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KRYZYS SZANSĄ NA DOJŚCIE KOBIET DO WŁADZY, CZYLI 

JAK WSTAĆ Z PODŁOGI I ROZBIĆ SZKLANY SUFIT? 

 

Mino, iż kobiety stanowią prawie połowę wszystkich osób 

zatrudnionych, a w przeciągu ostatniej dekady większość 

absolwentów uczelni wyższych, nadal nie są w wystarczającym 

stopniu reprezentowane w procesach decyzyjnych. W dobie kryzysu 

współuczestnictwo kobiet w procesach decyzyjnych wydaje się być 

nieuchronne, zarówno ze względów społecznych, demokratycznych, 

jak i ekonomicznych. W obecnej sytuacji gospodarczej, Europa nie 

może pozwolić sobie na marnowanie kompetencji i potencjału kobiet, 

tylko ze względu na przestarzałe wyobrażenia nt. ról i umiejętności 

przywódczych kobiet i mężczyzn. Zgodnie z opinią Europejskiego 

Komitetu Społeczno – Ekonomicznego kobiety są w niedostatecznym 

stopniu reprezentowane zarówno w polityce, jak i wśród najwyższej 

kadry zarządzającej. Trzeba przy tym podkreślić, iż organizacje, w 

których kobiety są silnie reprezentowane, odnoszą lepsze wyniki 

finansowe. Badanie przeprowadzone w Finlandii wykazało, że firmy, 

w których zarządach panowała równowaga płci, osiągają średnio o 

10% wyższe zyski niż te, w których zarządach dominują mężczyźni. 

Ze względu na fakt, iż za najbardziej znaczące uznaje się 

kariery w obrębie dwóch dziedzin: polityki i biznesu, tym też 

obszarom poświęcone zostanie najwięcej uwagi. Analizując motywy 

wejścia na ścieżkę kariery zawodowej charakterystyczne dla obu płci, 

nasuwa się stwierdzenie, iż w przypadku mężczyzn sprawa wygląda 

dość jasno – po prostu chcą zrobić karierę i awansować, po to by w 

efekcie zająć wysokie stanowisko cieszące się uznaniem otoczenia. 

W przypadku kobiet, głos opinii publicznej jest jednoznaczny – 

niewielki procent kobiet na najwyższych stanowiskach spowodowany 

jest tym, iż po prostu nie chcą ich piastować. Czy rzeczywiście tak 

jest? 

 

Dlaczego im wyżej, tym nas 

mniej… 

 

Czym jest tzw. szklany sufit? 

Z ang. glass - ceiling – 

pojęcie stworzone w latach 

70. w Stanach 

Zjednoczonych) 

oznaczające niewidzialne 

przeszkody, które 

oddzielają kobiety od 

najwyższych szczebli 

kariery zawodowej. 

Wyrażenie to symbolizuje 

widoczność awansu przy 

równoczesnej jego 

nieosiągalności.  
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Zdaniem Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i 

obywatelstwa: „jeżeli Europa rzeczywiście chce pokonać kryzys i stać się konkurencyjną 

gospodarką, rozwijając się mądrze i przez włączenie wszystkich grup, musi lepiej 

wykorzystywać talenty i umiejętności kobiet. Równouprawnienie płci stanowi więc rdzeń 

europejskiej strategii na 2020 r.: podjęcie pracy przez kobiety pomoże nam wyjść z 

kryzysu”. Taka opinia wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, zamieszczona została w 

sprawozdaniu UE nt. większej ilości kobiet na wysokich stanowiskach, wydanym w marcu 

2010 r.
1
 Badania przeprowadzone w 2009 r. wskazują, iż likwidacja różnic wynikających z 

płci w zakresie zatrudnienia w państwach 

członkowskich UE może zaowocować 15%-45% 

wzrostem PKB. 

Kobiety nadal są poważnie 

niedoreprezentowane w sektorze gospodarczym. 

