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Wstêp
Unia Europejska prowadzi jedn¹ z najnowoczeœniejszych i najbardziej zaawansowanych polityk równoœci p³ci. Z biegiem lat spojrzenie na
kwestiê równoœci p³ci w organach statutowych Wspólnoty Europejskiej
uleg³o reorientacji, natomiast zasada równoœci p³ci zyska³a miano jednej
z fundamentalnych regu³ unijnego porz¹dku prawnego.
Najnowsze badania dowodz¹, ¿e kobiety stanowi¹ ok. 20% kluczowych struktur decyzyjnych w du¿ych spó³kach. W krajach Unii kobiety
stanowi¹ 60% absolwentów uczelni wy¿szych. Mimo to w biznesie na wysokich stanowiskach decyzyjnych s¹ s³abo reprezentowane. Pierwszy raz
kwestia kobiet na najwy¿szych stanowiskach w spó³kach pojawi³a siê
w 2010 roku. Od tego okresu panuje o¿ywiona dyskusja na temat potrzeby zwiêkszenia konkurencyjnoœci spó³ek poprzez wykorzystanie talentów i kwalifikacji kobiet na najwy¿szych szczeblach.
Celem artyku³u jest przegl¹d korzyœci, jakie wynikaj¹ ze zwiêkszenia
udzia³u kobiet w organach decyzyjnych spó³ek, analiza opisowa problemu niskiej reprezentatywnoœci kobiet we w³adzach firm, jak i wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy. W opracowaniu poruszony zosta³
problem niskiej liczby kobiet w zarz¹dach i radach spó³ek. Jako metodê
badawcz¹ zastosowano analizê opisow¹ przy wykorzystaniu dostêpnej
literatury.

1. Korzyœci wynikaj¹ce ze zwiêkszenia udzia³u kobiet
w procesach decyzyjnych
O¿ywiona dyskusja nad zwiêkszeniem udzia³u kobiet w radach nadzorczych i zarz¹dach stawia pytanie, w jaki sposób wp³ywa to na przedsiêbiorstwa i ich funkcjonowanie. Jak zauwa¿aj¹ zwolennicy parytetów
p³ci na stanowiskach kierowniczych, wystêpuje szereg argumentów ekonomicznych przemawiaj¹cych za ich wprowadzeniem.
Jako konsekwencjê obecnoœci kobiet i mê¿czyzn w organach spó³ek
wskazuje siê odmienne postrzeganie ró¿nych zagadnieñ [Bernardi i inni
2005, s. 1022; Francoeur i inni, 2008, s. 84]. Pogl¹d ten zak³ada, ¿e kobiety
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maj¹ inny sposób analizowania problemów, co korzystnie wp³ywa na styl
funkcjonowania zarz¹du, rady nadzorczej czy rady dyrektorów. Kobiety
posiadaj¹ wiêksz¹ umiejêtnoœæ mediacji oraz otwartoœæ wobec kompromisowego sposobu rozwi¹zywania sporów.
Badania wskazuj¹ tak¿e, ¿e kobiety wykazuj¹ czêstsz¹ obecnoœæ na
posiedzeniach organów oraz w posiedzeniach audytu. Nale¿y zauwa¿yæ
równie¿, ¿e w organach, w których dominuje jedna p³eæ, wiêksze jest
prawdopodobieñstwo tzw. myœlenia stadnego, przejawiaj¹cego siê m.in.
niedostatecznym kwestionowaniem decyzji dotycz¹cych zarz¹dzania,
poniewa¿ brak zró¿nicowanych pogl¹dów, wartoœci i kompetencji mo¿e
skutkowaæ mniejsz¹ liczb¹ debat, pomys³ów i sprzeciwów w organach
spó³ki.
Profesorowie A. Woolley i T. Malone tak¿e potwierdzaj¹ tê tezê.
Przeprowadzone badanie na temat efektywnoœci zespo³ów zadaniowych
dowiod³o, ¿e wy¿sz¹ efektywnoœæ zespo³ów nie determinowa³o IQ jej
uczestników, lecz liczba kobiet wchodz¹cych w sk³ad zespo³u [Woolley,
Malone, 2012]. Lepsz¹ ocenê otrzymywa³y zespo³y z wiêksz¹ liczb¹ kobiet. Dlatego te¿ mo¿na stwierdziæ, ¿e powinno siê powo³ywaæ do rad
nadzorczych czy zarz¹dów zarówno mê¿czyzn, jak i kobiety, by uzyskaæ
efekt ró¿norodnoœci. Co wiêcej, badania dowodz¹ wiêksz¹ wra¿liwoœæ
spo³eczn¹ kobiet ni¿ mê¿czyzn, co jest istotnym argumentem przemawiaj¹cym za powo³ywaniem kobiet na stanowiska kierownicze, gdy¿ wra¿liwoœæ spo³eczna przejawia siê zadowoleniem, spójnoœci¹ oraz motywacj¹
wszystkich cz³onków zespo³u [Woolley, Malone, 2012].
Dziêki ró¿nicowanej radzie nadzorczej, czyli takiej, w której s¹ osoby
w ró¿nym wieku, o ró¿nych doœwiadczeniach ¿yciowych i ró¿nej p³ci,
bêd¹ podejmowane lepsze decyzje biznesowe. Wiêksza ró¿norodnoœæ
przek³ada siê w sposób bezpoœredni na wiêksz¹ kreatywnoœæ i innowacyjnoœæ danej struktury. Heterogenicznoœæ organów decyzyjnych mo¿e
przyczyniæ siê do zwiêkszenia wydajnoœci przedsiêbiorstwa, poniewa¿
podejmowanie decyzji bêdzie na podstawie ocen bior¹cych pod uwagê
wiêcej alternatyw, ni¿ ma to miejsce w strukturach homogenicznych
[Pó³torak, 2014, s. 61].
Ró¿norodnoœæ w radach nadzorczych jest tak¿e odzwierciedleniem
rynku. W skali globalnej kobiety stanowi¹ prawie 70% decydentów w zakresie wydatków konsumpcyjnych dóbr1, co w pewnym sensie ma zwi¹1

