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KOBIETY W ORGANACH STATUTOWYCH SPÓŁEK
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Wstęp

W ostatnich czasach zachodzące przemiany społeczne jak i gospodarcze 
sprzyjały uzasadnieniu konieczności zwiększenia uczestnictwa kobiet w za-
rządzaniu. Jak pokazują liczne badania, kluczowe stanowiska w organach sta-
tutowych spółek zajmują mężczyźni. Wraz ze wzrostem aktywności kobiet na 
rynku pracy oraz w wyborze kariery zawodowej, coraz więcej reprezentantek 
płci żeńskiej powinno podejmować kluczowe decyzje w spółkach. Przyjmując 
założenie, że równomierne wykorzystanie potencjału całej populacji leży w in-
teresie przedsiębiorców, konieczne jest dążenie do zapewnienia zrównoważo-
nego udziału kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych oraz zarządach spółek.

Problem nierównej liczby kobiet w stosunku do mężczyzn zajmujących 
stanowiska kierownicze w spółkach dotyka wiele państw, zarówno w Europie, 
jak i na świecie, bez względu na stan gospodarki czy też panujące równoupraw-
nienie płci. Dążenie do zwiększenia liczby kobiet zasiadających w zarządach 
i radach spółek ma swoje uzasadnienie w licznych badaniach, wskazujących 
na korzyści, jakie wynikają chociażby z odmiennego stylu zarządzania.

Wraz z zaobserwowaniem większej liczby mężczyzn w obszarach związa-
nych z zarządzaniem największymi spółkami na świecie, rozpoczęła się debata 
na temat obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Proponowane 
jest wdrożenie konkretnych rozwiązań, mających na celu zmniejszenie dyspro-
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porcji poprzez wprowadzenie minimalnego udziału kobiet w organach statu-
towych spółki. Artykuł porusza problematykę niewystarczającej liczby kobiet 
w zarządach i radach spółek. Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań 
prawnych w zakresie równości płci, wprowadzonych przez niektóre państwa; 
przedstawienie argumentów za zwiększeniem udziału kobiet w organach nad-
zorczych oraz przedstawienie aktualnej sytuacji międzynarodowej dotyczącej 
obecności kobiet we władzach spółek.

1. Regulacje prawne w zakresie równości płci w radach nadzorczych

W 2011 roku Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę – Unijne 
ramy ładu korporacyjnego1, w której poruszono problem obowiązkowego za-
pewnienia większej równowagi płci w składzie rad, jak i postawiono pytanie, 
w jaki sposób to osiągnąć. W Księdze zaznaczono, iż w przedsiębiorstwach 
powinny być stosowane „działania na rzecz różnorodności” w taki sposób, 
by zwiększyć udział kobiet w radach nadzorczych. Może to być osiągnięte 
poprzez wprowadzenie parytetów bądź celów w zakresie pożądanej liczby 
kobiet. Działania na rzecz różnorodności zawarte w Księdze powinny także2:

 – obejmować zapewnienie możliwości szkoleń dla kobiet przygotowują-
cych się do objęcia stanowisk kierowniczych,

 – „szczególnie sprzyjać” tworzeniu networkingu przez kobiety,
 – obejmować mentoring ich rozwoju zawodowego.

Komisja Europejska już wcześniej promowała parytety dla kobiet. Przykła-
dem może być przedstawiona Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 
2010–20153.

Pierwszym państwem w Europie, w którym zdecydowano się na praw-
ne uregulowanie kwestii powoływania kobiet w skład rady jest Norwegia. 
W 2003 roku uchwalono prawo, które mówi o minimalnym udziale kobiet 

1 Zielona Księga z 5 kwietnia 2011 r.: Unijne Ramy Ładu Korporacyjnego. Sygnatura 
COM(2011) 164, http://www.for.org.pl/upload/File/CEP_analizy/corporategovernance.pdf; 
stan na dzień 5.10.2013 r.

2 Ibidem.
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-

miczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 
2010–2015, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FI-
N:pl:PDF; stan na dzień 6.11.2013 r.
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w składzie rady w spółkach giełdowych, wynoszącym co najmniej 40%4. 
Doświadczenia norweskie były inspiracją dla innych krajów europejskich do 
wprowadzania określonego udziału kobiet w zarządach dla spółek spełnia-
jących określone kryteria związane z liczbą pracowników oraz wielkością 
kapitału, jak i dla spółek państwowych oraz komunalnych. W Hiszpanii prawo 
to zostało uchwalone w 2007 roku z okresem przejściowym do 2015 roku, zaś 
we Francji w 2011 roku, z okresem przejściowym do 2017 roku. Do podobnych 
regulacji prawnych doszło w: Holandii, Islandii, Malezji, Włoszech czy Belgii. 
Jednak nie we wszystkich tych krajach odnotowano spory wzrost obecności 
kobiet w organach spółek; w przypadku Włoch wzrost ten wyniósł jedynie 
4%5. Natomiast Finlandia, Austria i Dania wprowadziły określony procentowo 
udział kobiet tylko w spółkach będących własnością państwa lub też w których 
państwo ma 50% udziałów6. Należy także zaznaczyć, że nie wszystkie państwa 
są zdecydowane na wprowadzenie ustawy o parytetach dla kobiet. Przykładem 
mogą tu być Niemcy, gdzie w 2013 roku zablokowano ustawę mającą na celu 
zwiększenie udziału kobiet w zarządach firm; kwestię płci regulują przepisy 
obejmujące reprezentację pracowników w organach spółek. 

Analizy, jakie zostały zlecone przez rząd Wielkiej Brytanii wskazują, że 
gdyby udział procentowy kobiet w organach spółki wzrastał w dotychczaso-
wym tempie, to pożądane rezultaty można by obserwować dopiero za 70 lat7, 
co byłoby wynikiem długotrwałej samoczynnej zmiany społecznej oraz zmiany 
świadomości społeczeństwa.

