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Skarykaturowana przez Irenę KwiatkowskĊ w serialu „Czterdziestolatek” dyůurna emancypantka kraju z lat 70. nie baâa się – jak wiadomo – ůadnej pracy. Kolejne wcielenia Kobiety PracujĊcej przedstawiaây bohaterkę w rozmaitych rolach zawodowych. Znamienne
jednak, ůe nie byây to zazwyczaj role kierownicze. Czy gdyby serial nakręcono obecnie, to
role odgrywane przez Kobietę PracujĊcĊ byâyby znaczĊco odmienne? Czy jednym z wcieleľ mogâaby byý np. rola czâonkini rady nadzorczej spóâki notowanej na GPW? Jeœli
oprzeý się na statystykach, szanse na takĊ rolę byâyby niewielkie. Nie tylko zresztĊ w Polsce.
Poniůszy artykuâ szkicuje teoretyczne (organizacyjne, ekonomiczne i prawne) uwarunkowania udziaâu kobiet we wâadzach organizacji, a
takůe dostarcza syntezy materiaâów empirycznych o roli kobiet w kierowaniu i nadzorze w
spóâkach kapitaâowych. Poniewaů autor jest
prawnikiem, analiza nie moůe pomijaý rozwiĊzaľ legislacyjnych promujĊcych parytet pâci w
organach spóâek.

Kobiety zbyt maâo
„rado-aktywne”
Globalnie coraz więcej kobiet podejmuje aktywnoœý zawodowĊ. W niektórych krajach kobiety stanowiĊ ponad poâowę pracujĊcej populacji. Statystyki pokazujĊ równieů, ůe w wielu
krajach, w tym równieů w Polsce, więcej kobiet
niů męůczyzn posiada œrednie i wyůsze wyksztaâcenie. Pomimo tych indykatorów wyůsze
stanowiska kierownicze pozostajĊ w przewaůajĊcej mierze domenĊ męůczyzn.
Im wyůej w hierarchicznej strukturze, tym
udziaâ kobiet jest mniejszy. Prawidâowoœý ta
dotyczy w szczególnoœci stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach, w tym w spóâkach prawa handlowego. Tymczasem skâad
statutowych organów spóâek jest istotnym
kryterium dobrego âadu korporacyjnego (corporate governance).
Wedâug danych Komisji Europejskiej, pochodzĊcych z analizy największych spóâek pu-

blicznych1 paľstw czâonkowskich2, sporzĊdzonej wedâug stanu na IV kwartaâ 2007 r., œrednio w UE kobiety zajmowaây wówczas jedynie
11% miejsc w organach spóâek3. Między poszczególnymi krajami zachodziây duůe rozpiętoœci – na czele paľstw promujĊcych równowagę pâci znalazây się Szwecja i Sâowacja (po
24% kobiet w organach), a następnie Finlandia,
Rumunia, Litwa i áotwa (po 18%). Stawkę
zamykaâ Cypr (2%), Luksemburg, Portugalia
(po 3%), Wâochy, Malta (po 4%), Austria (5%),
Belgia i Hiszpania (po 6%).
Największe gospodarki UE lokowaây się w
poâowie rankingu: Niemcy (11%), Francja
(9%), Wielka Brytania (13%). Podobne miejsce
zajmowaâa Polska – z udziaâem kobiet na poziomie 12%. Co ciekawe, wedâug danych Ministerstwa Skarbu Paľstwa z 2003 r. zaprezentowanych w raporcie Biura Studiów i Ekspertyz
Kancelarii Sejmu RP4, szczególnie wysoki byâ
1

Zazwyczaj spóâek z indeksu blue chip, np. w Polsce
WIG20.
2 Statystyki Employment, Social Affairs and Equal Opportunities: Women and men in decision-making, Database - Social and
Economic Domain, Decision-making in the largest publicly quoted
companies, dane z okresu 01.08.2007 – 31.10.2007 (data
statystyk: 17.12.2007), dostępne w internecine na stronie: <http://ec.europa.eu/employment_social/women_
men_stats/out/measures_out438_en.htm>.
3 ZarzĊd + rada nadzorcza, ewentualnie rada administrujĊca lub board w paľstwach systemu monistycznego.
4 Kancelaria Sejmu RP, Biuro Studiów i Ekspertyz,
Wydziaâ Analiz Ekonomicznych i Spoâecznych, Kobiety w
gremiach decyzyjnych, druk nr 967 z maja 2003 r.
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odsetek kobiet wœród czâonków rad nadzorczych delegowanych do spóâek skarbu paľstwa
– dla okoâo poâowy branů udziaâ ten wynosiâ
ponad 30%5.