Kwestia dotyczy bie¿¹cych danych, zale¿noœæ t¹ wczeœniej zauwa¿y³a Betty Friedan na
prze³omie lat 50. i 60., któr¹ nazwa³a „sprzeda¿ sprofilowan¹ pod k¹tem p³ci” [Friedan,
2012, s. 284].
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zek ze stereotypem, ¿e mê¿czyzna jest g³ównie dostarczycielem œrodków,
a kobieta podejmuje decyzje o ich rozdysponowaniu. W zwi¹zku z tym
zwiêkszona liczba kobiet na stanowiskach decyzyjnych umo¿liwia wiêkszy wgl¹d w dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i wybory konsumenckie, zaœ produkty i us³ugi produkowane na potrzeby i preferencje konsumentów
przek³adaj¹ siê w sposób bezpoœredni na wyniki sprzeda¿y [Pó³torak,
2014, s. 61].
Wystêpuje wiele badañ na temat zale¿noœci pomiêdzy poziomem
zró¿nicowania organów statutowych pod wzglêdem p³ci a wynikami finansowymi spó³ek. Wskazuje siê, ¿e czêsto to oczekiwania spo³eczne
a nie kompetencje czy doœwiadczenie kobiet s¹ przyczyn¹ ich wyboru na
stanowiska kierownicze [Hillman i inni, 2007]. Spotykan¹ sytuacj¹ jest
wybór tylko jednej kobiety, by pokazaæ otwartoœæ w³aœcicieli na impulsy
spo³eczne [Carver, 2002]. A jak wskazuj¹ badacze, istnieje potrzeba
powo³ywania do sk³adu organów minimum trzech kobiet. Bowiem w sytuacji powo³ania jednej kobiety w sk³ad grupy, istnieje wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e kobieta ta bêdzie musia³a siê dostosowaæ b¹dŸ zostanie
zmarginalizowana ni¿ w sytuacji powo³ania wiêkszej liczby kobiet [Fitzsimmons, 2012, s. 61]. Obecnoœæ co najmniej trzech kobiet przyczyni siê do
sytuacji, w której reszta grupy weŸmie pod uwagê ich stanowisko.
W wiêkszoœci badañ potwierdzony zosta³ pozytywny wp³yw obecnoœci kobiet w organach statutowych na wyniki spó³ek2. Nale¿y jednak
wzi¹æ pod uwagê tak¿e badania, zgodnie z którymi ró¿norodnoœæ w gremiach decyzyjnych ma negatywny wp³yw na wyniki finansowe firmy
i wartoœæ jej akcji [Fitzsimmons, 2012, s. 558; Adams, Ferreira, 2009, s. 292].
Negatywn¹ zale¿noœæ pomiêdzy zró¿nicowaniem organów statutowych
ze wzglêdu na p³eæ a wynikami ksiêgowymi potwierdzili tak¿e Shrader,
Blackburn i Iles [1997] oraz Zahra i Stanton [1998], zaœ w Danii nie odnotowano ¿adnej zale¿noœci [Rose, 2007]. W Polsce przeprowadzone badanie
dotycz¹ce wp³ywu zró¿nicowania zarz¹dów pod wzglêdem p³ci na wyniki finansowe spó³ek nie znalaz³o potwierdzenia [Bohdanowicz, 2011, s. 115].
Jednak jak zaznaczy³ autor badañ, istnia³o wiele czynników, które mog³y
uniemo¿liwiæ wyci¹gniêcie powa¿niejszych konkluzji3 [Bohdanowicz,
2