Warto przyjrzeć się reformie przeprowadzonej w Norwegii, dotyczącej 
spółek publicznych. Stała ona się wzorem do naśladowania dla innych kra-
jów na całym świecie, choć przez niektórych była krytykowana. W Norwegii 
w 1993 roku udział kobiet w radach spółek publicznych wynosił ok. 3%, 
a o 16 latach, w 2008 roku, wyniósł ponad 40%, co dało najlepszy wynik na 

4 A. Storvik, M. Teigen, Women on Board. The Norwegian Experience, Friedrich Ebert 
Stiftung 2010, s. 4.

5 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych 
środków, http://www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej,seria-C,rok,2013,nr,133.html; stan 
na dzień 24.03.2014 r.

6 Working Paper The Quota instrument: different approaches across Europe, European Comis-
sion’s Network to Promote Women in Decision-making in Politics and the Economy, 2011, s. 12.

7 M. Davis, Women on boards, luty 2011, http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/
docs/w/11-745-women-on-boards.pdf; stan na dzień 15.12.2013 r.
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świecie8. Prawo to było wprowadzane stopniowo, jednak rząd przygotowywał 
je już od lat 90. Organizacja pozarządowa Professional Board Forum, wspie-
rająca wdrażanie reformy, dostarczała wielu narzędzi w formie szkoleń dla 
kobiet, członków rad oraz zarządów. E. Hurvenes, założyciel organizacji twier-
dzi, że bez interwencji państwa trzeba by było czekać 100 lat na samoczynne 
zwiększenie udziału kobiet w radach nadzorczych spółek giełdowych do 40%9.

Podmioty miały dwa lata na realizację planu. Po tym czasie okazało się, iż 
udział kobiet nie jest właściwy, w związku z czym rząd w miejsce rekomen-
dacji wprowadził przepisy prawne, przewidujące liczne sankcje – początkowo 
upomnienie, następnie kara pieniężna, a w ostateczności rozwiązanie spółki10. 
Większość przedsiębiorstw sprostała wymogom postawionym przez rząd. 
Ponieważ zasada ta związana była wyłącznie z radami nadzorczymi, w Nor-
wegii aktualnie dyskutuje się nad zwiększeniem zakresu działania przepisów 
o stosowaniu parytetu.

Reformy przeprowadzone w Norwegii mają swoich przeciwników, jak 
i zwolenników. Przeciwnicy uważają, że rząd wprowadził regulacje bez wzglę-
du na opór ze strony świata biznesu. Zarzuca się także, że nie uwzględniono 
sytuacji panującej na rynku, realiów biznesowych, w związku z tym nie było 
czasu, by przygotować się do zmian. Nagle bowiem musiano zmienić skład 
organów statutowych spółek, przy brakującej liczbie kobiet z odpowiednim 
doświadczeniem zawodowym, co generowało dodatkowe koszty.

Badacze twierdzą, że wprowadzenie parytetów w innych krajach nie musi 
nieść ze sobą negatywnych skutków. Przede wszystkim dlatego, że zostały one 
zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, jak i zostaną wprowadzone okresy 
przejściowe11. 

Przeprowadzane inicjatywy legislacyjne oraz zamierzenia Komisji Euro-
pejskiej, dotyczące wprowadzenia parytetów, mogą doprowadzić do istotnej 
reformy w prawie spółek giełdowych, mającej większy wpływ na ich działanie, 

 8 Równowaga płci w biznesie, http://ec.europa.eu/polska/news/130419_kwoty_pl.htm; stan 
na dzień 20.01.2014 r.

 9 S. Reier, In Europe, women finding more seats at the table, The New York Times, 
22 marca 2008 r., http://www.nytimes.com/2008/03/22/business/worldbusiness/22director.
html?pagewanted=all&_r=0; stan na dzień 29.12.2013 r.

10 A. Storvik, M. Teigen, Women…, s. 8. 
11 K. Ahern, A. Dittmar, The Changing of the Boards: The Impact of the Firm Valuation of 

Mandated Female Board Representation, http://webuser.bus.umich.edu/adittmar/NBD.
SSRN.2011.05.20.pdf; stan na dzień 10.11.2013 r.
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niż wiele innych reform dotyczących spółek europejskich. Problem prawnego 
wymuszenia równowagi płci w radach spółek giełdowych musi być rozpa-
trywany nie tylko z perspektywy problemu dyskryminacji kobiet, ale także 
z uwzględnieniem analizy ekonomicznych skutków takich działań, jak i do-
puszczalnego zakresu ingerencji prawa Unii w prawo krajowe oraz pracodawcy 
w autonomię woli jednostki (akcjonariuszy), w swobodę kształtowania sposobu 
prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych. Istotna jest bowiem konfrontacja 
inicjatywy obowiązkowych parytetów płci na płaszczyźnie prawa prywatnego 
z zasadą subsydiarności i proporcjonalności12.

Wprowadzenie parytetu w przedsiębiorstwach należących do Skarbu 
Państwa jest mniej dyskusyjne, ze względu na brak zewnętrznej ingerencji 
w uprawnienia właścicielskie. W przypadku spółek prywatnych, dochodzi 
do ograniczenia swobody decydowania o składzie zarządu. W sytuacji, gdy 
ingerencja ta służy do osiągnięcia celu chronionego prawnie, jak i nastąpi 
wskutek prawa przy poszanowaniu zasady proporcjonalności, nie dojdzie do 
naruszenia praw wynikających z konstytucji. 

