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Wprowadzenie
Przedmiotem analizy jest udział kobiet 

wśród zatrudnionych i na stanowiskach 
kierowniczych w spółkach notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie (GPW) oraz ich wyniki 
fi nansowe osiągnięte w 2008 i 2009 r. 
Czy spółki publiczne stosują politykę 
wyrównywania szans w zakresie dostępu 
kobiet do stanowisk menedżerskich i czy 
w Polsce mamy do czynienia z prawi-
dłowością, że im większy udział kobiet 
w zarządzie, tym lepsze wskaźniki fi nan-
sowe przedsiębiorstwa? Czy sytuacja 
kobiet w spółkach publicznych się zmie-
nia i w jakim kierunku? 

Analiza dotyczy wyników badań ankie-
towych przeprowadzonych przez GPW 
w 2009 i 2010 roku. Badaniem w 2009 r. 
objęte były wszystkie spółki rynku kapi-
tałowego1, podczas gdy w 2010 r. – tylko 
spółki giełdowe. Procent wypełnionych 
ankiet był wyższy w 2010 niż w 2009 r. 
– odpowiednio 23% i 16%. W ankie-
cie 2010 uwzględniono dane fi nansowe 
spółek, by odpowiedzieć na pytanie, czy 
udział kobiet w zarządach fi rm wpływa 
na ich wyniki fi nansowe. 

Struktura przedsiębiorstw, które 
wzięły udział w badaniach została przed-
stawiona w tabeli 1. Z porównania struk-
tury procentowej ogółu firm notowa-
nych na GPW ze strukturą spółek, które 
odesłały wypełnioną ankietę wynika, 
że spółki rynku głównego są nadrepre-
zentowane a spółki NewConnect niedo-
reprezentowane w badaniu. Podobnie 
rzecz miała się w przypadku badania 
z 2009 r. 

Tabela 1.  Spółki, które odpowiedziały na ankietę 
w 2009 i 2010 r.

Wyszczególnienie
Liczba spółek Procent 

2009 
(N=95)

2010 
(N=109) 2009 2010

Status na rynku giełdowymStatus na rynku giełdowym
Spółka rynku głównego 65 85 68,4 78,0
Spółka rynku NewConnect 11 22 11,6 20,2
Bank nie notowany na giełdzie 8 - 8,4 -
Inna spółka nie notowana na giełdzie 11 - 11,6 -
Brak danych - 2 - 1,8
BranżaBranża
Finanse 27 18 28,4 16,5
Przemysł, budownictwo 42 64 44,2 58,7
Informatyka i różne usługi 26 27 27,4 24,8
Wielkość fi rmyWielkość fi rmy
Do 49 zatrudnionych 17 21 17,9 19,3
50–249 zatrudnionych 40 39 42,1 35,8
250 lub więcej 38 49 40,0 44,9
Udział kapitału zagranicznegoUdział kapitału zagranicznego
Tak 23 23 24,2 21,1
Nie 70 85 73,7 78,0
Brak danych 2 1 2,1 0,9
Płeć szefa spółkiPłeć szefa spółki
Mężczyzna 82 95 86,3 87,2
Kobieta 13 14 13,7 12,8
Czas istnienia spółkiCzas istnienia spółki
Do 10 lat 32 30 33,7 27,5
11–15 lat 31 25 32,6 22,9
16 lat lub więcej 29 52 30,5 47,8
Brak danych 3 2 3,2 1,8
Źródło: wyniki badania Kobiety w spółkach rynku kapitałowego 2009 i Kobiety w spół-
kach giełdowych 2010.
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Zarówno badanie spółek rynku kapitałowego 
z 2009, jak i badanie spółek giełdowych z 2010 r. nie 
jest reprezentatywne i wyników nie należy uogólniać 
na wszystkie polskie spółki giełdowe, a tym bardziej 
na wszystkie fi rmy w Polsce. Wyniki badań można 
jednak traktować jako źródło informacji o polityce 
spółek publicznych w zakresie wyrównywania szans 
kobiet, a także jako źródło hipotez do zweryfi kowania 
w dalszych badaniach odnośnie do istnienia zależno-
ści pomiędzy udziałem kobiet w zarządach i rentow-
nością fi rm.

Kobiety wśród zatrudnionych 
Spółki, które odpowiedziały na ankietę w 2010 r., 

zatrudniały w sumie ok. 87 tys. osób, w tym ok. 38 
tys. kobiet. Udział kobiet w zasobach kadrowych 
badanych spółek wynosił 43,8%, czyli nieco mniej niż 
wynosi przeciętna dla kraju (wśród ogółu pracujących 
kobiety stanowią w Polsce 45%). 

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego zatrud-
niały wyraźnie więcej kobiet (53%) niż pozostałe 
firmy (32%). Podobną liczbę kobiet zatrudniały 

fi rmy zarządzane przez mężczyznę (44%), jak i zarzą-
dzane przez kobietę (48%). Większym zatrudnieniem 
kobiet charakteryzowały się spółki rynku głównego 
(44%) niż spółki NewConnect (29%). Duże spółki 
giełdowe oraz małe spółki miały zbliżone udziały 
pracujących kobiet (odpowiednio 44 i 41%), podczas 
gdy w średnich spółkach udział kobiet był najmniej-
szy (34%). 

Spółki branży przemysłowej i budowlanej zatrud-
niały stosunkowo najmniej kobiet – tylko 27%, pod-
czas gdy spółki branży fi nansowej aż 64%, a informa-
tycznej i innej usługowej – 51%. 

Uzyskane wyniki potwierdzają, że pracujące 
kobiety są lepiej wykształcone od pracujących męż-
czyzn. Kobiety stanowią więcej niż połowę wśród pra-
cowników z wyższym wykształceniem (51,7%) i 45% 
wśród pracowników ze średnim wykształceniem, pod-
czas gdy mężczyźni wyraźnie dominują wśród pracow-
ników mających wykształcenie niższe od średniego 
(71,9%, wobec 28,1% kobiet). Udział kobiet z wyż-
szym wykształceniem jest szczególnie wysoki w spół-
kach sektora fi nansowego i w spółkach z kapitałem 
zagranicznym. 

Tabela 2.  Spółki giełdowe według przeciętnej liczby osób na stanowiskach kierowniczych, 
w tym kobiet i ich udziału wśród kierowników w 2010 i 2009 r.

Wyszczególnienie Liczba 
spółek

Przeciętna liczba 
osób na stanowiskach 

kierowniczych 
przypadająca na jedną 

spółkę
Udział kobiet 

% 2010
Udział kobiet 

% 2009

kobiet ogółem 

Ogółem na stanowiskach kierowniczych 109 38 101 38,1 38,6
Udział kapitału zagranicznego*Udział kapitału zagranicznego*

23 118 262 45,2 45,2Tak
Nie 85 17 58 29,5 29,3
Płeć szefa spółkiPłeć szefa spółki

95 42 112 37,9 38,0Mężczyzna
Kobieta 14 10 24 44,2 49,8
Typ przedsiębiorstwa*Typ przedsiębiorstwa*

85 48 125 38,4 37,5Spółka rynku głównego
Spółka rynku NewConnect 22 4 15 30,8 38,5
BranżaBranża

18 125 249 50,3 47,5Finanse
Przemysł, budownictwo 64 17 71 24,9 27,4
Informatyka i inne usługi 27 30 75 40,7 29,4
Działania na rzecz promowania kobietDziałania na rzecz promowania kobiet

62 49 122 40,4 42,2Występują
Nie występują 47 24 73 33,1 32,7

* Bez braków danych
Źródło: jak dla tabeli 1.
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Kobiety na stanowiskach 
kierowniczych 

Wśród ogółu kierowników było 38,1% kobiet 
i 61,9% mężczyzn. Wśród kierowników najwyższego 
szczebla (zarząd i rada nadzorcza) kobiety stano-
wiły 16,0%, wśród kierowników wyższego szczebla 
(dyrektorzy departamentów, oddziałów itp.) – 32,9%, 
a wśród kierowników najniższego szczebla (kierownicy 
komórek) – najwięcej, bo 42,2%. W badaniu z 2009 
r. większy był udział kobiet na najwyższych i wyż-
szych stanowiskach głównie ze względu na to, że wię-
cej spółek z branży fi nansowej, w tym banków, oraz 
mniejszych spółek odpowiedziało na ankietę. Udział 
kobiet wśród ogółu kierowników był w zbadanych 
spółkach wyższy niż przeciętna dla Polski, wynosząca 
36% (GUS, IV kw. 2009). 

Spółki giełdowe z udziałem kapitału zagranicznego 
charakteryzują się wyższym udziałem kobiet na sta-
nowiskach kierowniczych niż fi rmy oparte na rodzi-

mym kapitale – odpowiednio 45,2% i 29,5% (por. 
tab. 2). Gdy szefem spółki jest kobieta, udział płci 
żeńskiej na stanowiskach kierowniczych jest wyższy 
niż gdy dyrektorem bądź prezesem jest mężczyzna 
– odpowiednio 44,2% i 37,9%. Stosunkowo najwyż-
szym udziałem kobiet wśród kierowników charaktery-
zują się spółki sektora fi nansów (50,3%), podczas gdy 
w branży przemysłowo-budowlanej udział ten wyno-
sił zaledwie 24,9%, co można wytłumaczyć niskim 
udziałem kobiet wśród zatrudnionych w spółkach tego 
sektora. Podobne zależności zaobserwowano w przy-
padku badania z 2009 r.

Im większe przedsiębiorstwo, tym udział kobiet na 
stanowiskach kierowniczych jest wyższy, ale dotyczy 
to tylko stanowisk kierowniczych ogółem, bowiem 
w przypadku najwyższego szczebla zarządzania obser-
wuje się odwrotną zależność – duże fi rmy mają najniż-
szy udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych. 
W przypadku pozostałych szczebli zarządzania wiel-
kość fi rmy nie różnicuje udziału kobiet (por. tab. 3). 

Tabela 3.  Kobiety na stanowiskach kierowniczych według wielkości 
spółki giełdowej i szczebla zarządzania w 2010 i 2009 

Wyszczególnienie: Liczba fi rm

Przeciętna liczba 
osób na stanowiskach 

kierowniczych 
przypadająca na jedną 

spółkę

Udział 
kobiet
% 2010

Udział 
kobiet
% 2009

kobiet ogółem 

Ogółem na stanowiskach kierowniczych 109 38 101 38,1 38,6
w tym w fi rmach:

21 2 10 27,5 39,6− małych (do 49 zatrudnionych)
− średnich (50-249 zatrudnionych) 39 7 24 29,5 34,0
− dużych (250 lub więcej zatrudnionych) 49 78 201 39,2 39,3
Najwyższe stanowiskach ogółem 109 1 8 16,0 18,7
w tym w fi rmach:

21 1 6 19,5 28,3− małych (do 49 zatrudnionych)
− średnich (50-249 zatrudnionych) 39 1 7 19,9 20,0
− dużych (250 lub więcej zatrudnionych 49 1 9 12,7 16,6
Wyższe stanowiska kierownicze 109 7 22 32,9 41,1
w tym w fi rmach:

21 0,7 2 33,3 35,7− małych (do 49 zatrudnionych)
− średnich (50-249 zatrudnionych) 39 2 6 32,6 32,6
− dużych (250 lub więcej zatrudnionych 49 14 44 32,9 16,6
Niższe stanowiska kierownicze 109 29 71 42,2 39,7
w tym w fi rmach:

21 1 2 40,4 57,9− małych (do 49 zatrudnionych)
− średnich (50-249 zatrudnionych) 39 3 11 33,7 39,8
− dużych (250 lub więcej zatrudnionych 49 63 148 42,7 39,5
Źródło: jak dla tabeli 1.
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Można zaobserwować, że im więcej kobiet zatrud-im więcej kobiet zatrud-
nionych, tym wyższy jest ich udział wśród ogółu kie-nionych, tym wyższy jest ich udział wśród ogółu kie-
rownikówrowników, a także na poszczególnych szczeblach 
zarządzania – np. udział kobiet w zarządzie i radzie 
nadzorczej wynosił 19,2% w spółkach z wysokim 
udziałem zatrudnionych kobiet (sfeminizowanych), 
podczas gdy 13,4% w fi rmach z niskim udziałem 
kobiet (zmaskulinizowanych); na wyższym i niższym 
szczeblu zarządzania różnice te są bardziej widoczne. 

Uzyskane w obu badaniach dane pozwalają na sfor-
mułowanie następujących prawidłowości: 
− im wyższe stanowisko kierownicze, tym mniejszy 

udział kobiet 
− im większa fi rma, tym mniejszy udział kobiet na 

stanowiskach menedżerskich najwyższego szczebla 
− branża fi rmy różnicuje udział kobiet na stanowi-

skach kierowniczych
− fi rmy z wysoki udziałem kobiet wśród zatrudnio-

nych (sfeminizowane) charakteryzują się wyższym 
udziałem kobiet na stanowiskach kierowniczych niż 
fi rmy zmaskulinizowane.
Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi jakieś programy na 

rzecz wyrównywania szans i promowania kobiet, to 
towarzyszy temu większy ich odsetek na stanowiskach 
kierowniczych ogółem – 40,4% wobec 33,1% w przed-
siębiorstwach, w których żadne działania nie są pro-

wadzone. Jak wynika z uzyskanych danych działania 
te przyczyniają się głównie do zwiększania udziału 
kobiet wśród dyrektorów departamentów i oddziałów 
(wyższy szczebel) – tam, gdzie działania są prowa-
dzone kobiety stanowią 35,9%, a tam, gdzie żadnych 
działań nie ma – 23,2%. Nie wpływają zaś na udział 
kobiet w zarządzie i radzie nadzorczej – tam, gdzie są 
prowadzone działania udział ten wynosi 15,5%, a tam 
gdzie żadnych działań nie ma – 16,9%. 