Wyniki badañ przeprowadzonych przez Carter, Simkins i Simpson [2003] w Stanach
Zjednoczonych, Sigh i Vinnicombe [2003] w Wielkiej Brytanii, Campbell i Minguez-Vera
[2008] w Hiszpanii.
3
Mowa tu m.in. o znikomej liczbie kobiet w zarz¹dach polskich spó³ek, czêœæ badanych
spó³ek by³a jednoosobowa.
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2012, s. 558]. Autor w polskich warunkach potwierdzi³ jedynie pozytywny wp³yw zró¿nicowania rad nadzorczych na wartoœci wskaŸników ROA
i ROE [Bohdanowicz, 2011, s. 115]. Jak zaznacza Fitzsimmons [2012], nie
mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, czy lepsze wyniki spó³ek s¹ efektem
obecnoœci kobiet wœród dyrektorów, czy te¿ spó³ki osi¹gaj¹ce lepsze wyniki czêœciej decyduj¹ siê na powo³ywanie kobiet na stanowiska dyrektorów.
Zró¿nicowanie organów statutowych spó³ek w wiêkszym stopniu legitymizuje te spó³ki spo³ecznie [Fitzsimmons, 2012, s. 563]. Obecnoœæ kobiet jak i mniejszoœci etnicznych w zarz¹dach i radach nadzorczych pozytywnie wp³ywa na ich postrzeganie [Bernardi i inni, 2005, s. 1023]. Spó³ki
te wyró¿niaj¹ siê tak¿e wy¿sz¹ akceptacj¹ spo³eczn¹. W zwi¹zku z tym
zwolennicy obecnoœci mniejszoœci w organach spó³ek zaznaczaj¹, ¿e w raportach rocznych spó³ki powinny zamieszczaæ zdjêcia cz³onków organów, aby pokazaæ udzia³ kobiet i mniejszoœci etnicznych [Bernardi i inni,
2005, s. 1023].
Wiele badañ potwierdza wp³yw kobiet na funkcjonowanie spó³ki.
Mówi siê o kobiecym stylu prowadzenia firmy, innej perspektywie w zarz¹dzaniu ryzykiem czy te¿ pozytywnym wp³ywie ró¿norodnoœci na sposób zarz¹dzania spó³k¹. Obecnoœæ kobiet w zarz¹dach jest dobrze odbierana przez rynek oraz wp³ywa na wzrost zaufania zarówno klientów, jak
i inwestorów.

2. Problem zbyt ma³ej reprezentacji kobiet we w³adzach spó³ek
Raport Komisji Europejskiej ze stycznia 2015 r. sporz¹dzony wed³ug
danych z paŸdziernika 2014 r. wskazuje, ¿e udzia³ kobiet we w³adzach
spó³ek gie³dowych w Polsce plasuje siê na poziomie 14,6%, co daje wynik
ni¿szy ni¿ œrednia europejska wynosz¹ca 20,2% [Komisja Europejska,
2015] – rysunek 1.
Wed³ug danych Komisji co pi¹ty cz³onek statutowych organów najwiêkszych europejskich spó³ek to kobieta. Zgodnie z danymi za paŸdziernik 2014 r. w organach statutowych polskich spó³ek zasiada³o 14,6% kobiet, co daje wynik o 5,6% poni¿ej œredniej UE. Najwiêkszy udzia³ kobiet
we w³adzach wykaza³a Francja (32,4%), wyprzedzaj¹c nieznacznie Litwê
(31,7%). Równie wysoki odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych
wykazuje Finlandia (29,2%) i Szwecja (27,6%). Najni¿szy udzia³ kobiet
w organach statutowych odnotowano w Czechach 3,5% oraz na Malcie
2,7%.
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Rysunek 1. Udzia³ kobiet we w³adzach du¿ych spó³ek gie³dowych w UE,
paŸdziernik 2014, w %

ród³o: [Komisja Europejska, 2015].