Analizując wskaźniki, świat biznesu nadal 

pozostaje domeną mężczyzn, gdzie stanowią 

niemal 89% członków zarządów w największych, 

notowanych na giełdzie firmach 

europejskich. Najmniejszy procent kobiet 

występuje w sprawowaniu funkcji kierowniczych 

na wysokich stanowiskach, gdzie stanowią one 

zaledwie 3 %. Krajem, który zbliża się do zachowania równowagi płci w piastowaniu 

najwyższych stanowisk jest Norwegia, gdzie w zarządach największych przedsiębiorstw 

kobiety stanowią 42%. Wysokie udział kobiet jest wynikiem korzystnych uregulowań 

prawnych. W 2003 r. norweski parlament postanowił wprowadzić 40 % kwoty dla kobiet w 

zarządach firm państwowych, a od 1. stycznia 2010 r. zasada ta odnosi się również do firm 

prywatnych. W Polsce na razie nie obowiązują parytety gospodarcze. Szacuje się, że we 

władzach firm zasiada 7,4 % kobiet. Według danych Banku Światowego z 2005 r., Polki 

plasują się na drugim miejscu na świecie pod względem ilości kobiet będących szefami i 

właścicielkami mniejszych firm, gdyż 2/3 firm prowadzonych jest przez kobiety.  

Pomimo, iż kwestia zapewnienia równowagi w udziale kobiet i mężczyzn zarówno w 

polityce, jak i biznesie należy do kompetencji poszczególnych państw członkowskich, na 

                                                           
1
 Większa liczba kobiet na wysokich stanowiskach to klucz do wzrostu gospodarczego, 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/362&format=HTML&aged=0&language=PL&g

uiLanguage=en 
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płaszczyźnie europejskiej od dawna toczy się dyskusja nt. wprowadzenia parytetów. Udział 

kobiet w polityce jest ciągle niższy od tzw. masy krytycznej wynoszącej 30 % stanowiącej 

próg rzeczywistego wpływu kobiet na decyzje polityczne. W 20011 r. Komisja Europejska 

zaproponowała spółkom publicznym dobrowolne zobowiązanie się do zwiększenia liczby 

kobiet w zarządach do 30 % z cenzusem czasowym do 2015 r. i do 40 % do roku 2020. Do 

propozycji KE przychyliły się zaledwie 24 firmy z całej Europy.  

W sferze zaangażowania kobiet w politykę narodową sytuacja stopniowo się 

poprawia, a odsetek kobiet na wyższych stanowiskach ministerialnych w rządach państw UE 

wynosi obecnie 27%. Wzrosła też proporcja kobiet 

w parlamentach krajowych w Europie z 16% w 

1997 r. do 24% w 2011 r. Silniej słychać też głos 

kobiet zaangażowanych w realizację polityki 

regionalnej. Kobiety stanowią średnio 31% 

wszystkich deputowanych zasiadających w gremiach lokalnych (badania przeprowadzono w 

takich państwach jak: Węgry, Polska, Grecja, Hiszpania, Szwecja, Czechy).  

Obecny skład Parlamentu Europejskiego jest od czasu jego powstania w  1979 r. 

najbardziej zrównoważony pod względem reprezentacji obu płci – kobiety stanowią 35%, 

natomiast mężczyźni 65%. W europejskich gremiach doradczych – Europejskim Komitecie 

Ekonomiczno – Społecznym, kobiety stanowią 24 %, natomiast w Komitecie Regionów 

zaledwie 19 % wszystkich uczestników. 

Wykres 1.  
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Podział miejsc w PE ze względu na płeć  

udział kobiet

udział mężczyzn

Czy rzeczywiście jest tak, że… „aby 
zostać menagerem kobieta musi 
wyglądać jak dama, myśleć jak 
mężczyzn i pracować jak koń?” 