Najlepszym rozwiązaniem dotyczącym regulacji równości płci wydaje 
się wprowadzenie ich najpierw w spółkach Skarbu Państwa, a w późniejszym 
czasie w pozostałych spółkach. Dałoby to czas na przetestowanie regulacji 
w pierwszej kolejności na spółkach będących własnością Skarbu Państwa. 
Innym rozwiązaniem jest ustanowienie przepisów, zgodnie z którymi spółki 
państwowe będą miały krótszy czas na wdrożenie przepisów dotyczących 
udziału kobiet w organach statutowych, zaś przedsiębiorstwa prywatne prze-
pisy te będą mogły wdrożyć w dłuższym okresie. Rozwiązanie takie wybrała 
Belgia, która ponadto czas na wdrożenie przepisów w stosunku do prywat-
nych spółek uzależniła od wielkości spółki (im spółka jest mniejsza, tym ma 
więcej czasu na dostosowanie się do przepisów)13. Ważną kwestią jest także 
stopniowe wprowadzanie regulacji, poprzez osiąganie określonego udziału 
kobiet w kolejnych latach. 

Co więcej, w sytuacji Polski, dla której parytety są nowym instrumentem 
w systemie prawnym, właściwym rozwiązaniem powinno być wydłużenie 
czasu na uzyskanie pożądanego udziału kobiet w organach statutowych spółek 

12  M. Romanowski, Czy prawo powinno wymuszać udział kobiet w zarządach spółek, Monitor 
Prawa Handlowego 2011/2, s. 20.

13  Women on Boards in Europe. From a Snail’s Pace to a Giant Leap?, European Women’s 
Lobby Report on Progress, Gaps and Good Practice 2012, s. 8.



382 Małgorzata STĘPIEŃ

(w stosunku do krajów, które takie regulacje już wprowadziły). Należy także 
pamiętać, iż wprowadzenie parytetu ma na celu nie tylko zwiększenie udzia-
łu kobiet w organach statutowych spółek. Za istotniejszą kwestię uznaje się 
wpływ na kulturę zarządzania przedsiębiorstwem, w taki sposób, by w długim 
okresie prawo było stosowane bez użycia środków przymusu14. Zastosowanie 
progresywnych parytetów oraz ustalenie właściwego okresu na ich wprowa-
dzenie pozwoli na stopniowe wdrażanie zmian oraz przystosowanie się do 
przepisów prawa. 

Jak zauważa M. Romanowski15, Komisja Europejska uzasadnia celowość 
wprowadzenia parytetów, stawiając daleko idące, a wręcz zaskakujące, hipo-
tezy, m.in. że zbyt mała reprezentacja kobiet wpływa na brak przejrzystości 
procesu rekrutacji i informowania o zróżnicowaniu składu organów spółek 
pod względem płci, wpływa na ogólne wyniki spółek i ich odpowiedzialność, 
jednak nie wiadomo o jaką odpowiedzialność chodzi i wobec kogo. Co więcej, 
niska reprezentacja kobiet wpływa na zdolność inwestorów do odpowiedniego 
oraz terminowego ocenienia i uwzględnienia wszystkich istotnych informacji 
oraz na sprawność rynków finansowych Unii Europejskiej16. Tutaj także nie 
wiadomo, w jaki sposób niska reprezentatywność kobiet w radach miałaby 
skłonić inwestorów do odpowiedniego, a w dodatku terminowego, oceniania 
i uwzględniania wszystkich istotnych informacji.

Sposobem na motywowanie spółek do uzyskania właściwego udziału 
kobiet w radzie może być zakres preferencji dla spółek, które dostosowały się 
do wprowadzonych przepisów. W Hiszpanii spółka, która przestrzega tę regu-
lację, ma możliwość otrzymania subsydiów państwowych albo pierwszeństwo 
przy ubieganiu się o zamówienia publiczne17. Można też zastosować odwrotne 
rozwiązanie – realizacja przepisów dotyczących parytetów byłaby warunkiem 
dopuszczenia do publicznych przetargów bądź też innych form współpracy 

14 R. Wieruszewski, K. Sękowska-Kozłowska, Ocena w sprawie dopuszczalności stosowania 
kwot płci w zarządach spółek w świetle postanowień prawa międzynarodowego, http://www.
rownoscplci.pl/uploads/pdf/1131300840.pdf; stan na dzień 17.12.2013 r.

15 M. Romanowski, Czy prawo..., s. 32.
16 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy rów-

nowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na 
giełdzie i odnośnych środków COM (2012) 614 final, 2012/0299 (COD), Bruksela, 14 li-
stopada 2012 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614: 
FIN:PL:PDF; stan na dzień 22.02.2014 r.

17 Working Paper, The Quota..., s. 12. 
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z państwem. Stosowanie wysokich sankcji, jako jedyny sposób na wdrożenie 
przepisów dotyczących parytetów, wydaje się tu najmniej skutecznym rozwią-
zaniem, bowiem może dojść do sytuacji, w której spółki, zamiast dostosować 
się do obowiązującej ustawy, za lepsze wyjście uznają zapłatę kary.

2. Argumenty za zwiększeniem udziału kobiet w organach nadzorczych

Niektórzy autorzy uznają, iż udział w radach nadzorczych powinien być 
funkcją kompetencji każdej osoby, bez względu na jej płeć. W większości 
państw do wymogów formalnych dla pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 
jako prywatnoprawnej organizacji, należy posiadanie zdolności prawnej oraz 
zdolności do czynności prawnych, które dają możliwość wykonywania funk-
cji piastuna organu osoby prawnej18. Zdarza się, że prawo określa dodatkowe 
wymogi, dotyczące doświadczenia lub posiadanej wiedzy, lecz nie odnoszą 
się one do kryterium płci. Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej, jak 
i Parlamentu Europejskiego, wprowadza się formalne kryterium płci, jako 
kryterium powołania w skład rady spółki giełdowej. 