Deklarowane działania na rzecz 
wyrównywania szans kobiet 

W maju 2010 r. Rada Nadzorcza GPW przyjęła 
uchwałę, w której „rekomenduje spółkom publicz-
nym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrów-
noważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywa-
niu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, 
wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowa-
cyjność w prowadzonej przez spółki działalności 
gospodarczej.”2 Uchwała ta została podjęta w cza-
sie, w którym prowadzono badanie, więc skutki jej 
oddziaływania będą mogły być uchwycone dopiero 
w kolejnych latach. 

Spośród ogółu badanych spółek giełdowych 
62 (56,9%) deklarowały, że prowadzą działania na 

Tabela 4.  Spółki giełdowe według deklarowanych działań sprzyjających wyrównywaniu 
szans kobiet i ich awansowaniu na stanowiska kierownicze

Działania
2010 2009

liczba 
wskazań

częstość 
(%)

liczba 
wskazań

częstość 
(%)

Przedsiębiorstwo ma jasno określone i podane do wiadomości 
pracownic i pracowników zasady awansowania 38 34,9 35 36,8

W przedsiębiorstwie znane są wyniki badań wskazujących, że więcej 
kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania oznacza lepszą 
rentowność fi rmy

32 29,4 16 16,8

Przedsiębiorstwo monitoruje wynagrodzenia według płci, czyli raz 
na rok dokonuje analizy przeciętnych płac kobiet i mężczyzn na 
poszczególnych stanowiskach celem zapobiegania dyskryminacji 
płacowej

24 22,0 23 24,2

Organizowane są specjalne seminaria i szkolenia dla kobiet (np. 
mentoring, coaching) celem zwiększenia ich liczby na stanowiskach 
kierowniczych

8 7,3 7 7,4

Jest wyznaczona osoba (specjalista) ds. równego traktowania 
i zwalczania przejawów dyskryminacji w miejscu pracy 7 6,4 - -

Przedsiębiorstwo prowadzi działania pomagające kobietom 
w planowaniu kariery zawodowej (kluby kobiet, programy przywództwa) 3 2,8 11 11,6

Przedsiębiorstwo stosuje dopuszczoną prawem dyskryminację 
pozytywną, czyli preferuje w awansowaniu przedstawicieli tej płci, która 
na danym stanowisku jest w mniejszym stopniu reprezentowana

2 1,8 3 3,2

W fi rmie jest oddzielna komórka ds. równego traktowania i zwalczania 
przejawów dyskryminacji w miejscu pracy 1 0,9 4 4,2

Brak działań 47 43,1 43 45,3
Źródło: jak dla tab. 1.
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rzecz wyrównywania szans kobiet i promowania ich na 
stanowiska kierownicze. Jedna trzecia spółek (32,1%) 
wdrożyła jedno działanie, a 11,9% – dwa działa-
nia. Piętnaście spółek realizowało od 3 do 7 dzia-
łań. Wśród fi rm, które jakieś działania podejmowały, 
najczęściej deklarowane jest rozwiązanie polegające 
na posiadaniu określonych i podanych do wiado-
mości pracownic i pracowników zasad awansowania 
(34,9%) oraz monitorowanie wynagrodzeń według 
płci (22,0%).

Na posiadanie wiedzy o wynikach badań dowo-
dzących, że więcej kobiet na najwyższych szczeblach 
zarządzania oznacza lepszą rentowność fi rmy3, wska-
zało 29,4% przedstawicieli działów kadr wypełniają-
cych ankietę – warto podkreślić, że wyraźnie więcej 
niż w badaniu z 2009 r. (16,8%). Tylko 8 spółek orga-

nizowało specjalne szkolenia dla kobiet celem zwięk-
szenia ich liczby na stanowiskach kierowniczych, 
a 7 spółek miało wyznaczoną osobę ds. równego trak-
towania i zwalczania dyskryminacji w miejscu pracy. 
Zaledwie trzy spółki prowadziły działania mające na 
celu pomoc kobietom w planowaniu kariery zawodo-
wej, jedna fi rma miała w swoich strukturach oddzielną 
komórkę ds. równego traktowania, a dwie fi rmy sto-
sowały działania wyrównawcze, czyli tzw. dyskrymi-
nację pozytywną (por. tab. 4).

Największą liczbę działań stosują fi rmy sektora 
fi nansowego – na każdą z nich przypada przecięt-
nie ok. 1,6 różnych działań, fi rmy z kapitałem zagra-
nicznym (1,4) i fi rmy małe (1,4). Zastanawiające jest 
to, że fi rmy małe mogą się pochwalić większą prze-
ciętnie liczbą działań na rzecz kobiet niż fi rmy duże, 

Tabela 5. Kobiety wśród kierowników najwyższego szczebla w 2010 i 2009 r. 

Wyszczególnienie Liczba fi rm

Średnia liczba osób 
w zarządzie i radzie 

nadzorczej przypadająca 
na jedną spółkę

Udział kobiet 
% 2010

Udział kobiet 
% 2009

kobiet ogółem 

Ogółem najwyższy szczebel zarządzania 109 1 8 16,0 18,7
Wielkość spółkiWielkość spółki

21 1 6 19,5 28,3Mała (do 49 zatrudnionych)
Średnia (50–249 zatrudnionych) 39 1 7 19,9 20,0
Duża (250 lub więcej zatrudnionych) 49 1 9 12,7 16,6
Udział kapitału zagranicznego*Udział kapitału zagranicznego*

23 1 11 10,9 19,9Tak
Nie 85 1 7 18,2 18,7
Płeć szefa fi rmyPłeć szefa fi rmy

95 1 8 13,8 15,8Mężczyzna
Kobieta 14 2 6 37,6 51,4
Typ przedsiębiorstwa*Typ przedsiębiorstwa*

85 1 8 14,3 18,0Spółka rynku głównego
Spółka rynku NewConnect 22 1 6 24,0 21,4
BranżaBranża

18 1 8 18,1 22,6Finanse
Przemysł, budownictwo 64 1 8 14,5 20,7
Informatyka i inne usługi 27 1 7 18,4 15,6
Procent kobiet wśród zatrudnionychProcent kobiet wśród zatrudnionych

48 1 8 13,4 14,2Niski (do 28,6%)
Średni (28,7-54,1%) 30 1 7 17,0 12,2
Wysoki (ponad 54,2%) 31 1 8 19,2 32,4
Działania na rzecz promowania kobietDziałania na rzecz promowania kobiet

62 1 8 15,5 17,7Występują
Nie występują 47 1 7 16,9 20,3

*Bez braków danych
Źródło: jak dla tabeli 1.
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choć logicznie wydawać by się mogło, że powinno 
być odwrotnie, bowiem duże spółki giełdowe zatrud-
niają po pierwsze więcej kobiet, a po drugie stać je – 
zarówno fi nansowo, jak i organizacyjnie – na wprowa-
dzanie różnorodnych działań.

Kobiety w zarządach i radach 
nadzorczych spółek kapitałowych 
Na stanowiskach dyrektorów generalnych, preze-

sów, wiceprezesów, członków zarządu i rad nadzor-
czych kobiety stanowiły blisko 19% w 2009 r. i 16% 
w 2010 r. Wskaźniki te są nieco wyższe od notowa-
nych wśród największych 500 fi rm amerykańskich, 
w których kobiety w zarządach stanowiły w 2009 r. 
15,2%, oraz kanadyjskich, gdzie wskaźnik ten osią-
gnął poziom 14%, a wyraźnie wyższe w zestawieniu 
z przeciętną europejską, wynoszącą 9,7%4. 

Spółki, które nie miały żadnej kobiety w zarządzie 
bądź radzie nadzorczej stanowiły blisko 1/3 ogółu zba-
danych. Te, które miały jedną lub dwie kobiety na 
tym szczeblu zarządzania stanowiły 47,7%, a od 3 do 
5 kobiet – 20,2%. 

W literaturze przedmiotu5 podkreśla się, że tak jak 
w polityce na stanowiskach decyzyjnych, tak w gospo-
darce na stanowiskach menedżerskich przekrocze-
nie „masy krytycznej” 30% kobiet powoduje, że ich 
wpływ na podejmowanie decyzji jest realny. Wśród 
spółek, które odpowiedziały na ankietę, warunek ten 
spełniały 24, stanowiąc 22,1%. 

Jeśli kobieta jest szefową, to jednocześnie więk-
szy jest udział kobiet na stanowiskach najwyższego 
szczebla – 37,6% wobec tylko 13,8% w przypadku 
przedsiębiorstw, których szefem jest mężczyzna (por. 
tab. 5). Częściowo wynika to z tego, że szefowa także 
wchodzi do puli kobiet na tych stanowiska, a czę-
ściowo może świadczyć o tym, że pociąga ona za sobą 
inne kobiety. 

Spółki notowane na rynku głównym mają mniej 
kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych 
niż spółki NewConnect – odpowiednio 14,3 i 24,0%. 
Firmy sektora fi nansowego oraz usług mają więcej 
kobiet w zarządach i radach nadzorczych niż fi rmy 
sektora przemysłowego i budowlanego. Im więk-
szy udział kobiet wśród zatrudnionych, tym większa 
ich reprezentacja na najwyższym szczeblu zarządza-
nia. Obecność kobiet wśród kierowników najwyż-
szego szczebla nie zależy zaś od tego, czy fi rma pro-
wadzi politykę wyrównującą szanse – w firmach, 
które nie prowadzą żadnych działań odsetek kobiet 
w zarządach jest nieco wyższy niż w fi rmach, w któ-
rych jakieś działania są deklarowane – wskazują na 
to zarówno wyniki badania 2009, jak i 2010. Jak już 
wcześniej powiedziano, wprowadzanie działań pro-
mujących kobiety przekłada się na zwiększenie ich 
udziału na średnich i niższych szczeblach zarządza-

nia, co jest także pozytywne, bowiem ogólnie zwięk-
sza pulę kobiet, z której mogą być one rekrutowane 
na najwyższe szczeble.

Kobiety jako szefowe 
spółek giełdowych

Wśród 109 zbadanych spółek giełdowych w 14 sze-
fem była kobieta (w badaniu z 2009 r. liczba szefo-
wych była podobna – 13). Udział kobiet wśród dyrek-
torów bądź prezesów spółek giełdowych, które wzięły 
udział w badaniu 2010 r., wyniósł 12,8% (w 2009 r. 
13,7%) i był wyższy niż dane szacunkowe dla ogółu 
spółek giełdowych6. 

Im mniejsza fi rma, tym częściej kobieta nią zarzą-
dza: 23,8% w przypadku fi rm małych i tylko 4,1% (2 
kobiety) w przypadku fi rm dużych. Spośród badanych 
spółek sektora fi nansowego 3 na 18 miały kobietę 
szefa (stanowiły 16,7%), wśród spółek sektora infor-
matycznego i innych usług – 4 na 27 miały kobietę 
szefa (14,8%), a w przypadku sektora przemysło-
wego i budownictwa – 7 spółek na 64 miało jako szefa 
kobietę (10,9%). Kobiety rzadziej są szefami spółek 
notowanych na rynku głównym niż spółek NewCon-
nect – odpowiednio 11,8% i 18,2%. 

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego rzadziej 
niż fi rmy z kapitałem rodzimym mają kobietę na sta-
nowisku szefa – odpowiednio 8,7% i 14,1%. Inaczej 
jest w przypadku badania z 2009 r., kiedy to stwier-
dzono, że fi rmy z kapitałem zagranicznym miały czę-
ściej szefa kobietę niż fi rmy z kapitałem wyłącznie 
polskim, ale wówczas były badane wszystkie spółki 
rynku kapitałowego, wśród których stosunkowo dużo 
było banków i biur maklerskich oraz funduszy inwe-
stycyjnych.

W tych fi rmach, w których prowadzone są działa-
nia na rzecz wyrównywania szans, udział kobiet na 
stanowisku szefa jest równie wysoki jak wśród pozo-
stałych. Może dlatego, że wdrożenie takich rozwią-
zań, jak pomoc w planowaniu kariery zawodowej, 
specjalne szkolenia czy stosowanie specjalnego uprzy-
wilejowania (tzw. dyskryminacji pozytywnej) należały 
do rzadkości w badanych spółkach, a tego typu dzia-
łania w największym stopniu przyczyniają się do pro-
mowania kobiet na najwyższe stanowiska kierownicze.

Firmy zarządzane przez kobiety są fi rmami młod-
szymi (krócej działają na rynku) niż zarządzane przez 
mężczyzn (por. rys. 1). Wśród spółek mających kobietę 
szefa 42,9% stanowiły te ze stażem do 10 lat, a 21,4% 
- o stażu powyżej 16 lat. Wśród spółek z mężczyzną 
szefem najwięcej było tych ze stażem 16 lat i więcej 
– 52,7%. O ile spółki istniejące krócej na rynku (do 
10 lub 11-15 lat) w 20% są zarządzane przez kobietę 
a w 80% przez mężczyznę, to spółki najdłużej działa-
jące na rynku – tylko w 5,8% (3 spółki) przez kobietę 
i w 94,2% przez mężczyznę.