Im wyůej w hierarchii,
tym mniejszy udziaâ kobiet
Wedâug międzynarodowych badaľ porównawczych reguâĊ jest, ůe udziaâ kobiet maleje w
miarę przesuwania się w górę drabiny hierarchicznej. Jeœli zbadaý odsetek kobiet piastujĊcych najwyůsze pozycje we wâadzach korporacji (prezes zarzĊdu, CEO, przewodniczĊcy
rady) okazuje się, ůe aů w 16 spoœród 27
paľstw czâonkowskich UE nie ma na tych
stanowiskach ani jednej kobiety!6. Co więcej,
wœród tych „zmaskulinizowanych” paľstw
znajdujĊ się tak znaczĊce gospodarczo kraje jak
Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania, a nawet
Szwecja i Finlandia, czyli paľstwa o tradycyjnie
znaczĊcym udziale kobiet w ůyciu publicznym.
Œrednia dla caâej UE wynosi jedynie 4%7.
Na tym tle bardzo przyzwoicie wypadajĊ
dane dotyczĊce Polski, gdzie wœród osób piastujĊcych najwyůsze stanowiska w korporacjach odnotowano 11% udziaâ kobiet, co pod
tym względem stawia nas w œcisâej europejskiej
czoâówce (za SâowacjĊ i BuâgariĊ, a ex aequo z
Czechami). Jeœli wykroczymy poza UE, okaůe
się jednak, ůe zdecydowanym europejskim
liderem jest Norwegia naleůĊca do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), gdzie
udziaâ kobiet w radach nadzorczych i zarzĊdach sięga 34%. Międzynarodowe statystyki
ujawniajĊ, ůe nieco wyůszy w porównaniu z
ogóâem czâonków organów jest udziaâ kobiet
wœród tych czâonków rady, którzy reprezentujĊ
pracowników spóâki – w kilku krajach sięga on
jednej trzeciej.

5

Ibidem, s. 13-17.
Zob. statystyki Women and men in decision-making…
op.cit.
7 Ibidem.
6

Badanie przeprowadzone w 2006 r. przez
European Professional Women’s Network (EPWN)
oraz Egon Zehnder International (EZI)8, na nieco
mniejszej liczbie największych spóâek z większoœci paľstw europejskich, przyniosâo jeszcze
dosadniejsze wyniki: wprawdzie 67,8% badanych spóâek posiadaâo przynajmniej jednĊ kobietę w zarzĊdzie lub radzie nadzorczej, niemniej jednak âĊczny udziaâ kobiet w organach
spóâek wyniósâ przeciętnie tylko 8,3% (wzrost
o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z
2004 r.)9. Podobnie jak w badaniu Komisji
Europejskiej, na czele uplasowaây się kraje
skandynawskie.
Badania obejmujĊce firmy w innych krajach
wykazaây duůĊ rozpiętoœý: wedâug danych Corporate Women Directors International (2007)10, dotyczĊcych spóâek z listy Fortune Global 200,
udziaâ kobiet w ogólnej liczbie miejsc w radach
dyrektorów wynosiâ 17,6% w USA (w 2010 r.
wzrost do 19,5%) i jedynie 1,3% w Japonii.
Dane dotyczĊce USA wskazujĊ dodatkowo, ůe
liczba spóâek, które nie posiadajĊ we wâadzach
ani jednej kobiety wynosi ok. 10%, wobec
32,2% dla spóâek z UE.