Warto przeanalizować argumenty przemawiające za zwiększeniem udziału 
kobiet w radach spółek giełdowych. Argumenty te podzielić można ze wzglę-
du na aspekt społeczny i ekonomiczny. Patrząc z perspektywy społecznej, 
za niemoralne uznaje się ograniczenie dostępu kobiet do rad nadzorczych ze 
względu na płeć. W związku z tym, przedsiębiorstwa powinny dążyć do spra-
wiedliwości społecznej, umożliwiając udział kobiet w organach statutowych 
przedsiębiorstwa19. Część państw zdecydowała się na wprowadzenie regulacji 
zapewniających udział kobiet w organach statutowych spółki. 

W raporcie Komitetu Równych Szans Kobiet i Mężczyzn Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy20 zwraca się uwagę na związek pomiędzy 
małym udziałem kobiet w kierowaniu gospodarką a kryzysem finansowym. 
Kobiety, przy podejmowaniu decyzji o charakterze finansowym, do ryzyka 
podchodzą inaczej niż mężczyźni – patrząc na nie w perspektywie długofalo-

18 M. Romanowski, Czy prawo…, s. 21.
19 L. Bohdanowicz, Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek: polskie i światowe 

tendencje oraz wyzwania, Organizacja i kierowanie 2011/3(146), s. 180.
20 Raport Komitetu Równych Szans Kobiet i Mężczyzn Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy Kobiety a kryzys gospodarczy i finansowy z dnia 8 kwietnia 2010 r., http://www.
rownoscplci.pl/uploads/pdf/1131300840.pdf; stan na dzień 26.01.2014 r. 
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wej, całościowo, w sposób bardziej odpowiedzialny. Dla zdrowego rozwoju 
gospodarki globalnej istotne jest doprowadzenie do zrównoważonego udziału 
kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych i zarządach. Różnorodność ta ma 
skutkować stworzeniem zdrowszego nastawienia do rozwiązywania proble-
mów oraz promować podejmowanie długofalowych i strategicznych decyzji. 
W związku z tym, podczas reformy instytucji finansowych oraz mechanizmów 
o charakterze nadzorczym i regulacyjnym, powinno się wprowadzić unormo-
wania dotyczące udziału kobiet w radach i zarządach spółek21.

Badania wskazują także na zależności, jakie zachodzą pomiędzy wynikami 
osiąganymi przez spółki, a liczbą kobiet zasiadających w radzie22. Z badań 
przeprowadzonych przez McKinsey wynika, iż spółki mające wyższy odsetek 
kobiet w radach osiągają wyższą stabilność kursu akcji, wyższy zysk opera-
cyjny oraz wyższy poziom zwrotu na kapitale. Autorzy zaznaczają jednak, że 
nie są w stanie udowodnić przyczyn takiego stanu rzeczy. Badania te mogą 
sugerować, że spółki osiągające lepsze wyniki finansowe częściej decydują 
się na zróżnicowanie składu rad, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. 
Część autorów jest zdania, że uzyskane przez nich wyniki nie dają podstaw 
do potwierdzenia korelacji pomiędzy wynikami finansowymi spółek a zróż-
nicowaniem organów statutowych23. Podobnie, badanie C. Rose, dotyczące 
duńskich spółek, nie wykazało żadnej zależności pomiędzy obecnością kobiet 
a wynikami firmy24. Dlatego też jednoznaczne wykazanie wpływu zależności 
pomiędzy wynikami spółek a liczbą kobiet zasiadających w organach statu-
towych wydaje się kwestią trudną i bardziej złożoną.

Niektórzy autorzy zauważają, że kobiety w większym stopniu – niż męż-
czyźni – zwracają uwagę na aspekty społeczne oraz chętniej przekazują zyski 
spółek na działalność dobroczynną, co nie zawsze jest zgodne z oczekiwaniami 
inwestorów25. Zachowanie takie może wynikać z częstszego angażowania się 
kobiet w organizacje non profit. Jednak, jak wskazuje L. Bohdanowicz, dzia-

21 Ibidem.
22 Analiza McKinsey & Company z 2007 r. Women matter, Catalyst, The Bottom Line: Con-

necting Corporate Performance and Gender, New York 2004.
23 K.A. Farrell, P.L. Hersch, Additions to corporate boards: the effect of gender, Journal of 

Corporate Finance 2005/11/1−2, s. 85–106.
24 C. Rose, Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence, 

Corporate Governance: An International Review 2007/15, s. 404–413.
25 R.J. Williams, Women on Corporate Boards of Directors and their Influence on Corporate 

Philanthropy, Journal of Business Ethics 2003/1, s. 1–10.
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łalność ta może okazać się korzystna dla spółki w długim okresie, wpływając 
pozytywnie na morale pracowników, jak i poprawiając jej wizerunek26. 

Wielu autorów zaznacza, że kobieta na stanowisku menedżera ma duże 
znaczenie dla sukcesu organizacji27. Kobiety zasiadające w zarządach mogą 
wpłynąć na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, dzięki lepszemu 
zrozumieniu – postrzeganych przez pryzmat płci – złożoności rynku oraz po-
trzeb klientów. Wśród głównych korzyści, wynikających z obecności kobiet 
w zarządach, wymienia się: zwiększenie kreatywności oraz innowacyjności 
firmy, silniejszy związek pracowników z firmą, wyższe morale personelu, 
lepszy wizerunek publiczny czy większą wartość firmy dla udziałowców28.