W okresie od paŸdziernika 2010 do paŸdziernika 2014 r. odnotowano
wzrost odsetka kobiet w 25 pañstwach, najwiêkszy we Francji 20% oraz
we W³oszech 19,6% (rysunek 2). Spadek odnotowano w takich krajach, jak
Rumunia, Czechy, S³owacja, Wêgry. Polska nale¿y tak¿e do pañstw o najni¿szej dynamice zmian. Wzrost udzia³u kobiet we w³adzach spó³ek w ci¹gu 4 lat wyniós³ w Polsce 3%, œrednia dla Unii Europejskiej wynosi 8,3%.
Odnotowano równie¿ niewielki odsetek kobiet na stanowiskach prezesów. W paŸdzierniku 2011 r. by³o jedynie 13,6% kobiet na stanowiskach
prezesów (rysunek 3). Na najwy¿szych stanowiskach decyzyjnych, czyli
tam gdzie skupiona zostaje w³adza spó³ki, kobiet jest bardzo ma³o. Zjawisko to nie wystêpuje jedynie w Polsce, bowiem dotyczy ca³ej Unii Europejskiej. Jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w ci¹gu czterech ostatnich lat liczba kobiet we w³adzach spó³ek zwiêkszy³a siê prawie dwukrotnie, z 11,9%
w 2010 r. do 20,2% w 2014 r. W obsadzie najwy¿szych stanowisk, w szczególnoœci prezesów zarz¹dów w spó³kach gie³dowych Unii Europejskiej,
od 2011 roku nie widaæ postêpów [Fundacja Liderek Biznesu, 2015, s. 38].
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Rysunek 2. Zmiana udzia³u kobiet we w³adzach spó³ek w okresie
paŸdziernik 2010–paŸdziernik 2014

ród³o: [Komisja Europejska, 2015].

Rysunek 3. Udzia³ kobiet we w³adzach du¿ych spó³ek gie³dowych w UE,
paŸdziernik 2010–paŸdziernik 2014

ród³o: [Komisja Europejska, 2015].
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Komisja Europejska tak¿e podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia liczby kobiet w organach statutowych spó³ek. W tym celu przez
Parlament Europejski przyjêty zosta³ projekt dyrektywy zapewniaj¹cy
lepsz¹ równowagê p³ci w radach nadzorczych spó³ek notowanych na
gie³dzie. Dyrektywa o parytecie p³ci wœród dyrektorów niewykonawczych spó³ek gie³dowych zaleca wprowadzenie w spó³kach zatrudniaj¹cych ponad 250 pracowników przy obrotach 50 mln euro lub z sum¹
bilansow¹ powy¿ej 43 mln euro 40% parytetu zatrudnienia kobiet w radach nadzorczych du¿ych spó³ek gie³dowych [Dyrektywa, 2012] 4.