8



Rys. 1.  Płeć szefa a czas istnienia 
spółki giełdowej (w % wg płci)

Źródło: wyniki badania Kobiety w spółkach giełdowych 2010.

Rentowność firmy
Jednym z ważnych celów podjętego w 2010 r. bada-

nia było uzyskanie informacji o wynikach fi nanso-
wych spółek giełdowych i skonfrontowanie ich z udzia-
łem kobiet w zarządach i radach nadzorczych, a tym 
samym próba odpowiedzi na pytanie, czy w polskich 
spółkach publicznych obserwuje się pozytywną zależ-
ność między wysokim udziałem kobiet na najwyż-
szych szczeblach zarządzania a rentownością fi rmy. 
Z badań prowadzonych w USA, Wielkiej Brytanii 
czy Szwecji wynika, że taka zależność występuje: 
więcej kobiet w zarządzie przekłada się na wyższą 
rentowność.7 

Do analizy rentowności fi rmy przyjęto – podob-
nie jak to uczynił Roy Adler badając na przestrzeni 
lat 1989–1998 największe fi rmy amerykańskie8 – 
udział procentowy zysku w trzech wartościach cha-
rakteryzujących wyniki fi nansowe fi rmy: wartości 
aktywów ogółem, wartości giełdowej (kapitalizacji) 
i wartości przychodów netto ze sprzedaży. W oma-
wianym tu badaniu dane takie zebrano dla dwóch 
momentów czasowych: 2008 i 2009 r., by wychwy-
cić wpływ kryzysu na kondycję fi nansową badanych 
spółek giełdowych.

W pierwszej kolejności spójrzmy na wyłaniające 
się z uzyskanych danych ogólne spostrzeżenia. Pierw-
sze z nich dotyczy porównania wyników fi nansowych 
spółek w obu przyjętych do analizy okresach, co 
przedstawiono w tab. 6 na przykładzie udziału zysku 
w wartości aktywów ogółem. 

Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 6 więk-
szość badanych spółek giełdowych – 68,6% (suma 
pól wyróżnionych kolorem) – odnotowała zysk w obu 
badanych okresach. Spółki, które miały w obu bada-
nych okresach stratę stanowiły 10,5% (11 fi rm). Te, 
które w 2008 r. miały zysk a w 2009 stratę stanowiły 

11,4% (12 fi rm), zaś te, które w 2008 r. odnotowały 
stratę a w 2009 r. zysk – 9,5% (10 fi rm). Firmy, które 
w 2008 r. osiągnęły zysk, również w 2009 r. odnoto-
wały dobre wyniki fi nansowe (zależność na poziomie 
istotnym statystycznie). Firmy, które w 2008 r. odno-
towały stratę, miały również stratę w 2009 r. lub nie-
wielki zysk, a te, które w 2008 r. miały wysoki zysk 
również w 2009 r. przeważnie taki osiągały. Można 
stąd wysnuć wniosek, że fi rmy będące w dobrej kon-
dycji ekonomicznej w 2008 r. w mniejszym stopniu 
odczuły skutki kryzysu gospodarczego.

Tabela 6.  Badane spółki giełdowe według 
wyniku fi nansowego w 2008 
i 2009 r. (mierzonego udziałem 
zysku w wartości aktywów ogółem)

Rok 2008

Rok 2009

Ogółem
strata

zysk 
poniżej 

10%

zysk 
10% 

i wyższy

Strata 11
10,5%

10
9,5% - 21

20,0%

Zysk poniżej 10% 10
9,5%

40
38,1%

8
7,6%

58
55,2%

Zysk 10% i wyższy 2
1,9%

9
8,6%

15
14,3%

26
24,8%

Ogółem 23
21,9%

59
56,2%

23
21,9%

105
N=100

χ2 (4) = 37,53493; p < 0,05
Uwaga: w tabeli są prezentowane dane dotyczące procentowego udziału 
zysku w wartości aktywów ogółem, bowiem tylko w tym przypadku wystę-
puje istotna zależność pomiędzy wynikami osiąganymi w 2008 r. – przed 
kryzysem – oraz w 2009 r., czyli w czasie kryzysu (w przypadku udziału 
zysku w wartości przychodów netto i wartości giełdowej spółki nie stwier-
dzono istotnej zależności). Wszystkie procenty liczone są w stosunku do 
ogółu spółek, czyli 105.
Źródło: wyniki badania Kobiety w spółkach giełdowych 2010. 

Drugie spostrzeżenie o charakterze ogólnych wnio-
sków jest takie, że spółki, którym szefowała kobieta 
częściej niż te, którym szefował mężczyzna odnoto-
wały stratę w obu badanych okresach, ale jednocze-
śnie częściej miały one zysk w 2009 r. przy stracie 
odnotowanej w 2008 r. Niemniej jednak uzyskane 
wyniki wskazują, że płeć dyrektora spółki nie wpły-
wała w sposób istotny statystycznie na jej wyniki 
fi nansowe. 

Trzecie spostrzeżenie odnosi się do zależności 
pomiędzy udziałem kobiet na najwyższym szczeblu 
kierowania (zarząd i rada nadzorcza) a wynikami 
fi nansowymi w 2009 r. w stosunku do 2008 r. Do 
zilustrowania tej zależności przyjęto nominalną war-
tość wzrostu wartości aktywów, przychodów ze sprze-
daży netto oraz kapitalizacji – rys. 2 pokazuje procent 
fi rm, które odnotowały wzrost. Spółki, które miały 
co najmniej 30-procentowy udział kobiet w zarządzie 
i radzie nadzorczej częściej odnotowały nominalne 
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wzrosty zarówno w wartości przychodu netto ze sprze-
daży, jak i wartości aktywów w 2009 r. w porównaniu 
z 2008 r., niż fi rmy nie mające w ogóle kobiet w zarzą-
dzie/radzie nadzorczej lub mające ich mniej niż 30%. 
Dostrzega się zatem, że wyższy udział kobiet w zarzą-
dzie lub/i radzie nadzorczej sprzyja lepszym wynikom 
fi nansowym fi rm.

Rys. 2.  Udział procentowy badanych spółek 
giełdowych, które odnotowały 
w 2009 r. wzrost w stosunku 
do 2008 r. a udział kobiet 
w zarządzie i radzie nadzorczej

Źródło: jak dla rys. 1.

Wracając do wskaźników zastosowanych przez 
Adlera, dane zawarte w tabeli 7 do nich nawiązują, 
pokazując wyniki fi nansowe fi rm, które mają w zarzą-
dzie i radzie nadzorczej co najmniej 30% kobiet (było 
takich spółek 24) oraz tych z niższym udziałem kobiet 
na tle ogółu badanych spółek. O ile dla 2008 r. rysuje 
się dość wyraźna tendencja, że spółki mające w swoich 
zarządach i radach nadzorczych co najmniej 30-pro-
centowy udział kobiet rzadziej niż spółki z mniejszym 
odsetkiem kobiet na najwyższym szczeblu zarządza-
nia odnotowały stratę a częściej zysk, to w przypadku 
2009 r. tendencja ta nie jest już tak jednoznaczna. 
Mogła być zakłócona kryzysem gospodarczym, który 
w niejednakowy sposób wpływał na kondycję fi nan-
sową przedsiębiorstw. Tak więc interpretacja uzyska-
nych wyników pozwala jedynie wskazać rysujące się 
tendencje oraz formułować hipotezy do zweryfi ko-
wania w dalszych badaniach opartych na większych 
i bardziej reprezentatywnych próbach przedsiębiorstw.

Kobiety w kadrze zarządzającej 
Giełdy Papierów Wartościowych
Od 2006 r. wśród czterech osób tworzących zarząd 

GPW są dwie kobiety. Jeśli chodzi o Radę Giełdy 
(odpowiednik rady nadzorczej), to w latach 1991–1993 
nie zasiadała w niej żadna kobieta. Pierwsza kobieta 
weszła do Rady w 1994 roku, w kolejnych latach od 
jednej do czterech kobiet zasiadało w Radzie Giełdy. 
W 2010 r. były w niej dwie kobiety (29%). 

Na stanowiskach kierowniczych warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych, czyli wśród dyrek-

Tabela 7.  Badane spółki giełdowe według wyników fi nansowych oraz udziału kobiet 
w zarządzie i radzie nadzorczej (% fi rm)

Wynik fi nansowy

2008 2009

ogółem
udział 
kobiet 

poniżej 30%

udział 
kobiet 30% 
lub więcej

ogółem
udział 
kobiet 

poniżej 30%

udział 
kobiet 30% 
lub więcej

Wartość aktywów
− strata
− zysk poniżej 10%
− zysk 10% i wyższy

19,8
55,7
24,5

21,9
58,5
19,5

12,5
45,8
41,7

21,9
56,2
21,9

21,0
60,5
18,5

25,0
41,7
33,3

Razem liczba fi rm 106 82 24 105 81 24
Kapitalizacja
− strata
− zysk poniżej 10%
− zysk 10% i wyższy

23,4
41,6
35,1

25,0
38,3
36,7

17,6
52,9
29,4

21,4
60,7
17,9

19,1
61,9
19,1

28,6
57,1
14,3

Razem liczba fi rm 77 60 17 84 63 21
Przychody netto ze sprzedaży
− strata
− zysk poniżej 10%
− zysk 10% i więcej

19,2
51,0
29,8

22,2
45,7
32,1

8,7
69,6
21,7

22,3
50,5
27,2

21,5
49,4
29,1

25,0
54,2
20,8

Razem liczba fi rm 104 81 23 103 79 24
Źródło: wyniki badania Kobiety w spółkach giełdowych 2010. 
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torów i szefów zespołów, kobiety stanowiły w latach 
2000–2010 od 39% w 2002 r. do 50% w 2004 r.; 
w 2010 r. ich udział wyniósł 47% (dla porównania – 
według danych GUS na koniec 2009 r. wśród ogółu 
kierowników w Polsce kobiety stanowiły 36%9).

Udział kobiet w Radzie Giełdy i kadrze zarządzają-
cej jest dzisiaj (w 2010 r.) wyższy niż 10 lat temu. Inną 
pozytywną tendencją zmian jest to, że zwiększył się 
procent kobiet, które zasiadają w Radzie Giełdy w sto-
sunku do ogółu zatrudnionych kobiet (z 1,6% w 2000 
roku do 3% w 2009 roku i 2% w 2010 roku), a jed-
nocześnie zmniejszył się ten wskaźnik w przypadku 
mężczyzn – z blisko 9% do 3%. 

Wyniki fi nansowe GPW mierzone udziałem zysku 
w przychodach ze sprzedaży były w 2009 r. wyższe 
niż w 2008 r. – odpowiednio na poziomie 44 i 47%, 
który należy uznać za wysoki. Udział zysku w war-
tości aktywów utrzymywał się na poziomie ok. 10%. 

Podsumowanie
Udział kobiet wśród ogółu kierowników jest w Pol-

sce jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Prze-
prowadzone z inicjatywy Giełdy Papierów Warto-
ściowych w 2009 i 2010 r. badania wykazały, że 
w spółkach rynku kapitałowego i spółkach giełdowych 
udział kobiet wśród kadry kierowniczej wszystkich 
szczebli jest wyższy od przeciętnej krajowej. Przepro-
wadzone badania potwierdzają prawidłowość, że im 
wyższe stanowisko kierownicze, tym mniejszy udział 
kobiet – na najwyższych szczeblach zarządzania męż-
czyźni zdecydowanie dominują, również w tych spół-
kach, w których stopień feminizacji zasobów kadro-
wych jest stosunkowo wysoki.

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego wyróż-
niają się wprowadzaniem rozwiązań promujących 
kobiety na stanowiska kierownicze, ale głównie śred-
niego szczebla, mimo że zatrudniane przez nie kobiety 
mają na ogół wyższe wykształcenie. Spółki te wydają 
się wprowadzać na gruncie polskim zachodnie stan-
dardy, bowiem w nich częściej występuje przekona-
nie, że zatrudnianie kobiet i stwarzanie im równych 
z mężczyznami szans na awans na stanowiska kierow-
nicze, to nie tylko wyraz przestrzegania prawa zaka-
zującego dyskryminacji, ale także korzyści dla fi rmy 
– różnorodność pracowników sprzyja osiąganiu wyż-
szej wydajności. 

Pozytywnie na tle badanych spółek wyróżnia się 
Giełda Papierów Wartościowych, która dokonała 
widocznej ewolucji w obszarze wyrównywania szans 
kobiet i promowania ich na stanowiska kierowni-
cze, w tym najwyższego szczebla, i stanowi przykład 
dobrej praktyki w tym zakresie. W zarządzie GPW 
jest równa liczba kobiet i mężczyzn. GPW rekomen-
duje – specjalną uchwałą z 19 maja 2010 r. – wszyst-
kim spółkom publicznym przyjęcie rozwiązań, które 

miałyby na celu wyrównywanie udziału kobiet i męż-
czyzn na najwyższych szczeblach zarządzania, bowiem 
jest to korzystne dla rozwoju fi rmy.