Za istotny uznaje się także argument o zróżnicowaniu rad i zarządów. Ko-
misja Europejska wskazuje, iż powoływanie na stanowiska do organów statuto-
wych spółek jedynie mężczyzn utrudnia prowadzenie debaty oraz rozstrzyganie 
sporów przy podejmowaniu decyzji dotyczących ryzyka gospodarczego. Tylko 
bowiem konfrontacja poglądów osób posiadających odmienne kompetencje, 
wiedzę, doświadczenie czy osobowość, może skutkować wypracowaniem 
optymalnych rozwiązań29. Komisja wskazuje tutaj problem, jakim jest wada 
procesu rekrutacyjnego na stanowiska w organach spółek – wyboru dokonuje 
się w zbyt wąskiej grupie osób. 

Poprzez promowanie różnorodności w zarządzaniu, stwarza się warunki, 
które pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości wszystkich zatrudnionych 
osób oraz indywidualny rozwój każdej z nich. Dzięki takiemu zarządzaniu, 
korzyści osiągną nie tylko jednostki, ale także organizacje oraz przedsiębior-
stwa. Efektem może być zmiana sposobu myślenia, szerszy ogląd zjawisk, czy 
też zmiana oczekiwań wobec pracy30. 

Różnorodność występująca w grupach osób wpływa na usprawnienie ko-
munikacji i szybsze osiągnięcie porozumienia. Część z badaczy twierdzi, że 
zróżnicowanie demograficzne może wpływać pozytywnie na kreatywność oraz 

26 L. Bohdanowicz, Kobiety..., s. 183.
27 R. Hryciuk, A. Kościańska (red.), Gender. Perspektywa antropologiczna: Kobiecość, 

męskość, seksualność, t. 2, Wyd. UW, Warszawa 2007, cyt. za: T. Kupczyk, Kobiety w za-
rządzaniu a czynniki ich sukcesów, WSH, Wrocław 2009, s. 38.

28 T. Kupczyk, Kobiety w zarządzaniu a czynniki ich sukcesów, WSH, Wrocław 2009, s. 39.
29 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. 40% udziału kobiet we władzach 

spółek, 94/2012, Bruksela, 14 listopada 2012 r, http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/
pl/defaultopisy/296/4/1/094.pdf; stan na dzień 11.01.2014 r.

30 T. Kupczyk, Kobiety w zarządzaniu..., s. 39.
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innowacyjność decyzji, jakie podejmowane są w spółce31. Niemniej jednak, 
należy zauważyć wyniki niektórych prac, które wskazują, że przeważającą 
konsekwencją większej różnorodności jest utrudniona komunikacja oraz 
częściej występujące konflikty32. Zespoły te są także narażone na wystąpienie 
syndromu grupowego myślenia, któremu towarzyszy poczucie jednomyślności, 
nieomylności czy lekceważenia innych33. Skutkiem tego jest ignorancja osób 
posiadających inne niż grupa poglądy oraz samocenzurowanie przez członków 
grupy. Badanie włoskich spółek pokazało natomiast, iż zwiększony odsetek 
kobiet w radach nadzorczych wpłynął ujemnie na jakość corporate governance 
w tych spółkach34. Jednak zróżnicowanie grup wpływa na większą liczbę po-
wstających rozwiązań, co jest niezwykle korzystnym czynnikiem w przypadku 
pełnienia funkcji w organach statutowych spółki.

Obecność kobiet w zarządach firm powoduje, że coraz większą uwagę 
zwraca się na czynniki społeczne oraz relacje, które mogą w znaczny spo-
sób wpłynąć na zaangażowanie pracowników. W przedsiębiorstwach, gdzie 
relacje międzyludzkie są nieistotnym czynnikiem kultury organizacyjnej, 
roszczenia pracowników koncentrują się przede wszystkim na zwiększeniu 
poziomu wynagrodzeń. Natomiast w przedsiębiorstwach, gdzie buduje się 
postawę współdziałania oraz rozwiązywania problemów zespołowo, zwiększa 
się poczucie satysfakcji za własną pracę35. W badaniach A.W. Wooley36 oraz 
S. Hoogendoom37 zaobserwowano, że wraz ze wzrostem liczby kobiet w grupie, 

31 Credit Suisse, Global Wealth Report 2012, http://www.thefinancialist.com/wp-content/
uploads/2012/10/2012-GlobalWealthReport-.pdf; stan na dzień 18.12.2013 r.

32  K.A. Jehm, E.A. Mannix, The dynamic nature of conflict: A longitudinal study of intragroup 
conflict and group performance, Academy of Management Journal 2001, Vol.44, No 2.

33  E. Watson, K. Kumar, L. Michaelsen, Cultural Diversity’s Impact on Interaction Process 
and Performance: Comparing Homogeneous and Diverse Task Groups, Academy of Man-
agement Journal 1993/36/3, s. 598–602. 

34  M. Bianco, A. Ciavarella, R. Signoretti, Women on boards in Italy, Quaderni di finanza, 
październik 2011.

35  Kobieta i biznes, Kolegia SGH [w:] H. Brdulak, Wpływ zarządzania różnorodnością na 
konkurencyjność przedsiębiorstwa: analiza raportów instytucji finansowych i firm consul-
tingowych – wybrane aspekty, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/
Kobieta_2013.pdf; stan na dzień 25.03.2014 r.

36  A.W. Woolley i in., Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of 
Human Groups, Science Magazine 2010/330, s. 686–688.

37  S. Hoogendoom, H. Oosterbeek, M. van Praag, The Impact of Gender Diversity on the 
Performance of Business Teams: Evidence from ab Field Experiment, Management Science 
2013/59, s. 1514–1528.
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zbiorowa inteligencja jest wyższa, gdy wrażliwość społeczna poszczególnych 
członków grupy jest wysoka oraz kiedy wymiana myśli odbywa się na rów-
noprawnych zasadach.