3. Przyczyny niskiej obecnoœci kobiet we w³adzach spó³ek
w Polsce
Wystêpuje wiele czynników bêd¹cych efektem nierównoœci na rynku pracy, nale¿¹ do nich p³eæ, orientacja seksualna, wiek, rasa, religia itp. W Polsce badania na temat nierównoœci na rynku pracy prowadzone by³y przez
wielu badaczy5. Do form dyskryminacji mo¿na zaliczyæ m.in. [Kompa,
Witkowska, 2013, s. 1]:
– ni¿sze wynagrodzenie kobiet w stosunku do mê¿czyzn (za wykonanie tej samej pracy),
– koncentracjê kobiet w zawodach czy sektorach gorzej op³acanych,
– mniejsze ni¿ w przypadku mê¿czyzn mo¿liwoœci awansu oraz trudniejsze warunki zdobycia lepszej pozycji zawodowej.
Ostatnie zjawisko nosi nazwê w literaturze „lepkiej pod³ogi” (sticky
floor) oraz „szklanego sufitu” (glass ceiling). Odnosz¹c siê do organów statutowych, wystêpuj¹ tak¿e takie zjawiska, jak: d¹¿enie do legitymizacji
dzia³ania spó³ek poprzez powo³ywanie kobiet do organów statutowych,
powo³ywanie kobiet na stanowiska kierownicze jako odpowiedŸ na oczekiwania spo³eczne, czy te¿ niewielka liczba kobiet przygotowanych do
pe³nienia funkcji kierowniczych. [Bohdanowicz, 2011, s. 108].
Przez „szklany sufit” rozumie siê niewidzialn¹ barierê, która uniemo¿liwia kobietom awans na sam szczyt. Wyra¿enie to symbolizuje
widocznoœæ awansu przy jednoczesnej jego nieosi¹galnoœci [Kupczyk,
2009, s. 22]. Zjawisko to opisuj¹ tak¿e Ryan i Haslam [2007], ma ono miejsce podczas powo³ywania kobiet do w³adz spó³ek, które znajduj¹ siê
w z³ej sytuacji finansowej. W efekcie spó³ki s¹ lepiej postrzegane przez
4

Szerzej zob. [Stêpieñ, 2014].
Miêdzy innymi: [Kot, 1999; Grajek, 2001; Newell, Socha, 2005, 2007; Keane, Prasad, 2006;
Matuszewska-Janica, Witkowska, 2013; Witkowska, 2012, 2013; Kompa, Witkowska, 2013].
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inwestorów, a cena ich akcji szybko roœnie. Jednak sytuacja spó³ek siê nie
poprawia, a same kobiety s¹ postrzegane negatywnie, gdy¿ nie bierze siê
pod uwagê okolicznoœci, w jakich by³y powo³ywane.
Analizuj¹c zjawisko dyskryminacji w kontekœcie awansu, pojawia siê
tak¿e zjawisko „lepkiej pod³ogi”. Odnosi siê ono do zawodów o niskim
dochodzie i presti¿u, w ramach których nie ma mo¿liwoœci awansu. Kobiety tkwi¹ „przylepione” do swojego zawodu i pozycji (np. sekretarki
czy kosmetyczki) [Kupczyk, 2009, s. 22, 195].
Z kolei legitymizacja i symbolizm pojawiaj¹ siê w teorii instytucjonalnej i teorii zasobowej [Hillman i inni, 2007]. Teorie te wskazuj¹, ¿e
oczekiwania spo³eczne, jak i kryteria merytoryczne staj¹ siê przyczyn¹
wyboru kobiet do organów spó³ek, choæ wybierane kobiety maj¹ tak¿e
niezbêdn¹ wiedzê, umiejêtnoœci i doœwiadczenie. Symbolizm natomiast
powoduje, ¿e do organów kierowniczych wybiera siê najczêœciej jedn¹ kobietê, w celu pokazania otwartoœci akcjonariuszy na impulsy spo³eczne.
Jak wskazuje socjologiczna prawid³owoœæ, grupy o jednolitym sk³adzie staraj¹ siê go utrzymaæ. W zwi¹zku z tym powstaje niechêæ do
wspó³pracy z osobami z innych œrodowisk, a tym samym o odmiennej
p³ci. W sytuacji niskiej obecnoœci kobiet w organach decyzyjnych utrwala
siê przewaga mê¿czyzn, poniewa¿ pojawia siê sprzê¿enie zwrotne, w ramach którego organy statutowe nie wykazuj¹ gotowoœci, a w niektórych
przypadkach nawet niechêæ do powo³ywania w swoje szeregi kobiet.
W œwiadomoœci spo³ecznej mo¿e pojawiæ siê obraz kobiet, które nie pasuj¹ do sprawowania w³adzy w spó³kach, co mo¿e byæ celowym dzia³aniem
ukierunkowanym na obronê grupowych interesów i utrzymanie zdobytej
przez mê¿czyzn pozycji.
Tomaszewska [2004] reprezentuje pogl¹d, ¿e Ÿród³em dyskryminacji
kobiet w organach decyzyjnych jest fakt, ¿e elity w ró¿nych sferach ¿ycia
publicznego nie s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem p³ci. Na stanowiskach
kierowniczych zasiada wiêksza liczba mê¿czyzn, którzy podejmuj¹ decyzjê o doborze nowych osób do przedsiêbiorstwa na wysokie stanowisko,
nie bior¹c pod uwagê kobiet. Efektem tego jest nieuczestniczenie kobiet
w mêskiej sieci kontaktów nieformalnych, która wp³ywa na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i dodatkowo zwiêksza problem nierównych
szans.
Jak wskaza³ by³y prezes brytyjskiego banku Standard Chartered,
Lord Mervyn Davis, w swoim raporcie dotycz¹cym obecnoœci kobiet
w organach spó³ek publicznych [Women on boards] problemem jest kwe-
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stia œwiadomoœci spo³ecznej oraz potrzeba przebicia szklanego sufitu.
W swoim badaniu przeanalizowa³ sytuacjê w spó³kach nale¿¹cych do
FTSE 350, stwierdzaj¹c, ¿e pomoc socjalna i merytoryczna dla kobiet planuj¹cych karierê mened¿ersk¹ w spó³ce jest zbêdna, gdy¿ rozwi¹zania te
nie przynosz¹ po¿¹danego efektu. Jest to wynikiem tego, i¿ nie wystêpuje
problem z kwalifikacjami kobiet, gdy¿ czêsto posiadaj¹ one lepsze wykszta³cenie ni¿ mê¿czyŸni. Problemem s¹ natomiast wystêpuj¹ce stereotypy.