Liczba paľ w radach roœnie,
ale bardzo powoli
Badanie przeprowadzone przez Financial News11
w odniesieniu do 20 największych europejskich
i amerykaľskich banków wykazaâo, ůe w latach
2002-2007 liczba kobiet w radach wzrosâa z
7,7% do 12,3%. Pomimo poprawy aů o trzy
czwarte, udziaâ ten nadal pozostaje niski. Jednoczeœnie jednak zmalaâa liczba banków w
ogóle pozbawionych kobiet w radzie – w 2002
8

EuropeanPWN BoardWomen Monitor 2006, Women
on Boards: Scandinavia Strengthens Its Lead, dostępne w
Internecie pod < http://www.europeanpwn.net
/files/boardwomen_present_large120606.pdf >.
9 Ibidem.
10 Dane dostępne w Internecie na stronie: <
http://www.globewomen.org/CWDI/CWDI.htm>.
11 Zob. T. Loader Wilkinson, Banks bring in more women as
directors, Financial News, 24.09.2007.
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r. byâo ich w badanej grupie aů siedem, w 2007
r. juů tylko Bear Stearns jako jedyny nie miaâ
ůadnej kobiety we wâadzach12 (warto zaznaczyý
na marginesie – nie insynuujĊc bynajmniej istnienia zwiĊzku przyczynowi skutkowego, ůe
rok póŭniej bank ten padâ ofiarĊ kryzysu finansowego i zostaâ przejęty przez JP Morgan Chase).
Sektorowa analiza zawarta we wspomnianym juů badaniu EPWN & EZI13 wskazuje, ůe
wœród spóâek, które zatrudniajĊ cztery lub więcej ůeľskich czâonków rad, spory udziaâ majĊ
wâaœnie duůe banki, co jednak moůe w duůej
mierze wynikaý z faktu, ůe instytucje te posiadajĊ stosunkowo liczne rady nadzorcze/dyrektorów. Dla porównania – wedâug
badania Miesięcznika „Bank” z 2003 r., obejmujĊcego większoœý polskich banków, kobiety
stanowiây 6,78% czâonków rad nadzorczych
oraz 11,86% czâonków zarzĊdów14.
Wedâug sondaůu firmy Ray & Berndtson,
przeprowadzonego wspólnie z Polskim Instytutem Dyrektorów w 2007 r., aů 80% spoœród
ankietowanych prezesów duůych i œrednich
spóâek notowanych na warszawskiej GPW
wyraziâo opinię, ůe w radach nadzorczych ich
firm powinno byý więcej kobiet15. Jest to znaczĊcy postęp w porównaniu z 2004 r., kiedy
tylko 16% ankietowanych prezesów spóâek z
indeksu WIG20 optowaâo za większĊ feminizacjĊ rad.
Globalny trend wzrostowy nie jest jednak
linearny: analitycy organizacji Catalyst zaobserwowali, ůe w latach 2006-2007 liczba kobiet
w boards amerykaľskich spóâek spadâa po raz
pierwszy od 1995 r.16. Z kolei wedâug najnowszych danych Corporate Women Directors
International z 2010 r. – opartych na badaniu

spóâek z listy Fortune Global 200 – ponad trzy
czwarte (77,5%) spoœród badanych korporacji
posiadaâo przynajmniej jednĊ kobietę we wâadzach. Przy czym w grupie tej okazaâo się byý
więcej spóâek posiadajĊcych co najmniej dwie
kobiety w radzie, aniůeli tych, w których radzie
zasiadaâa tylko jedna przedstawicielka pâci
pięknej17. Tempo wzrostu zaangaůowania kobiet okazuje się jednak nieznaczne: na przestrzeni lat 2006-2009 odnotowany wzrost nie
przekroczyâ jednego punktu procentowego.
Spojrzenie z szerszej perspektywy czasowej
(lata 1987-1996) wskazuje jednak na znaczny
wzrost udziaâu kobiet w radach nadzorczych
oraz wœród dyrektorów niewykonawczych w
radach dyrektorów, podczas gdy w tym samym
czasie udziaâ kobiet w obsadzie stanowisk menedůerskich (zarzĊdów/dyrektorów wykonawczych), zwâaszcza najwyůszego stopnia (prezes
zarzĊdu, CEO), nie wykazywaâ tendencji wzrostowej i pozostawaâ na bardzo niskim poziomie18.