Zarządzanie przez kobiety jest nacechowane partnerskimi relacjami 
z podwładnymi, myśleniem w kategoriach dobra ludzi. Kobiety są bardziej 
nastawione na kompromis oraz mediację, kładą nacisk na komunikatywność 
oraz zdolności interpersonalne38. 

Należy także podkreślić, że odmienne są style przywództwa reprezento-
wane przez kobiety i mężczyzn. Niektórzy autorzy uznają, że kobiecy styl 
zarządzania lepiej dostosowywuje się do współczesnych uwarunkowań oraz 
nowoczesnej formy przedsiębiorstw39. Kobiety stosują interaktywny styl 
kierowania, który jest zgodny z ich życiowym doświadczeniem, cechuje się 
nastawieniem na współpracę oraz komunikację z innymi. Mężczyźni natomiast 
wybierają styl autorytarny, nakazowo-kontrolujący40. Przedstawiciele obu płci 
wykorzystują także style demokratyczny i autokratywny. Częściej przez kobiety 
wybierany jest styl demokratyczny, bardziej nastawiony na współuczestnictwo; 
autorytarnie zarządzają wówczas, gdy trzeba wprowadzać normy41. Z kolei 
zaś H. Fisher twierdzi, że kobiety myślą kontekstowo, holistycznie, patrzą 
na zagadnienia szerzej niż mężczyźni; podejmując decyzje, biorą pod uwagę 
więcej danych i czynników, myślą sieciowo oraz dostrzegają więcej sposobów 
działania42. Kobiety wpływają na tworzenie lepszego środowiska pracy, gdzie 
dobrze się czują oraz pracują pracownicy wiedzy. Budzą większe zaufanie, 
integrują ludzi, budują dobre relacje w zespole, elastycznie dostosowują się 
do zmian oraz dobrze radzą sobie z porażkami43. W związku z tym powinny 

38  J. Brol, M. Kosior, Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społeczno-ekonomiczne), 
Kobieta i Biznes 2004/1–4, s. 10.

39  S. Vinnicombe, V. Singh, The Female FTSE Index, Cranfield School of Management, 
Cranfield 2003, http://www.som.cranfield.ac.uk/som/dinamic-content/research/documents/
ft2008.pdf; stan na dzień 10.03.2014 r.

40  J.B. Rosener, Przywództwo i paradoks płci, [w:] M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni 
i płeć, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 349–352.

41 A. Wiśniewska-Szałek, Płeć w miejscu pracy – rola kobiet we współczesnym zarządzaniu, 
[w:] M. Przybyła (red.), Zarządzanie – kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wyd. 
AE, Wrocław 2007, s. 207.

42  H. Fisher, Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmieniają nasz świat, Wyd. Jacek 
Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 78.

43 M. Ben-Joseph, L. Gundry, Future of work: implications for women entrepreneurs in 
transition economies, Women & Business 1998/3–4, s. 59.
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odnieść sukces także na najwyższych stanowiskach kierowniczych, gdzie 
potrzebna jest współpraca, partnerstwo oraz koncepcyjne myślenie44.

Podsumowując, można uznać, iż występuje szereg argumentów przema-
wiających za zwiększeniem udziału kobiet w organach statutowych spółek. 
Postulowane zróżnicowanie składów rad i zarządów spółek, może zwiększyć 
ich kapitał intelektualny, jak i podnieść ich konkurencyjność. Należy także 
zwrócić uwagę na odmienny styl przywództwa reprezentowany przez kobiety 
oraz ich pozytywny wpływ na inteligencję zbiorową grupy45.

3. Obecność kobiet w organach statutowych spółek – 
 sytuacja międzynarodowa

Wiele badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wskazuje na bar-
dzo niską reprezentatywność kobiet w radach spółek giełdowych. W większości 
krajów dość późno zaangażowano kobiety w życie publiczne czy biznesowe na 
najwyższych szczeblach. Specjaliści zauważyli, że liczba kobiet w zarządach oraz 
radach nadzorczych spółek jest uzależniona od czynników kulturowych, jakie 
zostały utrwalone w poszczególnych krajach. Różnice kulturowe, ekonomicz-
ne i instytucjonalne pomiędzy krajami należą do najistotniejszych ograniczeń 
w generalizowaniu wyników badań dotyczących znaczenia kobiet w zwiększaniu 
efektywności funkcjonowania organów statutowych przedsiębiorstw46.

Najnowsze decyzje dotyczące składu rad nadzorczych prywatnych firm 
zapadły w listopadzie 2013 r.47, po wcześniejszym poparciu przez Komisję 
Prawną i Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane 
na giełdzie i odnośnych środków48. Zgodnie z dyrektywą, do 2020 roku rady 
nadzorcze dużych spółek giełdowych w państwach Unii Europejskiej mają 

44 W. Nicels, Zrozumieć biznes, Bellona, Warszawa 1995, s. 342.
45 A.W. Woolley i in., Evidence…, s. 687.
46 L. Bohdanowicz, Kobiety…, s. 187.
47 Rysa na europejskim szklanym suficie: Parlament Europejski poparł wniosek legislacyjny Ko-

misji w sprawie kobiet w zarządach spółek, European Commission – IP/13/1118 20/11/2013, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1118_pl.htm; stan na dzień 20.03.2014 r.

48 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, COM (2012) 614 final, 2012/0299 (COD), 
Bruksela, 14 listopada 2012 r.
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składać się w co najmniej 40% z kobiet. Przyjęty przez Parlament Europejski 
projekt dyrektywy ma zapewnić lepszą równowagę płci w radach nadzorczych 
spółek notowanych na giełdzie. Spółki zostaną zobowiązane powoływać 
kandydatów według ich kwalifikacji oraz przejrzystych i neutralnych wzglę-
dem płci kryteriów. W sytuacji, gdy kwalifikacje kandydatów są takie same, 
pierwszeństwo będzie miał kandydat płci, która jest niedoreprezentowana. 
Wyraźny nacisk kładzie się tu na kwalifikacje, bowiem żadna kobieta nie może 
otrzymać stanowiska jedynie ze względu na swoją płeć, nie może być także 
z tego powodu zdyskwalifikowana. 