Zakoñczenie
Bior¹c pod uwagê sytuacjê miêdzynarodow¹, odnotowaæ nale¿y niski udzia³ kobiet w radach nadzorczych i zarz¹dach. Porównuj¹c go do
udzia³u kobiet w populacji, jak i posiadanego wykszta³cenia i kwalifikacji
zawodowych, udzia³ kobiet w organach decyzyjnych mo¿na nawet uznaæ
za symboliczny. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ coraz czêœciej pojawiaj¹
siê dyskusje na temat rozwi¹zañ w tym zakresie.
Przyczyn takiej sytuacji mo¿na upatrywaæ w wystêpuj¹cych stereotypach czy te¿ utrwalonych uprzedzeniach dotycz¹cych ról spo³ecznych
kobiet i mê¿czyzn. Bez wzglêdu na istniej¹c¹ argumentacjê ekonomiczn¹
dotycz¹c¹ wp³ywu kobiet na zarz¹dzanie spó³k¹, nale¿y pamiêtaæ, ¿e
wy³anianie osób zaanga¿owanych we w³adze firm jest procesem spo³ecznym, który powinien anga¿owaæ interesy ca³ej zbiorowoœci a nie tylko jej
czêœci. Jednym z czynników wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie udzia³u kobiet
w procesach decyzyjnych w spó³kach mog¹ byæ chocia¿by przejrzyste
procedury wyboru w³adz spó³ek czy przejrzyste procedury w zakresie
awansu na stanowiska decyzyjne.
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Streszczenie
Panuje o¿ywiona dyskusja na temat potrzeby zwiêkszenia konkurencyjnoœci spó³ek poprzez wykorzystanie talentów i kwalifikacji kobiet na najwy¿szych szczeblach. W biznesie kobiety na wysokich stanowiskach decyzyjnych s¹
zbyt rzadko reprezentowane. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ coraz czêœciej pojawiaj¹ siê propozycje na temat rozwi¹zañ w tym zakresie. Problemem jest kwestia
œwiadomoœci spo³ecznej oraz potrzeba przebicia szklanego sufitu. Jednym
z czynników wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie udzia³u kobiet w procesach decyzyjnych w spó³kach mog¹ byæ chocia¿by przejrzyste procedury wyboru w³adz
spó³ek czy przejrzyste procedury w zakresie awansu na stanowiska decyzyjne.

S³owa kluczowe
rada nadzorcza, zarz¹d, kobiety w organach statutowych, zró¿nicowanie organów decyzyjnych

The problem of low gender diversity in the boardroom (Summary)
There is a lively discussion about the need to increase the competitiveness
of companies through the use of the talents and skills of women at the highest levels. In business, women in senior decision-making positions are largely
underrepresented. In view of the situation are increasingly present proposals on
the solutions in this field. The problem is the issue of public awareness and the
need to break through the glass ceiling. One of the factors affecting the department to increase women in decision-making in companies can be even transparent procedure for the selection of a corporation or transparent procedures for
promotion to decision-making positions.
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supervisory board, management board, women on boards, gender diversity