Dywersyfikacja pâciowa
a efektywnoœý korporacji
Badania empiryczne potwierdzajĊ, ůe obecnoœý
kobiet w radach nadzorczych podnosi efektywnoœý przedsiębiorstw. Wedâug danych
opracowanych przez Catalyst (luty 2007) na
podstawie analizy spóâek z listy Fortune 50019,
korporacje posiadajĊce w radach najwięcej
czâonków w spódnicach byây pod kaůdym
względem wydajniejsze od tych najbardziej
zdominowanych przez męůczyzn.
PotwierdzajĊ to najwaůniejsze wskaŭniki
efektywnoœci przedsiębiorstw: zwrot ze sprzedaůy, czyli stosunek zysku do obrotów (ROS),

12

Ibidem.
Zob. wyůej, przypis nr 8.
14 Miesięcznik „Bank” z dn. 09.05.2003, dodatek pt. 50
największych banków w Polsce.
15 Zob. M. Tebeau, Rady nadzorcze pod ostrzaâem zarzĊdów,
51 Harvard Business Review Polska, nr 5/2007.
16 Zob. Catalyst, The Bottom Line: Corporate performance and
women’s representation on boards (2007).
13

17 CWDI 2010 Report: Women Board Directors of the 2009
Fortune Global 200.
18 Zob. C.M. Daily, S.T. Certo, D.R. Dalton, A Decade of
Corporate Women: Some Progress in the Boardroom, None in the
Executive Suite, Strategic Management Journal, Vol. 20,
No. 1. (1/1999), s. 93-99.
19 Zob. Catalyst, op.cit (przypis nr 16).
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zwrot z kapitaâu wâasnego (ROE) oraz zwrot z
zainwestowanego kapitaâu (ROIC). Dla spóâek
z silnĊ reprezentacjĊ kobiet w radzie wskaŭniki
te byây œrednio wyůsze o odpowiednio: 42%,
66% i 53% w porównaniu ze spóâkami o najmniejszym udziale kobiet w organach.
Dodatnia korelacja zostaâa potwierdzona
nie tylko dla ogóâu badanych spóâek, ale równieů dla szeœciu spoœród siedmiu wyodrębnionych sektorów – w odniesieniu do kaůdego ze
wskaŭników (ROS, ROE, ROIC)20. Wyniki te
byây zbieůne z wczeœniejszym badaniem Catalyst z 2004 r., które wykazaâo, ůe najbardziej
„kobiece” rady pozwalajĊ spóâkom na osiĊgnięcie wyůszej o 34% caâkowitej stopy zwrotu
dla akcjonariuszy (TSR) oraz o 35,1% wyůszego zwrotu z kapitaâu wâasnego (ROE) w
porównaniu ze spóâkami o najbardziej „męskich” radach21. Z kolei badanie przeprowadzone przez McKinsey oraz Amazone Euro
Fund na 89 europejskich korporacjach wykazaâo, ůe spóâki o wâadzach zróůnicowanych
pâciowo osiĊgaây o 10% wyůszy zwrot z inwestycji, o 48% wyůsze przychody i o 1,7% silniejszy wzrost kursu akcji22.

Co wnoszĊ kobiety
do pracy rad w spóâkach
Analitycy zastanawiali się nad uzasadnieniem
tych wyników. Badanie przeprowadzone w
Kanadzie wykazaâo, ůe obecnoœý kobiet w
radzie poprawia praktyki korporacyjne spóâek,
20

Ibidem.
Zob. Catalyst, The Bottom Line: Connecting Corporate
Performance and Gender Diversity (2004), badanie dostępne
w
Internecie:
<http://catalystwomen.org/files/full/financialperforma
ncereport.pdf>.
22 Zob. McKinsey&Company, Women Matter, Gender
diversity, a corporate performance driver (2007), dostępne w
Internecie
<http://www.mckinsey.com/careers/women/makinga
difference/socialsectorimpact/womenmatter/Mckinsey_wom
en_matter.pdf >.
21