Należy zaznaczyć, że 86,3% wszystkich członków organów spółek stano-
wią mężczyźni49. Jak czytamy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
„Między państwami członkowskimi UE występują znaczne dysproporcje 
w liczbie kobiet zasiadających w organach spółek, wynikające z różnic w przy-
jętych strategiach. [...] W roku 2012 odnotowano wzrost liczby kobiet w orga-
nach spółek jedynie o 0,6%, przy czym zobowiązanie z 2011 roku podpisały 
jedynie 24 spółki”. 

Na początku kwoty płci będą obowiązywać jedynie przedsiębiorstwa 
publiczne, które, dając właściwy przykład, mają obowiązek spełnienia okre-
ślonego udziału procentowego kobiet do 2018 roku. Przepisy będą dotyczyć 
jedynie rad nadzorczych lub stanowisk dyrektorów niepełniących funkcji wy-
konawczych w spółkach giełdowych ze względu na ich znaczenie gospodarcze 
i eksponowaną rolę. Spółki zatrudniające poniżej 250 osób i osiągające dochód 
mniejszy niż 50 mln euro rocznie mają być wyłączone w zakresu dyrektywy. 
W przypadku niewprowadzenia przez spółki wymaganych procedur, będą obo-
wiązywać kary, o których każde z państw zadecyduje samodzielnie50. Dyrekty-
wa stanowi środek tymczasowy, który wygaśnie automatycznie w 2028 roku51. 

Najnowsze dane dotyczące udziału kobiet w procesach decyzyjnych zostały 
opublikowane przez Komisję Europejską; jako najbardziej aktualne (kwiecień 
2013 r.) będą obrazowały aktualną sytuację panującą w Unii Europejskiej. 
W tabeli 1 zaprezentowano odsetek kobiet we władzach spółek.

49 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego…
50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, COM (2012) 614 final, 2012/0299 (COD), 

Bruksela, 14 listopada 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO-
M:2012:0614:FIN:pl:PDF; stan na dzień 2.09.2013 r.

51 Sprawozdanie na temat inicjatyw Komisji Europejskiej w obszarze wymiaru sprawiedliwości, 
106/2013, Bruksela, październik 2013 r. 
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TABELA 1: Reprezentacja kobiet we władzach dużych spółek giełdowych, kwiecień 2013 r. 
(% udział kobiet)

Państwo Udział kobiet (%) Państwo Udział kobiet (%)
Finlandia 29,1 Włochy 12,9
Łotwa 29,0 Węgry 12,09
Francja 26,8 Austria 12,0
Szwecja 26,5 Irlandia 10,7
Holandia 23,6 Polska 10,3
Dania 21,1 Luksemburg 10,1
Niemcy 20,5 Rumunia 9,1
Słowenia 20,0
Słowacja 19,6
Wielka Brytania 18,5 Islandia 48,9
Republika Czeska 18,4 Norwegia 41,9
Litwa 16,2 Macedonia 20,3
Bułgaria 15,2 Serbia 19,4 

Estonia 14,3 Chorwacja 13,3
Belgia 13,8 Turcja 9,0

O b j a ś n i e n i a: dane odnoszą się do członków rady dyrektorów (rady nadzorczej w przypadku 
odrębnej funkcji nadzorczej i wykonawczej; w danych uwzględniono również prezesa).

Ź r ó d ł o: Komisja Europejska, baza danych na temat udziału kobiet i mężczyzn w procesach 
decyzyjnych, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm; 
stan na dzień 11.12.2013 r.

Odsetek kobiet we władzach spółek dla całej Unii Europejskiej w kwietniu 
2013 r. wyniósł 16,6%, co w porównaniu z październikiem 2012 r. daje wzrost 
o 0,8 punktu proc. (z 15,8%), a w stosunku rocznym o 1,7 punktu proc. Poniżej 
średniej znalazło się aż 18 państw, udział ten – w porównaniu z poprzednim 
badaniem – zmniejszył się w następujących krajach: Polska, Rumunia, Litwa, 
Malta, Grecja, Portugalia i Wielka Brytania. W Polsce kobiety stanowią 10,3% 
członków rad nadzorczych, jest to o 1,4 punktu proc. mniej niż w październi-
ku 2012 r. Największy odsetek kobiet we władzach dużych spółek osiągnęły 
Islandia (48,9%), Norwegia (41,9%), Finlandia (29,1%) oraz Łotwa (29,0%).
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TABELA 2: Zmiana odsetka kobiet we władzach spółek w podziale na poszczególne kraje, 
październik 2012 – kwiecień 2013 r. 

Państwo Zmiana Państwo Zmiana
Rumunia –2,8 UE-27 0,9
Litwa –1,6 Szwecja 1,0
Polska –1,4 Cypr 1,2
Malta –0,8 Słowenia 1,3
Grecja –0,6 Francja 1,6
Portugalia –0,3 Włochy 1,9
Wielka Brytania –0,3 Hiszpania 2,0
Austria 0,1 Republika Czeska 2,9
Estonia 0,3 Irlandia 2,0
Dania 0,3 Holandia 2,0
Luxemburg 0,4 Niemcy 2,5
Finlandia 0,6 Bułgaria 3,6
Łotwa 0,8 Węgry 4,7
Belgia 0,8 Słowacja 5,8

O b j a ś n i e n i a: dane odnoszą się do członków rady dyrektorów (rady nadzorczej w przypadku 
odrębnej funkcji nadzorczej i wykonawczej; w danych uwzględniono również prezesa).