Z przeprowadzonych badań – będących prekursor-
skimi w Polsce – rozpoznających sytuację w spółkach 
publicznych wynika, że wciąż zbyt mało spośród nich 
jest zorientowanych na świadome korzystanie z różno-
rodności talentów kobiet i mężczyzn. W szczególności 
spółki największe oraz ulokowane w branży przemy-
słowej i budownictwie nie doceniają korzyści płyną-
cych z różnorodności i w mniejszym stopniu zabiegają 
o zatrudnianie kobiet, a tym bardziej promowanie ich 
na stanowiska kierownicze najwyższego szczebla. 

Do rzadkości należą fi rmy, które wprowadzają pro-
gramy mające na celu wyrównywanie szans kobiet, 
takie jak specjalne szkolenia w rodzaju mentoringu 
i coachingu, planowanie kariery zawodowej, dys-
kryminacja pozytywna. Nieliczne spółki mogą się 
pochwalić posiadaniem specjalistki/specjalisty ds. 
równego traktowania, której/którego zadaniem jest 
monitorowanie sytuacji i reagowanie na wszelkie prze-
jawy dyskryminacji ze względu na płeć lub inne cechy 
demografi czno-społeczne zatrudnionych osób. Liderzy 
genderowi, czyli fi rmy, które deklarowały wdrożenie 
od czterech do siedmiu rozwiązań na rzecz kobiet, 
to Bank BPH SA, Auxilium – Kancelaria Biegłych 
Rewidentów SA, ATON-HT – usługi związane z uty-
lizacją odpadów, Mediatel SA – usługi telekomunika-
cyjne, Elektrobudowa SA – usługi i produkcja urzą-
dzeń elektroenergetycznych, KOGENERACJA SA 
– zespół elektrociepłowni wrocławskich, ARCUS SA 
– spółka z branży informatycznej.

W polskich spółkach publicznych brakuje podej-
ścia charakteryzującego się świadomym zwiększaniem 
liczby kobiet w zarządach i radach nadzorczych – wzo-
rem np. amerykańskich największych fi rm „Fortune 
500” czy doświadczeń norweskich, gdzie przyjęto 
kwoty w biznesie. Tymczasem podjęta po raz pierw-
szy w Polsce analiza rentowności fi rmy w zależności 
od udziału kobiet na najwyższym szczeblu kierowa-
nia pozwala na hipotetyczny wniosek, że tam, gdzie 
udział ten wynosi co najmniej 30% rentowność fi rmy 
jest lepsza i jednocześnie te fi rmy nieco lepiej radzą 
sobie w kryzysie. Uzyskane dane należy traktować 
jako zwiastun rysujących się tendencji i jako wskaza-
nie do dalszych badań. 

1 Wyniki badania z 2009 r. zostały szeroko omówione w: L. Adam-
ska, B. Jarosz, E. Lisowska, Kobiety w spółkach rynku kapitało-
wego, w: Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transfor-
macji 1989-2009. Raport Polskiego Kongresu Kobiet, Warszawa 
2009, s. 87-111. 

2 Uchwała Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie 
uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” . 
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3 Stosowanie polityki równych szans przynosi korzyści ekonomiczne, 
na co wskazują wyniki badania Komisji Europejskiej z 2005 r. 
przeprowadzonego wśród blisko 800 fi rm z 25 krajów UE (por.: 
The Business Case for Diversity. Good Practices in the Work-
place, European Commission 2005, s. 20–22). Badacze z Cran-
fi eld University co roku analizują 100 największych fi rm notowa-
nych na Londyńskiej Giełdzie i publikują kobiecy indeks FTSE, 
który pokazuje, że fi rmy mające co najmniej jedną kobietę na sta-
nowisku dyrektora osiągają lepszą rentowność niż fi rmy, które nie 
mają kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych (za: Prze-
wodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, 
EQUAL, UNDP, Warszawa 2007, s. 32). Amerykańskie badania 
największych fi rm „Fortune 500” prowadzone w latach 1980-1998 
dowodzą istnienia silnej korelacji między wysokim odsetkiem kobiet 
na stanowiskach kierowniczych a wysoką rentownością fi rmy. Por.: 
R.D. Adler, Women in the Executive Suite Correlate to High Prof-
its, 2001, www.equalpay.nu/docs/en/adler_web.pdf).

4 Na podstawie: Catalyst Census of Women Board Directors, www.
catalyst.org. Patrz także: E. Lisowska, Kobiecy styl zarządzania, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009, s. 17–19. Wśród krajów Unii 
Europejskiej kraje skandynawskie charakteryzują się najwyższym 
udziałem kobiet w zarządach fi rm, w tym Norwegia, gdzie udział 
ten jest na poziomie 44%, co jest efektem wprowadzenia w 2003 
r. systemu kwotowego. 

5 E. Lisowska, Kobiecy styl zarządzania, OnePress, Helion, Gliwice 
2009, s. 166-167.

6 Dane dla 2009 r. to 3% w przypadku spółek giełdowych notowanych 
na rynku głównym i 9% w przypadku spółek NewConnect - na 
podstawie analiz prowadzonych przez „Puls Biznesu” w spółkach 
notowanych na giełdzie. Por.: Piękniejsza strona rynku NewCon-
nect, „Puls Biznesu”, 13.01.2009.

7 O wynikach tych badań patrz: Korzyści ekonomiczne polityki rów-
nych szans, w: Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, 
EQUAL, UNDP, Warszawa 2007, s. 31-34 oraz 36-46. 

8 R.D. Adler, Women in the Executive Suite Correlate to High Pro-
fi ts, 2001, www.equalpay.nu/docs/en/adler_web.pdf

9 Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2009, GUS, 
Warszawa 2009, s. 150. 
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Wstęp
Z badań Boston Consulting Group z 2008 r., prze-

prowadzonych na próbie 12 tys. osób z 22 krajów 
świata, wynika, że w 2028 r. kobiety w USA będą 
zarabiały średnio więcej niż mężczyźni, a ich siła 
nabywcza za 5 lat będzie równa 28 bilionom dolarów. 
W wielu krajach podjęto badania nad potrzebami, 
postawami i wartościami kobiet, aby zyskać nowy 
segment klientów i zwiększyć dzięki niemu przychody. 

Na polskim rynku zaczęły się pojawiać produkty 
skierowane specjalnie do kobiet, głównie za sprawą 
importowanych zza granicy produktów znanych 
marek, coraz śmielej kreuje się też ofertę rynkową 
dla kobiet. 

Jak dotychczas nie było w Polsce badań dotyczą-
cych postaw wobec produktów, marek i komunika-
cji marketingowej kobiet i mężczyzn konsumentów. 
Prezentowane opracowanie powstało na podstawie 
pierwszych w Polsce badań sondażowych dotyczących 
tej tematyki. Badania zostały przeprowadzone przez 
serwis www.MarketingKobiet.pl w dniach 22.09–
30.11.2009 r. na próbie 986 dorosłych Polaków korzy-
stających z Internetu. W grupie badanych było 501 
kobiet (50,8%) oraz 485 mężczyzn (49,2%). Ponad 
połowę respondentów stanowiły osoby w wieku 25-34 
lata (55%).

Robienie zakupów i podejmowanie 
decyzji zakupowych

Z deklaracji badanych, zarówno kobiet jak i męż-
czyzn wynika, że za robienie zakupów w gospodar-
stwach domowych odpowiadają głównie kobiety 
(61,7%). Mężczyźni rzadko deklarowali, że sami robią 
zakupy (23,9%), a ich żony lub partnerki wskazywały 
ich jako osoby zaopatrujące gospodarstwo domowe 
tylko w 14,5%. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na pewną asyme-
trię percepcji odpowiedzialności za zakupy na rzecz 

gospodarstwa domowego kobiet i mężczyzn. Na pyta-
nie kto na ogół robi zakupy wszyscy respondenci czę-
ściej mówią „ja” (59%) niż wskazują partnera (41%). 
Czyli większość osób jest przekonana, że jest bardziej 
obciążona tym obowiązkiem od partnera. Ciekawsze 
jednak jest spojrzenie jak odpowiedzi te rozkładają 
się u kobiet i mężczyzn: 31% kobiet wskazuje siebie, 
a tylko 14% swojego partnera, co sugeruje ponad dwu-
krotnie większą odpowiedzialność za zakupy kobiet 
niż mężczyzn. Jeżeli popatrzy się na odpowiedzi męż-
czyzn, to 24% wskazuje siebie, a 27% partnerkę. 
Wynik ten sugeruje, że kobiety i mężczyźni mają inną 
percepcję odpowiedzialności za zakupy. Mężczyźni 
uważają, że ich uczestnictwo w zakupach jest porów-
nywalne z uczestnictwem kobiet, podczas gdy kobiety 
uważają, że udział ich partnerów jest zdecydowanie 
mniejszy. Pojawia się tu pytanie, na które dane z pre-
zentowanego badania nie dają odpowiedzi, czy męż-
czyźni przeceniają swój wkład w robienie zakupów 
na rzecz gospodarstwa domowego, czy też kobiety nie 
doceniają zaangażowania mężczyzn?

Wyniki badania w zakresie podejmowania decy-
zji zakupowych przez kobiety i mężczyzn w różnych 
kategoriach produktów pokazują wyraźne zróżnico-
wanie między kategoriami produktów, w stosunku 
do których decyzje podejmują raczej kobiety i takich, 
o których decydują mężczyźni. Uzyskany obraz jest 
zgodny ze stereotypem ról płciowych w społeczeń-
stwie polskim – kobiety sprzątają i gotują, a męż-
czyźni są od techniki. Ciekawe, że taki obraz ról płcio-
wych jest cały czas podtrzymywany przez reklamę. 
Przeprowadzona w 2008 r. analiza reklam pod wzglę-
dem kontekstu produktowego pokazała, że w przy-
padku reklam środków czystości w 25% pojawia 
się bohater mężczyzna, a w 75% kobieta („Marke-
ting i Rynek” 2009, nr 11). Odwrotnie jest w przy-
padku dóbr trwałych i usług: w 73% takich reklam 
występują mężczyźni, a w 27% – kobiety. Interesu-
jąca natomiast jest różnica w reklamach produktów 
spożywczych. Takie podstawowe produkty jak mar-

Ewelina Kitlińska, MarketingKobiet.pl
Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski
Agnieszka Strzałka, MarketingKobiet.pl
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garyna, sos do pieczenia itp. są kojarzone z kobie-
tami – w 75% takich reklam występuje kobieta. 
W przypadku produktów spożywczych o charakte-
rze „przyjemnościowych” (jak batony, piwo) propor-
cja się zmienia: 59% bohaterów to mężczyźni, a 41% 
– kobiety. Tak więc kobiety są pokazywane w rekla-
mach w kontekście obowiązków, a mężczyźni w kon-
tekście przyjemności.

Konsument kobieta 
a konsument mężczyzna

Kolejna część badania dotyczyła opinii respon-
dentów na temat zachowań kobiet i mężczyzn jako 
konsumentów. Zadane pytania miały na celu pozna-
nie opinii oraz stopnia świadomości respondentów 
odnośnie do tego, jak różnice płciowe wpływają na 
funkcjonowanie człowieka jako konsumenta. I tak 
81,1% respondentów twierdzi, że różnice płciowe mają 
wpływ na zachowania konsumenckie. Do wyjątków 
należą osoby uważające, że różnice pomiędzy płciami 
nie mają wpływu na zachowania kobiet i mężczyzn 
jako konsumentów.

Według badanych bardziej wymagającymi kon-
sumentami są kobiety – tak wskazało 42,0% kobiet 
i 31,5% mężczyzn. Większość kobiet jest świadomych 
swoich wysokich oczekiwań i same siebie wskazują 
jako bardziej wymagające. Wiąże się to z poszukiwa-
niem przez kobiety idealnie pasującego do ich wyobra-
żeń i oczekiwań produktu, a co za tym idzie – podję-
cia decyzji o zakupie po sprawdzeniu wielu różnych 
możliwości rynkowych.

Aż 60% badanych twierdzących, że kobiety to 
bardziej wymagające konsumentki stanowią osoby 
z wyższym wykształceniem. Tylko 20% badanych 
(również osoby z wyższym wykształceniem) twierdzi, 
że to mężczyźni są bardziej wymagający. Świadczy 
to o związku poziomu wykształcenia ze świadomo-
ścią swoich potrzeb – im wyższe wykształcenie, tym 
wyższe wymagania.

Prawie 6 na 10 badanych osób (59%) uważa, że 
mężczyźni są bardziej lojalnymi wobec marki klien-
tami. Kobiety nieco rzadziej (27,4%) niż mężczyźni 
(31,6%) wskazywały na wyższą lojalność mężczyzn. 
Wyniki te są o tyle zaskakujące, że według świato-
wych badaczy to kobiety wykazują tendencję do więk-
szej lojalności do produktu i marki oraz do ludzi, u któ-
rych tenże produkt lub markę zakupują.