zwâaszcza w odniesieniu do audytu, zarzĊdzania ryzykiem oraz konfliktów interesów23. Dodatkowo zaobserwowano pozytywny wpâyw
dywersyfikacji skâadu rad na planowanie strategiczne oraz monitorowanie i ocenę zgodnoœci dziaâaľ spóâki z wyznaczonymi celami strategicznymi. Brytyjskie badanie z 2005 r. wskazaâo ponadto na większe uwypuklenie kwestii
etycznych oraz większe spoâeczne zaangaůowanie biznesu w spóâkach z udziaâem
kobiet we wâadzach24.
Wskazuje się równieů na znaczenie czynników psychospoâecznych, takich jak tworzenie
pozytywnych napięý w gremiach kierowniczych, stymulujĊcych kreatywnoœý. Dzięki swoim statystycznie większym skâonnoœciom do
kooperacji, utrzymywania harmonii i solidarnoœci kobiety sĊ skâonne wykazywaý się
większĊ elastycznoœciĊ zachowaľ25. W kontekœcie konfliktów sĊ bardziej predysponowane do
skupiania się na interesach i wartoœciach niů na
pozycjach26, co jest zgodne z nowoczesnĊ teoriĊ rozwiĊzywania konfliktów27.
Kobiety jako czâonkinie rad nadzorczych sĊ
bardziej skâonne do zadawania pytaľ, w tym
niewygodnych. Ponadto dopuszczenie kobiet
do wyůszych stanowisk kierowniczych ma
istotne znaczenie sygnalizacyjne dla kobiet na
niůszych stanowiskach oraz potencjalnych pracownic – oznacza bowiem moůliwoœý awansu.

23 Zob. V. Anastasopoulos, D.A.H. Brown, D. L. Brown
(The Conference Board of Canada), Women on Boards:
Not Just the Right Thing…But the “Bright” Thing (05/2002).
24 Zob. J. Graham, P. Thomson, A Woman’s Place is in the
Boardroom. The Business Case, Palgrave Macmillan, Hampshire 2005.
25 Zob. E. áętowska, Czy takie zwierzę istnieje albo istnieý
powinno: trzy uwagi o feministycznej (gender) perspektywie w
prawoznawstwie [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Wspóâczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poŭniak – Niedzielskiej, Kraków
2007, s. 185.
26 Ibidem.
27 Tzw. metoda harvardzka, zob.
R. Fisher, B. Ury,
Getting To Yes: Negotiating Agreement Without Giving In.
Boston: Houghton Mifflin 1981.

3 (23) 2010 x PRZEGLðD CORPORATE GOVERNANCE
18

RADAȱNADZORCZA
Corporateȱgovernanceȱwȱspódnicyȱ–ȱparytetyȱrównieČȱnaȱparkiecie?

To poprawia m.in. konkurencyjnĊ pozycję
spóâki na rynku pracy.
Istotny jest takůe wymiar wykraczajĊcy poza
samĊ spóâkę – kobiety posiadajĊ bowiem znaczĊcy udziaâ wœród konsumentów i klientów.
W jednym z badaľ dotyczĊcym usâug prawnych zaobserwowano teů innĊ ciekawĊ relację:
firmy prawnicze, których klienci korporacyjni
mieli w zarzĊdach kobiety, same byây bardziej
skâonne do zatrudniania kobiet28.
Niezaleůnie od statystyk, znaczĊcĊ rolę kobiet potwierdzajĊ teů studia przypadków.
Szczególnie nagâoœniona zostaâa historia Sherron Watkins, czâonkini zarzĊdu spóâki Enron,
która alarmowaâa o raůĊcych nieprawidâowoœciach w rachunkowoœci i zarzĊdzaniu finansowym. S. Watkins zostaâa potem, wraz z
dwoma innymi odwaůnymi kobietami-demaskatorkami (C. Cooper z Worldcomu, oraz C.
Rowley z FBI), uznana przez tygodnik „Time”
za Czâowieka Roku 200229. Warta odnotowania
jest równieů postawa Grace Reksten Skaugen,
czâonkini rady nadzorczej spóâki Statoil, która
w reakcji na donos o nieprawidâowoœciach w
spóâce (whistleblowing), wespóâ z dwiema innymi
czâonkiniami zwoâaâa nadzwyczajne posiedzenie rady, które doprowadziâo do zmian we
wâadzach spóâki i zaprzestania nielegalnych
praktyk30.

