 2001; Przybył, 2001). 
Therefore, despite expecting their partners’ aid in 
a form of real (instrumental) support, not often may 
women count on such assistance. However, it is worth 
to notice that most of them were offered emotional 
support. The results of the presented analysis confi rms 
the existence of this phenomenon.

The emerging portrait of the surveyed women in 
respect to their satisfaction with personal and profes-
sional life is decidedly positive. The survey results 
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revealed that the majority of the respondents is aware 
of the achieved success (their company maintains 
position on the market despite competition) and feels 
satisfaction of both: personal as well as professional 
life (see also: Wrochno, 1966). It may be caused 
by the fact that the respondents comprise women 
who achieved a certain level of social advancement, 
which allow them to feel satisfaction with life. 

In case of women, there was observed a par-
ticularly positive infl uence of the support provided 
by their life partner (Holahan, Gilbert, 1979, after 
Mandal, 2000, p.84; Strykowska, Trzeciakowska, 
1994, p. 390). As the majority of the surveyed busi-
nesswomen received this kind of support, it may be 
also assumed that it was one of the factors determining 
their level of general satisfaction (Mandal, 2000). 
The surveyed women experienced a negative impact 
of work related responsibilities on their personal life, 
indicating lack of time for the people who were closest 
to them. Similar regularities were indicated by the 
surveys of B. Budrowska, et al. (2003, p. 42-43) on 
women-managers, who among the costs they paid for 
their career declared inter alia: lack of time for family 
life or realization of their own interests, defi ciency 
of sleep, and stress. The majority of the surveyed did 
not feel a negative impact of personal life on their 
work. However, a reverse tendency was observed, 
as the surveyed businesswomen most often declared 
that their work negatively infl uenced their personal 
life because it resulted in negligence of responsibilities 
related to child rearing or housework. 

Recapitulation
In the light of the presented data, one may draw 

a conclusion that when deciding to start their own 
business, the surveyed women were motivated 
by personal preferences. The main factors positively 
determining their choice were level of education and 
knowledge. They had feeling of success that in their 
opinion they themselves were the authors of. They 
were satisfi ed with their personal life and the work 
they performed. They did not feel a negative impact 
of work on personal life; the reverse situation was 
more often observed, i.e. work was negatively infl u-
encing their personal life. 

The hitherto surveys showed that the company 
success is on the one hand determined by the fac-
tors that are independent of people, while on the 
other hand, it is determined by some particular skills. 
R.A. Baron and G.D. Markham (2003) revealed that 
social competences constitute an important factor 
determining company success. A particularly signifi -
cant role is played by three factors: social perception, 
social adjustment, and expressiveness. It would be 
worthy to focus on these three factors in the process 

of developing training programmes for women who 
want to launch or develop their own business.

1 For instance, in Russia, 40% of small companies are managed 
by women (Wier, 2005); in Poland women constitute 35% among 
the total number of businesses (www.stat.gov.pl, CSO, Labour 
Force Survey In Poland IV quarter of 2007).

2 Respondents employed up to 10 persons in their fi rms.
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Information of the International Forum for Women (IFW)
Participation of the IFW in the European Union projects 
In December 2007 the project ENTER – Partnership for Teleworking, Entrepreneurship, and 

Equality ended. One of the last tasks of the IFW in the project was publication of the Teleworking 
guidebook (only Polish version) issued in 500 vol., and organization of one of the fi ve seminars promoting 
the project results in Olsztyn. More information on http://www.enter-telework.org.

The second project – Gender Index – ended in March 2008. The IFW was in this project respon-
sible for implementation of the focus surveys with the participation of female company managers and 
female graduates and organization of the conference promoting the surveys’ results. The IFW President 
participated in presenting the awards to the laureates of the fi rst (2006) and second (2007) edition 
of the contest Equal Chances Company. Both project were carried out within the framework of the 
Community Initiative EQUAL since 2005. More information on http://www.genderindex.pl.