Faith Popcorn i Lys Marigold w książce EVEolu-
tion. Understanding Women – Eight Essential Truths 
that Work in Your Business and Your Life docho-
dzą do następujących wniosków: „Dochodzenie do 
‘jej prawdy’ jest jak wprowadzenie do innego rodzaju 
lojalności. Konsumentka czuje się bardziej komfortowo 
i bardziej polega na swojej osobistej relacji z dostawcą 
usług. Nie logo, nie reklama. Liczy się marka”. Mar-

tha Barletta potwierdza to w książce Marketing skie-
rowany do kobiet: „Kobiety bardziej kierują się oso-
bistą lojalnością, kiedy już wejdą w dobry kontakt ze 
sprzedawcą. Na ich decyzję częściowo wpływa poczu-
cie winy, jakie stałoby się ich udziałem, gdyby po usta-
leniu relacji ze sprzedawcą, który dobrze je obsłużył, 
zrealizowały zakup gdzie indziej. Tak więc, nawet 
jeśli konkurencja posiada odrobinę lepszy produkt 
lub usługę, dzięki temu kontaktowi kobieta nie odej-
dzie, o ile przewaga konkurencji nie będzie naprawdę 
przytłaczająca. W porównaniu do mężczyzn, dla któ-
rych produkt jest zazwyczaj trochę ważniejszy, a kon-
takt osobisty trochę mniej istotny, kobiety są bardziej 
lojalne i rzadziej odchodzą do konkurencji”.

Większość badanych (61,9%) twierdzi, że to męż-
czyźni zbierają więcej informacji o produkcie zanim 
podejmą decyzję o zakupie. Mężczyźni wyraźnie czę-
ściej niż kobiety twierdzą, że to właśnie oni zbierają 
takie informacje (36,9%). Kobiety nie określiły jed-
noznacznie, przedstawiciele której płci zbierają więcej 
informacji zanim dokonają zakupu, a ich wskazania 
były równie częste w odniesieniu do kobiet (25,9%), 
jak i mężczyzn (25,0%).

Należy podkreślić, że odpowiedzi respondentów 
bazowały na pierwszych, spontanicznych skojarze-
niach o produkcie. Odpowiadając na to pytanie można 
było przywołać w pamięci dowolnie wybrany rodzaj 
produktu, o różnym stopniu jego złożoności wpływają-
cym na zakres zbieranych informacji (inaczej podcho-
dzi się do zakupu np. jogurtu, a inaczej samochodu). 
Dzięki temu możliwe było poznanie ogólnie występu-
jącej prawidłowości co do zbierania informacji przed 
podjęciem decyzji zakupowych.

Zdecydowana większość respondentów deklaro-
wała, że różnice płciowe mają wpływ na zachowa-
nia konsumenckie. Z jednej strony nie stanowi to 
zaskoczenia, ponieważ zagadnienie różnic płciowych 
jest od dłuższego czasu analizowane i dyskutowane, 
w tym także w ogólnie dostępnych mediach. Z dru-
giej zaś strony uzyskane odpowiedzi świadczą o tym, 
że ludzie mają świadomość podłoża zachowań kon-
sumenckich, którymi są uwarunkowania biologiczne 
oraz kulturowe.

Osoby badane twierdzą, że to kobiety są bardziej 
wymagającymi konsumentami. Jest to wynik zgodny 
z wynikami światowych badań. Taki stan rzeczy może 
wynikać z dążenia kobiet do posiadania produktu 
idealnego, tzn. takiego, który spełnia ich wszystkie 
wymagania. Warto tu również zaznaczyć, że w pro-
cesie zakupowym niektórych produktów duże zna-
czenie mają opinie innych osób, np. pracowników 
placówki usługowej lub handlowej. Kobiety bowiem 
wykazują większą lojalność wobec ludzi, przywiązują 
dużo większą wagę do relacji bezpośrednich – ,,twa-
rzą w twarz”, zwracają uwagę na jakość obsługi i pro-
fesjonalne zachowanie przedstawicieli danej fi rmy. 
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Łatwiej jest też zrazić je brakiem przyjaznego otocze-
nia, w jakim dokonują zakupu produktów lub usług – 
liczy się wystrój wnętrza, rozwiązania ergonomiczne, 
czystość, bowiem kobiety są estetkami.

Ciekawie przedstawiają się wyniki dotyczące tego, 
że mężczyźni są bardziej lojalni wobec marek oraz 
zbierają większą liczbę informacji o produkcie zanim 
zdecydują o zakupie. Są to wyniki sprzeczne z rezul-
tatami badań amerykańskich przytaczanych przez 
Marthę Barlettę. Ale na przykład wyniki badania 
BTL Monitor (2007) potwierdzają, że mężczyźni są 
bardziej lojalną grupą konsumentów. Zazwyczaj naby-
wają oni produkty, które znają, lubią i co do których 
są przekonani. Kobiety zaś deklarują większą podat-
ność na promocje niż mężczyźni, śledzą oferty promo-
cyjne i sugerują się nimi przy podejmowaniu decyzji. 
Taki stan rzeczy wynikać może ze stereotypowego 
klasyfi kowania produktów na produkty kupowane 
głównie przez kobiety – szybko zbywalne, nie wyma-
gające większego zastanawiania się i przygotowania 
do procesu zakupowego, tańsze (np. środki czysto-
ści) oraz na produkty męskie – trwałe i droższe (np. 
samochody). Warto byłoby zatem zbadać zagadnienie 
lojalności wobec marek u kobiet i mężczyzn w bada-
niach wychodzących poza deklaracje konsumentów.

Marketing ukierunkowany 
na płeć i marketing kobiecy

Jednym z istotnych celów przeprowadzonego bada-
nia było uzyskanie opinii na temat perspektyw roz-
woju w Polsce działań zmierzających do lepszego 
dopasowania do kobiet produktów oraz komunikowa-
nia o nich, tj. marketingu kobiecego.

Większość respondentów (62,4%) twierdzi, że nie 
ma znaczenia czy marka produktu, który kupują jest 
dedykowana ich płci, ale jednocześnie ponad 80% 
badanych odpowiada, że różnice płciowe mają wpływ 
na zachowania konsumenckie. Skoro respondent/
respondentka uważa, że płeć konsumenta ma wpływ 
na podejmowanie decyzji zakupowych, to powinien/
powinna oczekiwać od marek i produktów lepszego 
dopasowania do wymagań wyznaczanych przez płeć 
i tego, aby były one stworzone i zaprojektowane spe-
cjalnie dla danej płci. 

Tylko nieco ponad ¼ respondentów (26,4%) ocze-
kuje marek skierowanych do ich płci i w tej grupie 
przeważają mężczyźni (14,7%) nad kobietami (11,7%). 
Kobiety nieco częściej (6,3%), niż panowie (4,9%) 
deklarują, że nie ma znaczenia, czy marka produktu 
będzie im dedykowana czy też nie. 

Najwięcej respondentów (45,2%) twierdzi, że nie 
ma znaczenia, czy marketing dedykowany jest płci 
konsumenta. Mężczyźni są nieco bardziej przeko-
nani co do tego, że działania marketingowe neutralne 
płciowo, czyli nie skierowane konkretnie do żadnej 

z płci, nie powinny mieć dominującego znaczenia na 
rynku. Taką odpowiedź wskazało 16,3% mężczyzn 
i 13,4% kobiet. Warto zauważyć, że w przypadku 
twierdzenia, że na rynku powinien dominować mar-
keting neutralny płciowo, panie prawie dwukrotnie 
częściej (16,1%) niż panowie (8,9%) odpowiadały 
twierdząco.

Ważnym wnioskiem wynikającym z badania jest 
to, że marketing do kobiet nie jest kojarzony z femi-
nizmem, który często ma w Polsce zabarwienie 
negatywne. Niemal ¾ osób badanych nie postrzega 
marketingu kierowanego do kobiet jako dziedziny 
powiązanej z feminizmem. Taki pogląd wyrażają rów-
nie często kobiety (36,7%) co mężczyźni (37,5%), choć 
można byłoby oczekiwać, że będzie on częstszy wśród 
kobiet niż wśród mężczyzn. 

Według 61,8% respondentów marketing kiero-
wany do kobiet ma w Polsce przyszłość. Tego zdania 
jest większość zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Tylko 
6,1% badanych uważa, że ta rozwĳ ająca się na świe-
cie dziedzina nie znajdzie dobrego podłoża do rozwoju 
w Polsce.

Zastanawiający jest fakt, że pomimo, iż respon-
denci uważają, że marketing kierowany do kobiet 
ma przyszłość w Polsce, to jednocześnie nie czują 
jeszcze potrzeby dedykowania marek i produktów 
ich płci. Fakt ten może wynikać z braku wiedzy na 
temat marketingu skierowanego do kobiet (zarówno 
wśród konsumentów, jak i wśród marketerów). Nie-
wiele jest rzetelnych informacji na ten temat, nie ma 
przedruków zagranicznych publikacji wskazujących 
i analizujących różnice w procesie decyzyjnym oraz 
zakupowym kobiety i mężczyzny. Brakuje też wystar-
czającej liczby dobrych przykładów działań komuni-
kacji marketingowej skierowanej do kobiet, a jeśli się 
pojawiają, to i tak niewiele osób świadomie kojarzy je 
z gender marketingiem, bo ten najczęściej rozumiany 
jest opacznie jako odwołujące się do stereotypów płcio-
wych komunikowanie „na różowo”. Tymczasem sku-
teczne komunikowanie do kobiet to często akcje, któ-
rych wcale nie nazwalibyśmy kobiecymi. Chodzi o to, 
by prowadzić działania, które w oczach kobiety czy-
nią markę (czy produkt) bardziej atrakcyjną i przy-
jazną, a nie takie, które realizowane są w kobiecej 
„stylistyce”. Istotą marketingu kierowanego do kobiet 
jest znalezienie takich kanałów komunikacji, które są 
przez kobiety dekodowane i stawiają je jako równo-
rzędnych partnerów w wymianie, której są uczestni-
kami dokonującymi zakupów.

Patrząc na wyniki raportu trzeba pamiętać, że 
odbiorcy dobrze poprowadzonych działań z zakresu 
kobiecego marketingu rzadko mają świadomość 
tego, że były one zaplanowane z myślą o kobietach 
i z wykorzystaniem kobiecych kodów komunikacyj-
nych. Trzeba interpretować odpowiedzi konsumentów 
także z uwzględnieniem tego kontekstu. Symptoma-
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tyczne jest również to, że dwa razy więcej kobiet niż 
mężczyzn dostrzega potrzebę marketingu neutralnego 
płciowo. Biorąc pod uwagę androcentryczny charak-
ter tradycyjnego marketingu można zakładać, że uzy-
skane odpowiedzi świadczą o tym, że konsumentki 
mimo wszystko odczuwają faworyzowanie mężczyzn 
w marketingu i budowanie komunikatów reklamo-
wych według obcych większości kobiet męskich wzor-
ców komunikacyjnych.

Konsumenci deklarują, że nie przywiązują znacze-
nia do profi lowania płciowego w marketingu, ale oce-
niają tego typu działania jako kierunek, który może 
się w Polsce rozwinąć, co pośrednio świadczy o potrze-
bie zmian. Konsumenci podświadomie rejestrują jakąś 
lukę, choć nie potrafi ą jej wyraźnie zdefi niować, bo 
brakuje im wiedzy o tym, jak wygląda profesjonalny 
gender marketing i jakie są jego zasady. To sygnał dla 
marketerów, że jest miejsce na nowatorskie działania. 

Wnioski 
Wyniki badania potwierdzają, że to głównie kobiety 

dokonują zakupów. Istnieje jednak zauważalny podział 
w podejmowaniu decyzji o zakupie określonych kate-
gorii produktowych. Do męskich obszarów decyzyj-
nych należą kategorie o wysokim stopniu złożono-
ści technologicznej (motoryzacyjne, RTV i artykuły 
gospodarstwa domowego). Kobiety zaś są wciąż koja-
rzone z zajęciami domowymi i podejmowaniem decy-
zji o zakupie produktów spożywczych oraz środków 
czystości. Finanse są tym obszarem, gdzie dyspropor-
cje w podejmowaniu decyzji o wyborze produktu nie 
są duże między kobietami i mężczyznami. W branży 
fi nansowej widać też świeży powiew nowych tren-
dów – tworzone są produkty i przekazy marketingowe 
dedykowane kobietom. Firmy z tej branży najszybciej 
zauważają potrzeby kobiet oraz rosnący w siłę seg-
ment rynku. 

Wyniki części badań poświęconej zachowaniom 
kobiet i mężczyzn jako konsumentów jednoznacznie 
wskazują na świadomość wpływu różnic płciowych 
na zachowania konsumenckie. Według badanych 
kobiety są dużo bardziej wymagającymi klientami. 
W tym kontekście zastanawiające są częste deklara-
cje, że kobiety zbierają mniej niż mężczyźni informacji 
o produkcie/usłudze zanim podejmą decyzję o zaku-
pie. Opinie te mogą mieć związek z nieuświadomio-
nym a częstszym obcowaniem kobiet z produktem czy 

wybraną marką już na etapie zbierania informacji. 
Być może dlatego nie przypisuje się im w tak dużym 
stopniu jak mężczyznom zaangażowania w rozpozna-
nie rynku.

Zaskakujące jest również to, że kobiety są uważane 
za konsumentów mniej lojalnych wobec marki. Takie 
deklaracje mogą wypływać z przekonań responden-
tów, a nie z faktycznych zachowań konsumenckich.