Ustawa o parytetach
równieů w biznesie?
Niektóre kraje zdecydowaây się na promocję
równouprawnienia pâci w radach nadzorczych
poprzez interwencję legislacyjnĊ. Pionierem
korporacyjnego równouprawnienia jest Nor28

Zob. C.M. Beckman, D.J. Phillips, Interorganizational
Determinants of Promotion: Client Leadership and the Promotion
of Women Attorneys, American Sociological Review,70
(2005), s. 678-701.
29 Zob. W. Rogowski, Whistleblowing – bohaterstwo, zdrada
czy interes, PrzeglĊd Corporate Governance, nr 1 (9)
2007, s. 38.
30 Zob. Girl power (Business in Norway), The Economist,
03.01.2008.

wegia. Badanie z 2002 r. ujawniâo, ůe w ponad
trzech czwartych (76%) norweskich spóâek
rady administracyjne skâadajĊ się wyâĊcznie z
męůczyzn31. Wyniki te daây asumpt do dziaâaľ
legislacyjnych. W grudniu 2003 r. specjalna
ustawa32 naâoůyâa na wszystkie norweskie
spóâki kontrolowane przez paľstwo (równieů
spóâki z o.o.) obowiĊzek zapewnienia parytetów pâciowych w radach administracyjnych.
Te same kryteria przewidziano równieů dla
niepaľstwowych spóâek publicznych, tyle ůe
bez okreœlenia sankcji w przypadku nieprzestrzegania wymogów – co czyniâo z nich de
facto niewiĊůĊce zalecenia. Badanie z poâowy
2005 r. ujawniâo, ůe spóâki gieâdowe w praktyce nie stosujĊ się do tych zaleceľ – kobiety
stanowiây w nich jedynie 16% czâonków rad
administracyjnych. To skâoniâo parlament do
podniesienia zalecenia do rangi wiĊůĊcej ustawy, która po dwuletnim vacatio legis weszâa w
ůycie 1 stycznia 2008 r.
Ustawa szczegóâowo okreœla minimalnĊ
liczbę przedstawicieli obu pâci w radzie – w
zaleůnoœci od ogólnej liczby jej czâonków, przy
czym generalnie udziaâ ten oscyluje wokóâ
40%33. Ustawa przewiduje takůe surowe sankcje za niedochowanie obowiĊzkowych kontyngentów – âĊcznie z utratĊ przez spóâkę statusu
spóâki publicznej (delisting), a nawet administracyjnym rozwiĊzaniem spóâki. Badanie przeprowadzone pod koniec 2007 r. wykazaâo, ůe
84% spóâek dostosowaâo się do nowego wymogu.
Równieů inne paľstwa podjęây podobne
inicjatywy legislacyjne. W marcu 2007 r. hiszpaľski parlament przyjĊâ ustawę obligujĊcĊ
wszystkie spóâki zatrudniajĊce ponad 250 pra31

Zob. A.K. Zechner, Frauen per Gesetz in die Verwaltung
von Aktiengesellschaften? – Aktuelle Maßnahmen zur Stärkung
der Präsenz von weiblichen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Aufsichtsrat aktuell nr 3/2005, s. 10.
32 Lov 2003-12-19-120.
33 Jakkolwiek celem ustawy byâo zwiększenie udziaâu
kobiet w organach spóâek, to jednak liczba męůczyzn w
radzie równieů nie moůe spaœý poniůej przepisanego
progu, zob. A.K. Zechner, Frauen… op.cit.
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cowników do przyjęcia regulacji wewnętrznych
gwarantujĊcych co najmniej 40% udziaâ kobiet
w radach nadzorczych. Na speânienie tego
wymogu spóâki majĊ dâugi, oœmioletni okres
przejœciowy. Nowa regulacja zostaâa zaskarůona do hiszpaľskiego Trybunaâu Konstytucyjnego, który jednak w orzeczeniu z 31 stycznia 2008 r. nie zakwestionowaâ przepisów
ustawy.
Jeszcze wczeœniej, bo juů 1 marca 2005 r.,
ustawę o równoœci pâci przyjęâa Szwajcaria –
jej przepisy obowiĊzujĊ jednak wyâĊcznie spóâki z udziaâem paľstwa i zakâadajĊ udziaâ kobiet
na poziomie minimum 30%34. W 2004 r., wzorem Norwegii, podjęto w Szwajcarii próbę
wprowadzenia 40% „kontyngentów pâciowych” dla wszystkich spóâek publicznych oraz
zobowiĊzania spóâek do zamieszczania w zaâĊczniku do raportu rocznego sprawozdania z
realizowanej w korporacji polityki równoœci
pâci35. Propozycje te spotkaây się jednak z krytykĊ i ostatecznie nie zostaây przyjęte36. Niepowodzeniem zakoľczyây się teů plany nowelizacji art. 708 szwajcarskiego Obligationenrecht, który miaâ zostaý uzupeâniony o obowiĊzek zagwarantowania 30% kwoty dla ůeľskich czâonków rady administracyjnej.
Plany wprowadzenia ustawy o parytecie pâci
w radach spóâek byây od dawna snute takůe w
Szwecji. Juů w 2002 r. ówczesna minister ds.
równouprawnienia Margareta Winberg zapowiedziaâa, ůe jeœli w ciĊgu dwóch lat w radach
spóâek nie będzie zasiadaý co najmniej 25%
kobiet, rzĊd wprowadzi system kwotowy. Do
2004 r. udziaâ kobiet w radach wzrósâ z 6% do
16%, mimo to ustawy o parytecie nie uchwalono. W 2005 r. podjęto na nowo wysiâki zmierzajĊce do przyjęcia ustawy o parytecie. Projekt
wywoâywaâ jednak szereg kontrowersji – zwracano m.in. uwagę na niemoůnoœý pogodzenia
zasad gospodarki rynkowej z odgórnymi kon34