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DG. Justice: 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/eu-

parliament/index_en.htm 

Poniższa tabela zawiera dane nt. procentowego podziału mandatów przedstawicieli 

państw członkowskich UE zasiadających w PE pod względem płci. Najlepiej sytuacja 

wygląda w takich państwach jak: Estonia, Dania, Szwecja, w których procentowy udział 

kobiet w polityce wygląda satysfakcjonująco, nie mniej jednak liderem jest Finlandia, gdzie 

kobiety stanowią większość posłanek do PE. Na szarym końcu państw, z których pochodzi 

najmniej reprezentantek plasują się Czechy, Włochy, Polska czy Luksemburg. Jednak 

niepobitym „liderem” wydaje się być Malta, kraj, który w Parlamencie Europejskim 

reprezentowany jest wyłącznie przez mężczyzn. 

Tabela. 1. Procentowy podziału mandatów przedstawicieli państw członkowskich UE 

zasiadających w PE pod względem płci 

Kraj 

 

Kobiety (%) Mężczyźni(%) 

Belgia 36 74 

Bułgaria 33 67 

Czechy 18 82 

Dania 46 54 

Niemcy 38 62 

Estonia 50 50 

Irlandia 42 58 

Grecja 32 68 

Hiszpania 41 59 

Francja 45 55 

Włochy 22 78 

Cypr 33 67 

Łotwa 33 67 

Litwa 25 75 

Luksemburg 17 83 

Węgry 36 64 

Malta 0 100 

Holandia 42 58 

Austria 32 68 

Polska 22 78 

Portugalia 36 64 

Rumunia 36 64 

Słowenia 50 50 

Słowacja 38 62 

Finlandia 62 38 

Szwecja 45 55 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/eu-parliament/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/eu-parliament/index_en.htm


Wlk. Brytania 32 68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie DG. Justice: http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/gender-decision-making/database/politics/eu-parliament/index_en.htm 

Najlepszym wynikiem, biorąc pod uwagę aspekt równości płci może poszczycić się  

Komisja Europejska, licząca 9 kobiet (33%) i 18 mężczyzn (67%). Przed kobietami spore 

wyzwanie, gdyż jeszcze nigdy w historii funkcjonowania KE żadna kobieta nie 

przewodniczyła KE. W przypadku PE sytuacja wygląda niewiele lepiej, funkcję 

Przewodniczącej sprawowały zaledwie dwie kobiety: Simone Veil oraz Nicole Fontaine. 

Kobiety prą do przodu i wytrwale idą po swoje. Na poprawę sytuacji kobiet wpływ 

miały inicjatywy podejmowane przez rządy państw i organizacje pozarządowe. Coraz 

większą popularnością cieszą się też organizowane w ostatnich latach kampanie społeczne, 

dzięki którym udaje się przełamywać stereotypy i kreować pozytywny wizerunek kobiety 

biznesu. Utrzymujące się w ówczesnej gospodarce trendy pozwalają przewidywać, iż kariery 

kobiet sukcesu przestaną w końcu kogokolwiek zaskakiwać, a światowy kryzys okaże się 

szansą na zaistnienie i wykorzystanie drzemiącego w kobietach potencjału.   

 

Bibliografia: 

1. Budrowska B., Duch D., Titkow A., Szklany sufit: bariery I ograniczenia karier 

polskich kobiet – raport z badań jakościowych, Warszawa 2003. 

2. More women in senior positions. Key to economic stability and growth, European 

Commission, Luxembourg 2010. 

3. Gender equality in the European Union, European Commission, 2011, 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/brochure_equality_en.pdf. 

4. Strategy for equality between women and men2010 – 2015, European Commission, 

Luxembourg 2010, http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/strategy_equality_women_men_en.pdf. 

5. Women in economic decision – making in the EU: Progress report, European 

Commission, 2012, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-

equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf. 

 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/eu-parliament/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/eu-parliament/index_en.htm