Z części badania dotyczącej marketingu ukierunko-
wanego na płeć oraz marketingu kobiecego wniosko-
wać można, że w Polsce konsumenci nie mają jeszcze 
świadomości, że produkty mogą być lepiej dopaso-
wane do ich potrzeb warunkowanych płcią. Dziwne 
jest to, że dzieje się to na rynku rozwiniętym pod 
względem oferty produktowej, różnorodności marek 
oraz komunikacji marketingowej. 

Warto odnotować, że kobiety najczęściej deklarują, 
że bez znaczenia jest fakt, czy marka lub produkt są 
dedykowane ich płci, pomimo że są one bardzo wyma-
gającymi klientkami. Są świadome, że mają wysokie 
oczekiwania, ale przy niewystarczającej ofercie kiero-
wanej do nich nie wiedzą, że mogłyby dostać coś lep-
szego, gdyby rynek rozumiał ich potrzeby. To może 
mieć związek z realizowanymi od lat działaniami 
marketingowymi ukierunkowanymi na męskiego 
odbiorcę. Wieloletnie doświadczanie tego przez męż-
czyzn sprawiło, że dużo bardziej niż kobiety są świa-
domi jak rynek może spełniać ich oczekiwania.

Wśród konsumentów rodzi się jednak oczekiwa-
nie co do działań marketingowych dedykowanych 
kobietom. Marketing kobiecy ma duże szanse roz-
woju w Polsce pod warunkiem, że się nie zbagate-
lizuje sygnałów wysyłanych przez konsumentki. To 
daje marketerom duże pole do zagospodarowania, o ile 
będą chcieli zgłębiać prawdziwe potrzeby, oczekiwa-
nia i wartości kobiet. Sprzyjającym warunkiem roz-
woju tej dziedziny marketingu jest również brak utoż-
samiania go z feminizmem, mającym wciąż w Polsce 
pejoratywne skojarzenia. 
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Wprowadzenie
Możliwość robienia kariery zawodowej przez 

kobiety stanowi przedmiot wielu badań w ramach 
tzw. gender studies, szczególnie w krajach wysokoroz-
winiętych. W Turcji jest to zagadnienie relatywnie 
nowe, ponieważ dopiero niedawno pojawiła się grupa 
kobiet, o których można powiedzieć, że wspinają się 
po szczeblach kariery. Niniejszy artykuł poświęcony 
jest analizie czynników, które umożliwiają kobietom 
tureckim osiąganie sukcesów zawodowych, jak i tych, 
które sprawiają, że droga na szczyt kariery jest trud-
niejsza niż w przypadku mężczyzn. Warto przyjrzeć 
się jak specyfi czne dla Turcji uwarunkowania kultu-
rowe, społeczne i ekonomiczne wpływają na pozycję 
zawodową kobiet.

Państwa, w których główną religią jest islam, są 
często postrzegane jako jednorodna grupa, w której 
wszystkie kobiety są dyskryminowane, nie wolno im 
pracować, poruszać się samodzielnie poza domem 
i pokazywać twarzy publicznie. W rzeczywistości sytu-
acja kobiet w każdym kraju muzułmańskim jest inna, 
w zależności od jego historii, kultury, ustroju politycz-
nego oraz poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. 
Turcja jest krajem muzułmańskim, ale o świeckim, 
demokratycznym ustroju. Konstytucja gwarantuje 
równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na 
płeć. Kobiety mogą się kształcić, pracować zawodowo, 
dochodzić swoich praw przed sądem, brać czynny 
udział w życiu politycznym. Nie oznacza to jednak, 
że wszystkie Turczynki korzystają z tych możliwości. 

Jedynie 14% kobiet ma ukończoną szkołę śred-
nią, a 6% studia wyższe (w przypadku mężczyzn 
odpowiednio: 22% i 10%)1. Niski poziom wykształ-
cenia wynika z braku realnej możliwości edukacji. 
W biednych, wiejskich regionach Turcji (wschód 
i południowy-wschód) sieć szkół jest słabo rozwi-
nięta, a rodziców nie stać na sfi nansowanie nauki 
dzieci w oddalonych o kilkaset kilometrów miastach. 
Ponadto liczba miejsc w państwowych, bezpłatnych 

uniwersytetach jest ograniczona, a na studia płatne 
mogą sobie pozwolić tylko zamożne osoby, których 
w Turcji nadal nie jest tak wiele. Do kwestii ekono-
micznych dochodzi aspekt kulturowy. W tradycyj-
nych rodzinach panuje przekonanie, że to mężczyzna 
ma zapewnić żonie utrzymanie, a kobieta zamiast 
studiować i pracować powinna zajmować się domem 
i dziećmi. Coraz więcej ludzi, głównie z dużych miast, 
przestaje jednak myśleć w taki sposób o roli kobiety. 
Zapewnienie dobrego wykształcenia córkom staje się 
priorytetem zamożnych rodziców, gdyż zdają sobie oni 
sprawę, że w dzisiejszej Turcji jest ono przepustką do 
dobrze płatnej pracy. 

Patriarchalna kultura charakteryzująca państwa 
Bliskiego Wschodu ma kluczowy wpływ na obecność 
kobiet na rynku pracy. Średni wskaźnik aktywności 
zawodowej kobiet w krajach arabskich wynosi 26%, 
a w Turcji 27% (dla mężczyzn 71%)2. W porównaniu 
do krajów europejskich czy Ameryki Południowej, 
gdzie udział ten wynosi 40–50%, można stwierdzić, 
że w Turcji wciąż niewiele kobiet pracuje zawodowo. 
Badania pokazują, że obok kobiet, które przedkładają 
dom i dzieci nad pracę istnieje prawie tak samo liczna 
grupa, która nie może podjąć zatrudnienia z powodu 
sprzeciwu męża lub rodziny3. Co więcej większość 
niepracujących Turczynek, szczególnie niewykształ-
conych i o niskim statusie materialnym, uważa, że 
kobieta potrzebuje zgody męża na podjęcie pracy, 
akceptując w ten sposób system patriarchalny4. 

Prawie połowa aktywnych zawodowo kobiet jest 
zatrudniona w rolnictwie, co wynika z tradycyjnego 
sposobu upraw. Jest to ciężka praca, jednak nie ma 
ona charakteru zarobkowego, ani nie gwarantuje praw 
do świadczeń socjalnych. Kobiety pomagają w rodzin-
nych gospodarstwach, ale to mężczyźni rozporzą-
dzają dochodami z tej działalności. Podobnie wygląda 
aktywność zawodowa kobiet pracujących w domach 
lub przydomowych warsztatach, przy ręcznej produk-
cji dywanów, koronek, haftów, ceramiki itp. Ich pra-
codawcami są mężowie, krewni lub sąsiedzi, a same 
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kobiety uważają taką pracę za obowiązek na rzecz 
rodziny, a nie źródło osobistych dochodów. W nieko-
rzystnej sytuacji znajdują się także nisko wykwalifi ko-
wane pracownice zakładów odzieżowych i tekstylnych, 
które często zatrudnione są nielegalnie i otrzymują 
minimalne wynagrodzenie5. 

Sektorem, który powinien dawać kobietom duże 
możliwości zatrudnienia są usługi. W Turcji pracuje 
w nim tylko 36% aktywnych zawodowo kobiet, w tym 
prawie połowa z nich zajmuje się świadczeniem pro-
stych usług na rzecz osób prywatnych (np. fryzjerstwo, 
krawiectwo). Pozytywnym zjawiskiem jest dwukrotny 
wzrost zatrudnienia w takich branżach jak turystyka, 
hotelarstwo, gastronomia i handel detaliczny, które 
w Turcji postrzegane są jako zarezerwowane dla męż-
czyzn. W sektorze fi nansów, ubezpieczeń, nierucho-
mości i usług dla biznesu pracuje 13% kobiet i prze-
widuje się, że odsetek ten będzie rósł wraz z szybkim 
rozwojem tego sektora w Turcji6.

Przedsiębiorczość kobiet w Turcji
W Turcji niewiele jest kobiet przedsiębiorców. 

Według danych z 2006 r. tylko 8% kobiet w sekto-
rze pozarolniczym pracowało w formie samozatrud-
nienia, a 2% prowadziło własne fi rmy zatrudniające 
pracowników (dla porównania w przypadku mężczyzn 
dane te wynoszą odpowiednio: 26% oraz 5%)7. Niska 
przedsiębiorczość kobiet tureckich może wynikać 
z dominujących w społeczeństwie i rodzinach relacji 
patriarchalnych – rola kobiety sprowadza się do bycia 
gospodynią domową, matką i żoną, a wszelkie przed-
sięwzięcia biznesowe należą do mężczyzn. 

Z badania przeprowadzonego w grupie kobiet 
przedsiębiorców wynika, że są to kobiety w różnym 
wieku (od 22 do 55 lat), głównie z wykształceniem 
podstawowym i średnim, zamężne, mające dwoje 
dzieci. Jeśli chodzi o rodzaj prowadzonej działalności, 
najczęściej dotyczy ona: sprzedaży odzieży (25%), 
usług krawieckich (17%), usług fryzjerskich i kosme-
tycznych (14%)8. Kobiety zakładają mikro lub małe 
przedsiębiorstwa (prawie 90% nie zatrudniała wię-
cej niż trzech pracowników) sfi nansowane przede 
wszystkim z własnych oszczędności. Większość kobiet 
z badanej grupy pracowała przed rozpoczęciem wła-
snej działalności na etacie w tej samej branży lub 
w domu (rękodzieło). Wśród najważniejszych powo-
dów, dla których zdecydowały się na własny biznesu, 
kobiety podały: 
• konieczność sprostania potrzebom materialnym 

rodziny
• chęć posiadania większego kontaktu z innymi 

ludźmi
• samorealizacja.

Zdecydowana większość kobiet nie doświadczyła 
negatywnych reakcji otoczenia w związku z podjętą 

decyzją, wręcz przeciwnie otrzymała wsparcie ze 
strony męża i rodziny. Trudności, z jakimi musiały 
się zmierzyć, miały charakter fi nansowy i instytu-
cjonalny: zdobycie kapitału początkowego, biurokra-
tyczne procedury, brak doświadczenia. W czasie pro-
wadzenia fi rmy 88% kobiet odnotowało występowanie 
takich problemów jak: niewystarczający popyt na 
rynku, konieczność spłaty zobowiązań wobec wierzy-
cieli i z tytułu podatków. Są to więc problemy, które 
dotykają każdego przedsiębiorcę niezależnie od płci.

Badane kobiety uważają się za dobrych przed-
siębiorców, a swój sukces przypisują takim cechom 
jak umiejętność komunikowania się, pewność sie-
bie i odwaga, cierpliwość i skromność. Ciekawe, że 
wśród trzech najważniejszych cech znalazły się skrom-
ność i cierpliwość, które nie występują w badaniach 
w innych krajach. Możliwe, że przedsiębiorczość 
kobiet w Turcji jest nastawiona na stabilną działal-
ność, która zapewni im źródło dochodu, a nie na eks-
pansję rynkową. Takie wnioski potwierdza fakt, że 
ponad połowa badanych kobiet przeznacza zarobione 
pieniądze na utrzymanie rodziny, a tylko 17% na dal-
szy rozwój fi rmy.

Kobiety widzą potrzebę rozwĳ ania swojej wiedzy 
i umiejętności z zakresu prowadzenia własnej fi rmy. 
63% z nich wyraziło chęć wzięcia udziału w szkole-
niach na temat przedsiębiorczości, które według nich 
powinny obejmować wiedzę z zakresu prowadzonej 
działalności, sposobów komunikacji, mikroekonomii, 
strategii marketingowych, godzenia życia zawodo-
wego i rodzinnego, nowych technologii oraz podstaw 
zarządzania. Zaskakujące jest zgłoszenie przez badane 
zapotrzebowania na szkolenia, które pomogłyby im 
lepiej łączyć pracę i dom. 

Kobieta jako „wartościowy 
pracownik”

Analizując możliwości rozwoju zawodowego kobiet 
w Turcji, należy zauważyć, że dotyczy on tylko wybra-
nej grupy aktywnych zawodowo kobiet, a mianowicie 
pracowników umysłowych (26%)9. Kariera zawodowa 
oznacza proces zdobywania kolejnych szczebli w hie-
rarchii organizacji, podnoszenia kwalifi kacji i rozwi-
jania umiejętności, wymaga więc posiadania pewnej 
niezależności działania i istnienia przestrzeni, w której 
ten rozwój byłby możliwy. Turczynki nie posiadające 
kwalifi kacji i wykonujące proste czynności w rolnic-
twie lub przemyśle takich możliwości nie mają. 

W grupie wysoko wykwalifi kowanych pracowni-
ków (professionals) kobiety stanowią 32%, co jest 
wynikiem porównywalnym z krajami arabskimi, nie-
zależnie od ich poziomu rozwoju gospodarczego, np. 
w dużo wyżej rozwiniętych Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich udział ten wynosi 25%, a w Omanie 33%10. 
Jest to znacznie mniej niż w krajach europejskich czy 
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Ameryki Południowej, jednak na tle ogólnie niskiej 
aktywności zawodowej kobiet w krajach muzułmań-
skich to całkiem dużo. Jeśli kobiety decydują się na 
pracę, to w zawodach cieszących się wysokim presti-
żem społecznym. Wynika to z przykładania większej 
wagi niż w innych krajach do charakteru wykonywa-
nej pracy, jej stabilności i wizerunku jaki ma w spo-
łeczeństwie. Prawnicy, lekarze, pracownicy naukowi 
są powszechnie szanowani, ponieważ dysponują wie-
dzą i umiejętnościami, które z założenia służą innym 
ludziom. Dlatego uważa się, że reputacja kobiet nie 
ucierpi na wykonywaniu tych profesji, a wręcz pod-
niesie się ich status społeczny i ekonomiczny. 