Zob. A.K. Zechner, Frauen… op.cit., s. 11; N. Tesar,
Frau ist keine Qualifikation, Der Bund, 1.07.2005, s. 31.
35 Zob. A.K. Zechner, Frauen… op.cit.
36 Zob. N. Tesar, Frau.. op.cit.

tyngentami pâciowymi w radach. Zamiast do
ustawy, zapis o parytecie trafiâ 1 lipca 2005 r.
do dokumentu dobrych praktyk spóâek notowanych na parkiecie w Sztokholmie37 i obowiĊzuje na zasadzie comply-or-explain38.

Jeszcze równouprawnienie
czy juů dyskryminacja?
Narzucanie parytetów pâci (tzw. akcja afirmatywna) za pomocĊ mechanizmów prawnych
jest zabiegiem kontrowersyjnym. Wprawdzie
przyœwieca mu cel promocji równouprawnienia, jednak w rzeczy samej jest to przejaw dyskryminacji, pozostajĊcy w sprzecznoœci z zasadĊ merytokracji. Naleůy bowiem mieý na
uwadze postanowienia unijnej dyrektywy w
sprawie równego dostępu kobiet i męůczyzn
do zatrudnienia (76/207/EWG39 zmieniona
dyrektywĊ 2002/73/WE40) obowiĊzujĊcej równieů w krajach EEA. Dyrektywa ta zabrania
dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na
pâeý.
Istotne znaczenie ma równieů orzecznictwo
Europejskiego Trybunaâu Sprawiedliwoœci,
zwâaszcza w sprawach Kalanke41, Marschall42
oraz Badeck43 (problematyka ta jest omawiana
takůe w polskich ŭródâach44). Ostatecznie przyjęcie obowiĊzywania zasad wynikajĊcych z dy37