Ź r ó d ł o: Komisja Europejska, baza danych na temat udziału kobiet i mężczyzn w procesach 
decyzyjnych, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm; 
stan na dzień 11.12.2013 r.

W okresie sześciu miesięcy odnotowano wzrost odsetka kobiet we wła-
dzach spółek w 20 państwach członkowskich. Największy wzrost nastąpił na 
Słowacji, Węgrzech, w Bułgarii oraz Niemczech. Średni odsetek kobiet we 
władzach spółek Unii Europejskiej wzrósł o 0,9 punktu proc. W takich krajach 
jak: Wielka Brytania, Portugalia, Grecja, Malta, Polska, Litwa i Rumunia doszło 
do zmniejszenia udziału kobiet we władzach spółek.

Od pierwszej opublikowanej przez Komisję Europejską w 2010 r. Strategii 
na rzecz równości kobiet i mężczyzn, gdzie po raz pierwszy poruszono kwestię 
inicjatyw mających na celu podniesienie liczby kobiet w radach czy zarządach 
spółek, odnotowano wzrost odsetka kobiet o 4,8 punktu proc. Średni wzrost 
roczny wynosi 1,9 punktu proc., a więc proces ten od 2010 roku zachodził 
cztery razy szybciej niż miało to miejsce w latach 2003–2010. Może być to 
także wynikiem dyrektywy, którą przyjęto pod koniec 2012 roku. Zakładała 
ona osiągnięcie 40% udziału kobiet w organach statutowych spółki. 
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RYSUNEK 1: Odsetek kobiet we władzach dużych notowanych spółek, UE-27, 2010–2013

Objaśn ien ia: dane odnoszą się do członków rady dyrektorów (nadzorczej w przypadku od-
rębnej funkcji nadzorczej i wykonawczej; w danych uwzględniono również prezesa).

Źródło: Komisja Europejska, baza danych na temat udziału kobiet i mężczyzn w procesach 
decyzyjnych, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm; 
stan na dzień 11.12.2013 r.

Należy zauważyć, iż największe zmiany dotyczące odsetka kobiet w we 
władzach spółek giełdowych w stosunku do 2010 roku zanotowano w krajach, 
które już przyjęły wiążące przepisy ustawowe. Należą do nich: Francja (wzrost 
o 14,4 punktu proc.), Holandia (wzrost o 8,7 punktu proc.), oraz Włochy (wzrost 
o 8,4 punktu proc.). Można sądzić, iż istotnie wyższe wyniki są efektem pre-
sji regulacyjnej. W Polsce odsetek kobiet w zarządach wzrósł z nieco ponad 
9% w 2004 roku do 12% w październiku 2012 roku. Zanotowany w badaniu 
wzrost o 0,3 punktu proc. rocznie, oznacza, że – zachodząc w tym tempie – 
zrównoważenie do poziomu 40% udziału kobiet nastąpiłoby w Polsce za 85 lat.

Zakończenie 

Problem nielicznej obecności kobiet w zarządach oraz radach spółek jest 
przedmiotem zainteresowania nie tylko Komisji Europejskiej, ale także licz-
nych specjalistów, zajmujących się badaniem tego problemu. Wiele państw, 
w celu podjęcia właściwych kroków ku likwidacji dyskryminacji kobiet, 
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zastosowało rozwiązania prawne w formie wymogu stosowania określonego 
udziału procentowego kobiet w zarządach przez spółki. Wprowadzane regu-
lacje prawne skutkować powinny złagodzeniem zawodowych niedogodności, 
jakich doświadczają kobiety, zwłaszcza zaś zagwarantowaniem kobietom 
równego dostępu do stanowisk kierowniczych w spółkach. Posługując się 
przedstawionymi danymi, można stwierdzić, iż rozwiązania prawne wpływają 
na zwiększanie się odsetka kobiet na kierowniczych stanowiskach. 

Wprowadzenie prawnych regulacji doprowadzi do osiągnięcia niezmiernie 
istotnego społecznie celu, jakim jest uzyskanie równości w sferze materialnej 
kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie kierowania gospodarką. Trzeba jednak 
pamiętać, by wprowadzać je stopniowo, dostosowując do warunków gospodar-
czych danego kraju, z poszanowaniem uwag zainteresowanych przedstawicieli 
podmiotów i instytucji, aby w przyszłości regulacje prawne z przymusowego 
instrumentu nabrały charakter dobrowolny.

W artykule przytoczono szereg argumentów przemawiających za obecnością 
kobiet na stanowiskach kierowniczych. Omawiając cechy kobiecego stylu przy-
wództwa, należy stwierdzić, iż nie można się go nauczyć, gdyż jest on wynikiem 
naturalnych predyspozycji większości kobiet. Kobiety, przez swoją obecność 
w organach spółki, mogą generować szczególną wartość podczas podejmowania 
decyzji strategicznych czy też wpływać na polepszenie wizerunku społecznego 
przedsiębiorstwa52. Dlatego ich obecność w procesie zarządzania jest niezwykle 
istotna. Jak wynika z danych prezentujących sytuację międzynarodową, odsetek 
kobiet zasiadających w zarządach wzrasta, ale potrzeba dalszej ingerencji, by 
można było mówić o równości kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. 
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Małgorzata STĘPIEŃ

WOMEN IN STATUTORY ORGANS OF COMPANIES

( S u m m a r y )

The problem of gender diversity in statutory organs of companies affects many countries 
The result is an ongoing debate on improving the gender balance among members of supervisory 
boards of companies listed on stock exchanges. In article presents legal solutions in the field of 
gender diversity introduced by some countries, examines the contribution of women directors 
to board effectiveness and presents the current situation of the world on women on boards.
Keywords: gender equality, statutory bodies, the company
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