Z drugiej strony każda rozwĳ ająca się gospodarka 
potrzebuje coraz więcej wysoko wykwalifi kowanych 
pracowników. Potencjalne korzyści ekonomiczne spra-
wiają, że kwestia płci schodzi na dalszy plan, a wyma-
gania kulturowe można pogodzić z potrzebami rynku 
pracy, czyli zatrudniania dobrze wykwalifi kowanych 
kobiet11. W konserwatywnych krajach arabskich 
warunki pracy organizuje się w taki sposób, aby nie 
naruszały zasad islamu, np. kobiety pracują w oddziel-
nych pomieszczeniach niż mężczyźni, obsługują jedy-
nie klientów tej samej płci. W Turcji wybrano model 
krajów zachodnich, w których przestrzeń aktywności 
zawodowej jest wspólna dla kobiet i mężczyzn.

Kobiety, o ile tylko pozwala im sytuacja fi nansowa, 
korzystają z możliwości zdobywania dobrego wykształ-
cenia i kwalifi kacji. Potwierdza to ich stosunkowo 
wysoki udział wśród studentów (43%). Na kierunkach 
językowych, artystycznych i medycznych studiuje 
więcej kobiet niż mężczyzn. Na wydziałach zarzą-
dzania kobiety stanowią 35% studentów, a na kierun-
kach technicznych 23%, co jest wynikiem wyższym 
niż średnia w Unii Europejskiej (14%)12. Ukończenie 
studiów, szczególnie w dziedzinach takich jak prawo, 
fi nanse, zarządzanie, marketing, stanowi gwarancję 
znalezienia dobrej pracy, gdyż w intensywnie rozwi-
jającym się sektorze prywatnym istnieje duże zapo-
trzebowanie na tego typu specjalistów. W zawodach 
prawniczych udział kobiet wynosi 34%, a w sektorze 
fi nansowym 42%13. 

Podstawowym wskaźnikiem ilustrującym możliwo-
ści kariery zawodowej kobiet jest ich udział w kadrze 
zarządzającej. Z raportu ONZ wynika, że kobiety 
w Turcji zajmują 7% stanowisk kierowniczych, podob-
nie jak w krajach arabskich14. Badania przeprowa-
dzone w tureckich fi rmach pokazały, że reprezenta-
cja kobiet spada na wyższych szczeblach hierarchii. 
W ponad połowie wszystkich banków i fi rm ubezpie-
czeniowych działających w Turcji kobiety stanowiły 
43% pracowników, ale ich udział w kierownictwie 
średniego szczebla wynosił 26%, a na najwyższym 
szczeblu tylko 4%15. Badanie przeprowadzone w 100 
tureckich fi rmach pokazało, że spośród pracujących 
tam kobiet 20–25% było menedżerami najniższego 

stopnia, 10–15% menedżerami średniego szczebla, 
5–10% zastępcami dyrektorów, 1–5% głównymi 
dyrektorami. Najwięcej kobiet menedżerów zatrud-
nionych było w sektorze fi nansowym oraz fi rmach 
zajmujących się mediami i modą16.

Społeczne postrzeganie 
kobiet menedżerów

Uniwersalnym czynnikiem utrudniającym kobie-
tom robienie kariery zawodowej jest funkcjonowanie 
stereotypów płci. Z tureckich badań wynika, że męż-
czyzn określa się jako: ambitnych, myślących anali-
tycznie, przedsiębiorczych, silnych, pewnych siebie, 
gotowych podjąć ryzyko (cechy pożądane społecznie); 
dominujących, zazdrosnych, autonomicznych (cechy 
niepożądane społecznie). Kobiety są uważane za osoby 
zależne, kochające dzieci, eleganckie, zapobiegliwe 
(cechy pożądane społecznie); uległe, bojaźliwe, słabe, 
niepewne, naiwne (cechy niepożądane społecznie)17. 
Wyniki te pokazują, że wśród cech kobiecych przewa-
żają negatywne, związane z pasywnością i słabością, 
podczas gdy cechy męskie są w większości pozytywne, 
wskazują na aktywność i wysokie kompetencje. 

Stereotypowe cechy kobiece nie idą w parze 
z cechami dobrego menedżera. Potwierdzają to bada-
nia przeprowadzone na studentach zarządzania na 
jednym z tureckich uniwersytetów. Spośród podanych 
charakterystyk mieli wybrać te odpowiadające: ideal-
nemu menedżerowi, idealnemu mężczyźnie, idealnej 
kobiecie, idealnemu menedżerowi mężczyźnie, ideal-
nemu menedżerowi kobiecie. Okazało się, że cechy 
idealnego menedżera były zgodne z cechami ideal-
nego mężczyzny i idealnego menedżera mężczyzny, 
natomiast zupełnie różniły się od cech idealnej kobiety 
i idealnego menedżera kobiety. Co więcej nie wystą-
piła żadna zgodność w opisie idealnej kobiety i ideal-
nego menedżera kobiety18. Pokazuje to, że menedżer 
kojarzony jest z mężczyzną, a kobieta, jeśli zajmuje 
kierownicze stanowisko, musi wykazywać również 
cechy męskie, przez co może być postrzegana jako 
mniej kobieca. 

Stereotypy płci mają istotny wpływ na przychylny 
lub nieprzychylny stosunek do kariery zawodowej 
kobiet. Z badania przeprowadzonego wśród tureckich 
studentów wynika, że im bardziej osoba ma trady-
cyjne poglądy, tym z mniejszą aprobatą odnosi się do 
kobiet menedżerów. Osoby, które uważają, że miej-
sce kobiety jest w domu nie popierają robienia przez 
nie kariery zawodowej. Częściej w ten sposób myślą 
mężczyźni19, gdyż są oni przyzwyczajeni, że kobieta 
gotuje, sprząta, zajmuje się dziećmi i sami niechęt-
nie zgodziliby się na dzielenie tych obowiązków, aby 
umożliwić jej rozwój zawodowy. 

Zaskakujące wyniki dało badanie przeprowadzone 
wśród pracowników naukowych na uniwersytetach 

19



tureckich, którzy mieli ustosunkować się do różnych 
stwierdzeń na temat kobiet w zarządzaniu. Zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni wykazali negatywny stosu-
nek do kobiet menedżerów, ale stosunek kobiet był 
bardziej negatywny20. Wyjaśnienia takiej postawy 
można szukać w socjalizacji kobiet w Turcji. Więk-
szość dziewczynek jest wychowywana do roli żony, 
matki i gospodyni domowej. Internalizują one bar-
dzo silnie społeczne wymagania względem siebie 
i w życiu dorosłym odnoszą własne normy do innych 
kobiet, oceniając negatywnie te z nich, które wybie-
rają karierę zawodową. 

Wyniki te mogą również stanowić potwierdzenie 
występowania w Turcji zjawiska nazywanego syndro-
mem królowej pszczół (queen bee syndrome)21 oraz 
zjawiska braku kobiecej solidarności. Kobietom ogól-
nie jest trudniej robić karierę zawodową, więc jeśli 
odnoszą sukcesy, to inne kobiety są skłonne przypi-
sywać te sukcesy nie ciężkiej pracy, umiejętnościom 
i wiedzy, ale umiejętnej manipulacji otoczeniem oraz 
wykorzystaniem uroku osobistego i atrakcyjności 
fi zycznej. Taki sposób myślenia ma związek z faktem, 
że wiele kobiet doświadcza wewnętrznego konfl iktu 
między rolą społeczną, do pełnienia której zostały 
wychowane i z którą się utożsamiały, a budzącym 
się pod wpływem obserwacji sukcesów zawodowych 
innych kobiet pragnieniem realizacji w innych dziedzi-
nach. Jeśli z różnych powodów realizacja ta jest nie-
możliwa, to sposobem na poradzenie sobie z odczu-
wanym konfl iktem jest dewaluacja kobiet, które swoją 
wysoką pozycją zawodową przypominają o niezreali-
zowanych ambicjach. 

Zjawisko kobiecej zazdrości jest w małym stopniu 
zbadane w Turcji. O jego istnieniu świadczą wyniki 
wywiadów przeprowadzonych z 37 kobietami zatrud-
nionymi w sektorze fi nansowym (w tym 30 zajmo-
wały stanowiska menedżerskie). 86% ankietowanych 
odpowiedziało, że doświadczyło zazdrości koleża-
nek z pracy. Jednocześnie stwierdziły, że stworzenie 
przyjaznych stosunków z innymi kobietami w pracy, 
zwłaszcza podwładnymi, jest niemożliwe, chociaż 
zdają sobie sprawę, że współpraca jest korzystniej-
sza niż rywalizacja. Problem bardzo dobrze ilustruje 
wypowiedź jednej z menedżerek:

Pracuję w sektorze bankowym od 16 lat, pracowa-
łam w trzech różnych bankach, mogę z przekonaniem 
stwierdzić, że kobiety sobie nie pomagają w pracy. 
W życiu prywatnym relacje są bardzo bliskie, ale jeśli 
chodzi o pracę, nie tolerują swoich wzajemnych awan-
sów i osiągnięć. Istnieje ogromna zazdrość. Osobiście 
się z tym zetknęłam, kiedy zostałam menedżerem. 
Otrzymałam więcej uznania od moich kolegów niż 
koleżanek 22.

Jest to niepokojące zjawisko, gdyż kobiety same 
przyczyniają się do powstawania dodatkowych trud-
ności w robieniu kariery zawodowej przez przedstawi-

cielki własnej płci. Jego przejawem jest również fakt, 
że Turczynki generalnie wolą mężczyzn jako prze-
łożonych i współpracowników. W badaniu przepro-
wadzonym wśród kobiet pracujących w 100 różnych 
fi rmach na terenie całej Turcji 5% respondentek wola-
łoby kobietę jako przełożonego, dla 15% płeć przeło-
żonego nie miała znaczenia, ale aż 80% preferowało 
mężczyznę. Z kolei na pytanie o preferowaną płeć 
podwładnego 50% kobiet wybrało mężczyznę, a tylko 
15% kobietę. Na pytanie, kogo byś zwolniła większość 
kobiet odpowiedziała, że kobietę23.

Z drugiej strony badanie przeprowadzone wśród 
pracowników prywatnych fi rm na terenie Stambułu 
pokazało, że kobiety mają bardziej pozytywny sto-
sunek do kariery zawodowej kobiet niż mężczyźni24. 
Jednocześnie akceptują one przekonanie, że to kobieta 
jest odpowiedzialna za prowadzenie domu i wycho-
wanie dzieci, co pokazuje jak głęboko zakorzeniony 
jest tradycyjny sposób myślenia w samych kobie-
tach. Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem: 
z jednej strony kobiety utożsamiają się ze swoją ste-
reotypową rolą, a z drugiej popierają aspiracje zawo-
dowe kobiet. Może to wynikać z faktu, że dla kobiet 
ważna jest zarówno rodzina, jak i praca. Jeśli nawet 
rodzina utrudnia im robienie kariery, to nadal uwa-
żają, że kobiety mogą być równie dobrymi menedże-
rami jak mężczyźni. Odzwierciedla to spostrzeganą 
przez kobiety rozbieżność między stanem faktycznym 
a idealnym, w którym posiadanie rodziny nie kolido-
wałoby z robieniem kariery. 

Polityka personalna 
firm wobec kobiet

Udział kobiet w strukturach kierowniczych wyka-
zuje pewne zróżnicowanie w zależności od kraju, co 
pokazuje, że kultura organizacyjna charakteryzująca 
dany kraj nie jest tu bez znaczenia. Według koncepcji 
Geerta Hofstede Turcja należy do kultury kolektywi-
stycznej, o dużym dystansie władzy i silnym unikaniu 
niepewności25. Od pracowników oczekuje się lojalno-
ści i gotowości do poświęcenia się na rzecz fi rmy, np. 
poprzez zostawanie dłużej w pracy. Stosunki mię-
dzy podwładnymi i przełożonymi określone są przez 
strukturę hierarchiczną, w której każdy ma określoną 
pozycję. Tureccy menedżerowie preferują autokra-
tyczny styl przywództwa, zcentralizowane podejmo-
wanie decyzji oraz sposób komunikowania się z pra-
cownikami nie wprost. Z drugiej strony podwładni 
cenią silnych i zdecydowanych liderów, nastawieni są 
na wykonywanie poleceń przełożonych, a nie wyka-
zywanie własnej inicjatywy26.