Zob. Art. 3.2.1 dokumentu.
Zob. A.K. Zechner, Frauen… op.cit.
39 Dyrektywa Rady z dnia 9.02.1976 r. w sprawie wprowadzenia w ůycie zasady równego traktowania kobiet i męůczyzn w
zakresie dostępu do zatrudnienia, ksztaâcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dziennik Urzędowy L 039 ,
14/02/1976 s. 40).
40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE
z dnia 23.09 2002 r. zmieniajĊca dyrektywę Rady
76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w ůycie zasady równego traktowania męůczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, ksztaâcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy
(Dziennik Urzędowy L 269 z 5.10.2002, s. 15).
41 Wyrok ETS z dn. 17.10.1995 r. (C-450/93).
42 Wyrok ETS z dn. 11.11.1997 r. (C-409/95).
43 Wyrok ETS z dn. 28.03.2000 r. (C-158/97).
44 Szerzej na ten temat zob. E. áętowska, Czy takie zwierzę… op.cit., s. 181.
38
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rektyw zaleůy od interpretacji charakteru pozycji w radzie nadzorczej, a mianowicie od tego,
czy zostanie ona uznana za formę zatrudnienia
(aspekt pracowniczy), czy za formę reprezentacji spóâki kapitaâowej (aspekt korporacyjny).
Na czoâo wysuwajĊ się jednak argumenty
pryncypialne, nawiĊzujĊce do poszanowania
wâasnoœci, w którĊ ustawodawca ingeruje poprzez objęcie regulacjĊ równieů niepaľstwowych korporacji (jak w przypadku ustawy norweskiej). Dodatkowo, restrykcyjna regulacja
pogarsza konkurencyjnĊ pozycję kraju jako
miejsca prowadzenia dziaâalnoœci gospodarczej, a takůe uderza w konkurencyjnoœý rynku
kapitaâowego – dla uniknięcia poddania się
nowym przepisom pojedyncze spóâki w Norwegii zdecydowaây się na wycofanie z gieâdy.
Osobnym problemem okazaâa się dostępnoœý kadr odpowiednich kandydatek – norweskie spóâki zostaây zmuszone do zrekrutowania
w krótkim czasie okoâo 1000 kobiet, a wzmoůony gwaâtownie popyt przysporzyâ spóâkom
wielu trudnoœci. Skutkiem ubocznym okazaâ
się overboarding – najlepsze kandydatki, zwane
„zâotymi spódnicami”, obejmowaây i po 25
mandatów w radach spóâek!
To zjawisko jest oczywistym zagroůeniem
dla rzeczywistego, efektywnego wypeâniania
funkcji nadzorczych. Zwolennicy interwencji
legislacyjnej podkreœlajĊ jednak, ůe wobec nikâego rezonansu niewiĊůĊcych zaleceľ oraz
braku reakcji na wnioski z badaľ ekonomicznych na temat efektywnoœci przedsiębiorstw,
regulacja prawna okazaâa się konieczna i dopiero uchwalenie odpowiedniej ustawy przyniosâo poůĊdane skutki.

Ten argument ma jednak ograniczonĊ siâę
przekonywania. Perswazja, promocja i popularyzacja wyników badaľ na temat zwiĊzków
pomiędzy dywersyfikacjĊ skâadu rad a efektywnoœciĊ przedsiębiorstw sĊ w dâuůszej perspektywie lepszymi narzędziami niů odgórna
interwencja administracyjna. W pewnych przypadkach system kontyngentowy moůe wręcz
byý instrumentem dyskryminacji męůczyzn i
jednoczeœnie stanowiý zaprzeczenie zasady
merytokracji, czyli podwaůenia znaczenia najlepszego klucza do sukcesu gospodarczego
firmy.
*

*

*

W polskim prawie nie ma obecnie regulacji
dotyczĊcych parytetu pâci. Nie naleůy teů postulowaý wprowadzania w tej mierze zmian
legislacyjnych. Dobrze natomiast, ůe w najnowszej redakcji dokumentu Dobre praktyki
spóâek notowanych na GPW znalazâa się stosowna rekomendacja45. Warto teů podkreœliý,
ůe wâadze Gieâdy same dajĊ tu dobry przykâad46.

Dr Arkadiusz Radwan jest prawnikiem, prezesem
zarzĊdu Instytutu Allerhanda.
radwan@allerhand.pl

45 Dobre praktyki spóâek notowanych na GPW, I. Rekomendacje dotyczĊce dobrych praktyk spóâek gieâdowych, pkt 9: GPW rekomenduje spóâkom publicznym i ich
akcjonariuszom, by zapewniaây one zrównowaůony udziaâ kobiet
i męůczyzn w wykonywaniu funkcji zarzĊdu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniajĊc w ten sposób kreatywnoœý i innowacyjnoœý w prowadzonej przez spóâki dziaâalnoœci gospodarczej.
46 ZarzĊd Warszawskiej Gieâdy Papierów Wartoœciowych jest dobrym przykâadem realizacji zasady parytetu
pâci – wg stanu na 13 wrzeœnia 2010 r., poâowę jego
czâonków (2/4) stanowiĊ kobiety, a w Radzie Gieâdy
udziaâ kobiet wynosi 28% (2/7).
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