Participation of the IFW in conferences
The Board President represented the IFW and the Polish delegation during the panel’s session of the 

conference: Women Innovators Connected, which was held in Glasgow on 17th April 2008 – within 
the framework of the Sixth Framework Programme of the European Union, WENETT – Promotion 
of Women Entrepreneurs to Participate in the European Technology Transfer. The partner of this 
project in Poland is the Information Processing Centre (OPI). About 100 women from all over Europe 
participated in the conference. 

The IFW patronised the conference Economy without women is only a half of economy, which 
was held in Zakopane in the spring 2007 under the patronage of Ms. Zyta Gilowska – the Minister 
of Finances. The issues addressed during the conference were: barriers of women’s careers, the differ-
ence in communication between women and men, a woman as a fi nancial advisor, the role of women 
in implementation of qualitative standards.

On 15th November 2007 in the Hyatt Hotel in Warsaw, there was held the conference Equal at work 
– diversity management where among others were presented the results of the fi rst edition of the contest 
a Equal Chances Company 2006. The conference was organized by the IFW and UNDP within the 
framework of the Gender Index project 

The IFW was an organizer of one of the periodical sessions of the conference organized by the Col-
legium of World Economy of the Warsaw School of Economics, under the title: TRANS’07 Common 
Europe. Management of the enterprise value on the European market. The conference was held on 
22-23 November 2007 in the Warsaw School of Economics. The IFW was responsible for organization 
of the panel “Human Capital – value developing and management”, in which three female business 
owners participated (two from Warsaw and one from Łódź). 

Similarly to the previous years, the IFW patronised the event organized by the female students 
of the WSE: „The week of the women of success”, which was organized on 10-14 December 2007. The 
Forum members carried out two workshops: „Strategies of women in business” and „Woman – the 
talent of the twenty fi rst century”.

Activity of the Branches 
Pomeranian Branch. During the September meeting in 2007, the discussion was carried out which 

concerned the programme and expectations of the members in regard to the beginning of the next year 
of activity. The successive meetings were among others devoted to shaping the company visage, plastic 
surgery, company data protection with the use of the advanced IT tools, possibilities to participate 
in Joint Venture funds and the rules of golf. In January 2008, the Pomeranian Branch co-organized 
(together with the Rotary Club) the Charity Ball on behalf of the children from orphanages.

Branch w Olsztyn. During the monthly meetings were addressed such important issues as coping 
with stress, obtaining the Union funds for the projects of the European Social Fund, and obtaining 
credits for implementation of the projects from the European Union funds, and also the issues concerning 
diet supplementation in the light of threats of civilisational diseases resulting from insuffi cient intake 
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of components in our food and personality development. For the tenth time in the row, the Olsztyn 
Branch of the IFW patronised the edition of the Gala for Women of Success Varmia and Masuria. Fol-
lowing the Tenth Gala of the Women of Success, organized on 8th March 2008, the website http://www.
kobietysukcesu.pl was established. 

Branch in Lodz. There were organized three meetings devoted to beauty treatment that were 
targeted at improvement of the external visage of businesswomen. The issue discussed on the November 
2007 meeting concerned the question where to invest capital surplus, i.e. bank structural products 
and investment funds. The December meeting (2007) was honoured by the presence of the student 
Academy of Music in Lodz who performed a concert. In March 2008, a topic of a family business 
was discussed, as well as the question how women cope in such companies and whether and why the 
state should support family businesses. In the meeting participated Prof. Jan Jeżak of the department 
of Business management of the University of Lodz and Prof. Wiktor Askanas from Canada who 
described the way the family business is supported in Canada, i.a. through stable legislature, and 
facilitating access to capital, assistance in building of the mutual vision of family and company and in 
planning of succession which ensures economy continuity of enterprise functioning. In April 2008 was 
carried out a discussion “How to protect ourselves effectively against the advertisement tricks of the 
products women targeted.” The May meeting was devoted to the real estate market and the fact that 
it is worthwhile to invest in property, while the topic of the June meeting comprised loan funds and 
Community funds for entrepreneurial women.

Programme of the meetings of IFW
September 2007 – June 2008

September 2007 –  The newest changes in taxes and their impact on functioning of companies. 
Mind and sense – together or separately?

October 2007 –  Managing fi nances – presentation of the principles of the modern attitude 
to own fi nances 

November 2007 –  Investment Plan Axa – the principles of monetary funds management 
December 2007 –  Christmas meeting – presentation of Jaga Rej, Deputy President for scientifi c 

matters of the Polish Society of Bio therapists, Healers and Radiesthesia
January 2008 –  recapitulation of the conference TRANS’07 and IFW participation in this 

conference 
February 2008 –  A meeting with the IFW founder, the former ambassador of Poland in Lithuania, 

the Professor of the Warsaw School of Economics – Ms. Eufemia Teichmann. 
The poetry night – poems by Hanna Adamkiewicz-Drwiłło presented by the 
Poetess herself 

March 2008 –  National Coherence Strategy for the years 2007-2013: possibilities to fi nance 
small and medium businesses from fi rm z structural funds European Union. 
Presentation of the new international project for businesswomen – WENETT

April 2008 –  How to take care of beauty at each age and how to stay slim. WenDo – 
self-defenc e and the principles of women’s assertiveness

May 2008 –  Creativity in management – how to release it
June 2008 –  The General Assembly of the International Forum for Women

Conference
„Management of Diversity”

20 November 2008

More information on the website http://www.mfk.org.pl



17–18 November 2008, Warsaw

THE TIME OF WOMEN
or: How to defeat the glass ceiling?

C O N F E R E N C E

reasons for participation in the conference:
❱ you will learn what kind of barriers your glass ceiling consists of;
❱ you will meet successful businesswomen;
❱ you will get to know tools enabling you to strengthen your 

characteristics of a woman leader;
❱ you will learn why it is a better option to manage your 

own business, or...
❱ ... why it is worth to look for a professional career 

in a corporation.

We would like to invite to the conference women who:
❱ hold managerial positions in their organisations, but not the top 
ones, and seek for further ways of career development;
❱ face a dilemma “promotion in a company” or “own business”?
❱ desire to develop their personal leader characteristics; 
❱ try to reconcile a successful career with traditional female roles.

Following persons already confirmed their participation 
in the conference:
❱ , PhD – Warsaw School of Economics;
❱  – leaders trainer, psychologist, 

personality development adviser
❱ , Professor;
❱  – President of the Management Board of PTK Centertel;
❱  – President of the Management Board of PKF Consult;
❱  – Radio PIN journalist, creator of the broadcast 

“Success Written with a Lipstick” (Sukces pisany szminką);

Więcej informacji:
Monika Zielińska, tel.: 605 36 68 68; e-mail: monika.zielinska@manager-media.pl, www.manager-eventy.pl/kobiety



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /POL <FEFF0055017c0079006a0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0020007700690119006b0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f3007700200064006c00610020006e0061015b0077006900650074006c0061006e006900610020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f0067010500200062007901070020006f007400770069006500720061006e00650020007a006100200070006f006d006f00630105002000700072006f006700720061006d00f300770020004100630072006f0062006100740020006f00720061007a002000520065006100640065007200200035002e00300020006c007500620020006e006f00770073007a007900630068002e00200055007300740061007700690065006e00690061002000740065002000770079006d006100670061006a01050020006f007300610064007a0061006e0069006100200063007a00630069006f006e0065006b002e000dfeff0055017c0079006a0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0020007700690119006b0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f3007700200064006c00610020006e0061015b0077006900650074006c0061006e006900610020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f0067010500200062007901070020006f007400770069006500720061006e00650020007a006100200070006f006d006f00630105002000700072006f006700720061006d00f300770020004100630072006f0062006100740020006f00720061007a002000520065006100640065007200200035002e00300020006c007500620020006e006f00770073007a007900630068002e00200055007300740061007700690065006e00690061002000740065002000770079006d006100670061006a01050020006f007300610064007a0061006e0069006100200063007a00630069006f006e0065006b002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