Warto też pamiętać, że większość tureckich przed-
siębiorstw rozpoczynała swoją działalność jako fi rma 
rodzinna, której szefem był najstarszy mężczyzna. 
W ten sposób ukształtowało się przekonanie, że sta-
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nowiska kierownicze powinni zajmować mężczyźni. 
Kobietom trudniej jest stosować autokratyczny styl 
zarządzania, ponieważ mężczyźni nie są przyzwycza-
jeni do tego, że kobieta wydaje im polecenia. Nie do 
pomyślenia jest, aby kobieta podnosiła głos na męż-
czyznę, nawet znajdującego się niżej w hierarchii niż 
ona, gdyż w ten sposób uraziłaby jego dumę. Kobiety 
postrzegane są jako łagodne, wrażliwe, niezdecydo-
wane, co osłabia ich autorytet wśród podwładnych. 
Często też pracownicy uważają, że kobieta będzie 
ich traktować ulgowo (np. łatwiej uzyskają urlop)27. 
Z drugiej strony korzystne dla kobiet w tureckiej kul-
turze organizacyjnej jest przykładanie dużej wagi do 
relacji międzyludzkich, dbanie o dobre samopoczu-
cie pracowników oraz uwzględnianie ich rodzinnych 
potrzeb28. 

Kultura organizacyjna kształtuje politykę perso-
nalną kierownictwa wobec pracowników obu płci 
w zakresie rekrutacji, ewaluacji, szkolenia, awansowa-
nia, wynagradzania oraz zwalniania. Najwięcej badań 
w tym zakresie przeprowadzono w sektorze fi nanso-
wym, ponieważ kobiety są tam prawie tak samo licz-
nie reprezentowane jak mężczyźni. 94% zapytanych 
pracowników stwierdziło, że w ich miejscu pracy nie 
występują różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
a 86% dodało, że kobiety nie doświadczają żadnych 
przeszkód przy rekrutacji29. Kobiety, które zetknęły 
się z nierównym traktowaniem w procesie rekrutacji, 
zwróciły uwagę na pytania o ich stan cywilny i plany 
związane z zakładaniem rodziny. Problem ten doty-
czy nie tylko Turcji, ponieważ zatrudnienie kobiety 
w każdym kraju wiąże się z dodatkowymi kosztami, 
jeśli urodzi ona dzieci i weźmie urlop macierzyński. 

Kobiety mogą też mieć trudności z ubieganiem się 
o pracę na niektórych stanowiskach. Badane mene-
dżerki, które odpowiadają za politykę personalną 
w fi rmie, przyznały, że na stanowiska wymagające 
siły fi zycznej, wytrzymałości i częstego podróżowa-
nia wolą nie zatrudniać kobiet30. W bankach rzadko 
zatrudnia się kobiety w dziale audytu, gdyż wiąże się 
to z koniecznością wyjazdów służbowych. Poza tym 
mężczyźni o tradycyjnych poglądach z niechęcią odno-
szą się do kobiety przeprowadzającej kontrolę w ich 
oddziale, zdarza się nawet, że nie chcą z nią współ-
pracować31.

Bardzo częste jest zatrudnianie kobiet jako szerego-
wych pracowników, którzy wykonują rutynowe zada-
nia, ponieważ uważa się, że są one bardziej cierpliwe 
niż mężczyźni. Atrakcyjne kobiety umieszcza się na 
tzw. stanowiskach frontowych, gdzie występuje kon-
takt z klientem i które stanowią niejako wizytówkę 
fi rmy. Nawet w reklamach banki wykorzystują wize-
runek ładnej, uśmiechniętej dziewczyny obsługującej 
klientów, chociaż w rzeczywistości to głównie męż-
czyźni obsługują klientów32. Takie praktyki ujaw-
niają postrzeganie kobiety przez pryzmat jej atrak-

cyjności fi zycznej, a nie kompetencji. Jednocześnie 
zatrudnianie kobiet na niższych, mniej znaczących 
stanowiskach może powodować, że osiągnięcie szcze-
bla kierowniczego zajmuje im więcej czasu i wysiłku 
niż mężczyznom.

Z wywiadów z kobietami menedżerami wynika, 
że fi rmy nie prowadzą działań wspierających kobiety 
w awansowania na wyższe stanowiska, ale nie istnieją 
też systematyczne przeszkody. 13% kobiet przyznało, 
że przełożeni (głównie mężczyźni) otwarcie zachę-
cają je do aktywniejszego udziału w zarządzaniu, ale 
są to działania jednostkowe, a nie wynikające z celo-
wej polityki fi rmy. 10% kobiet doświadczyło trudno-
ści w robieniu kariery z powodu swojej płci. Polegały 
one głównie na braku wystarczających możliwości 
rozwoju:

Programy szkoleniowe są kluczowe dla rozwoju 
zawodowego, ale nam nie stwarza się wystarczająco 
dużo okazji do wzięcia udziału w szkoleniach, szcze-
gólnie tych dla menedżerów najwyższego szczebla, 
które są prowadzone za granicą. Są dwie przyczyny. 
Po pierwsze zakłada się, że kobieta nie będzie mogła 
wziąć udziału w takim szkoleniu z powodu obowiąz-
ków rodzinnych i dlatego nawet nie pyta się ich o opi-
nię. Po drugie istnieją obawy, że koszty przeszkolenia 
kobiety nie zwrócą się, gdyż prawdopodobnie wyjdzie 
ona za mąż, urodzi dziecko i zrezygnuje z pracy33.

W kulturze korporacyjnej wielu fi rm dominują 
męskie wartości, co widać w sposobie przedstawiania 
idealnych kandydatów do pracy przez działy perso-
nalne. Poszukiwane są osoby dynamiczne, ambitne, 
skuteczne w działaniu, zorientowane na cel. Jeden 
z banków użył w swoim folderze rekrutacyjnym zdję-
cia młodych mężczyzn i kobiet ćwiczących na siłowni 
i uprawiających sporty ekstremalne34. Kobiety muszą 
więc dostosować się do „męskiego” sposobu myślenia 
i działania, aby mieć równe szanse z mężczyznami 
w ubieganiu się o wyższe stanowiska w organizacji:

Mężczyźni tworzą zamknięte kręgi, w które bar-
dzo trudno wejść kobiecie. Jeśli kobieta nie potrafi  
komunikować się z nimi na ich sposób, zostanie 
zignorowana. Wykluczenie z męskiego kręgu ma 
dwa skutki. Po pierwsze, nie dostaje się kluczowych 
informacji na temat tego, co dzieje się w fi rmie, np. 
zwalniających się stanowiskach. Po drugie, męż-
czyźni wolą pracować z osobami, z którymi mogą się 
łatwo i efektywnie komunikować, więc jeśli pojawia 
się wolne stanowisko, to często przypada one męż-
czyznom35.

Różnice w sposobie komunikowania i trudności we 
wzajemnym zrozumieniu mogą powodować, że męż-
czyźni będą nieadekwatnie oceniać pracę kobiet. 23% 
badanych kobiet doświadczyło dyskryminacji w trak-
cie oceny ich osiągnięć, szczególnie jeśli nie podano 
obiektywnych kryteriów oceny i oceniającym był męż-
czyzna36. Brak sformalizowanych narzędzi ewaluacji 
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pracowników może skutkować też subiektywnym 
przyznawaniem premii:

Nie ma różnic w wysokości pensji netto kobiet i męż-
czyzn, ale są różnice w dodatkowych formach wyna-
gradzania. Na przykład, za dobre wyniki w sprzedaży 
przysługuje premia, ale niektóre kryteria jej przy-
znawania zależą wyłącznie od decyzji przełożonego. 
Nawet jeśli kobieta ma wyższe kwalifi kacje, mężczyźni 
zawsze dostają więcej punktów od przełożonych, bo są 
mężczyznami i to oni utrzymują rodziny. Mój przeło-
żony kiedyś mi to uświadomił, mówiąc: „Daj spokój, 
po co ci więcej pieniędzy?” Kierownicy, zarówno męż-
czyźni i kobiety, uważają, że kobieta zawsze ma zapew-
nione jakieś inne wsparcie fi nansowe37.

Powyższa wypowiedź ilustruje stereotypowy spo-
sób myślenia usprawiedliwiający ustalanie niższych 
wynagrodzeń dla kobiet. Mężczyźni powinni zara-
biać więcej, ponieważ to do nich należy utrzymanie 
rodziny. Statystyki pokazują, że kobiety na kierowni-
czych stanowiskach w sektorze prywatnym zarabiają 
średnio 84% pensji mężczyzn38.

Wpływ czynników indywidualnych 
na karierę zawodową kobiet

Istnienie zewnętrznych barier rozwoju zawodowego 
kobiet nie musi przekreślać ich szans na karierę, jeśli 
tylko mają odpowiednie nastawienie i są gotowe prze-
zwyciężać trudności. Z badań wynika, że kobiety, 
które zrobiły karierę w biznesie cechują się wysoką 
skutecznością działania, zorientowaniem na sukces 
oraz mobilnością39. Nie inaczej jest w Turcji, gdzie 
kobiety menedżerowie średniego i najwyższego szcze-
bla jako przyczyny swojego sukcesu podają takie 
cechy jak: zdecydowanie, świadomość własnych celów, 
zaangażowanie, determinacja, gotowość do wyrze-
czeń, wysoka samoocena, ale także czerpanie ra-
dości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Znaczenie 
wewnętrznego nastawienia pokazuje wypowiedź jed-
nej z badanych menedżerek:

Największą barierą dla kobiet jest ich niska samo-
ocena. Kiedy pojawiają się pierwsze problemy i roz-
czarowania, to kobiety o niskim poczuciu własnej 
wartości poddają się, używając męża i dzieci jak 
usprawiedliwienia. Najpierw kobieta powinna uwie-
rzyć, że zasługuje na dane stanowisko. Jeśli sama 
w to nie wierzy, to tym bardziej nie uda jej się prze-
konać innych40.

Praca zawsze była bardzo ważna w życiu kobiet 
menedżerek, a robienie kariery uważają za rzecz 
naturalną. 95% rozpoczęło pracę, aby realizować się 
zawodowo, a tylko 5% z powodów fi nansowych. Praca 
daje kobietom poczucie wolności, niezależności, samo-
dzielności. Jedna z menedżerek mówi o korzyściach 
z pracy tak: Mogłabym zastanawiać się nad rozwo-
dem, ale nigdy nad zrezygnowaniem z pracy, ponie-

waż mąż nie może zastąpić poczucia bezpieczeństwa, 
jakie daje mi praca41.

Taka postawa ma duży związek ze środowiskiem, 
z jakiego pochodzi kobieta. Od najmłodszych lat 
dziecko kształtuje swoje ambicje życiowe i podejście 
do pracy przez naśladowanie rodziców, to ich opinie 
jako pierwsze mają wpływ na dokonywane przez nie 
wybory. Bardzo ważny jest światopogląd matki, gdyż 
stanowi ona najbliższy wzór postępowania dla młodej 
dziewczyny. Nawet jeśli matka sama nie skończyła 
studiów, nie pracuje, ale chciała to zrobić i uważa, że 
kobiety mają takie samo prawo realizować się poza 
domem jak mężczyźni, z pewnością będzie wspie-
rać córkę w jej ambicjach zawodowych. Według 94% 
badanych kobiet, które osiągnęły sukces zawodowy, 
matka odegrała bardzo ważną rolę w ich karierze. 
Matki, które pracowały, służyły jako wzór, natomiast 
te, które zajmowały się domem, były największym 
źródłem wsparcia dla swoich córek. 

Kariera zawodowa a rodzina
Z uwagi na uwarunkowania biologiczne pierwszą 

rolą przypisywaną kobiecie jest rodzenie i wychowy-
wanie dzieci. Jak już było wspomniane, turecka kul-
tura organizacyjna jest przyjazna kobietom-matkom. 
96% badanych kobiet pracujących na wyższych sta-
nowiskach przyznało, że ich obowiązki rodzinne spo-
tykają się ze zrozumieniem przełożonych. Nie miały 
problemów z uzyskaniem urlopu macierzyńskiego, 
zwolnienia w przypadku choroby dziecka itp. Jedno-
cześnie taki sam odsetek kobiet odczuwa dyskrymina-
cję z powodu swojej roli społecznej42. Problem polega 
na tym, że to na kobiecie ciąży obowiązek zajmowania 
się rodziną i to ona musi rezygnować z udziału w szko-
leniach, wyjazdach służbowych lub przerwać pracę na 
jakiś czas, jeśli wymaga tego sytuacja rodzinna:

Organizacje rozumieją nasze obowiązki na rzecz 
rodziny, ale to my płacimy tego cenę. Kobieta bio-
rąc urlop macierzyński traci na pewien czas kontakt 
z pracą, a przez to wiele okazji na awans. W banku 
co 3–4 lata odbywają się egzaminy, których zdanie 
umożliwia awans. Niestety jest wiele kobiet, które 
nie mogły przystąpić do egzaminu z powodu ciąży 
lub urodzenia dziecka i ich szanse na awans są dużo 
słabsze43.

Rozwiązaniem tego problemu byłby większy udział 
mężczyzn w opiece nad dziećmi. Generalny Urząd 
ds. Statusu Kobiet, powołany przez turecki rząd 
w celu poprawy sytuacji kobiet, przygotował kilka lat 
temu projekt wprowadzenia 6-miesięcznych urlopów 
wychowawczych dla obojga rodziców, jednak do tej 
pory nie doczekał się rozpatrzenia przez parlament44. 
Innym rozwiązaniem jest stworzenie miejsc, gdzie 
kobiety mogłyby zostawiać dzieci w godzinach pracy. 
W kodeksie pracy zapisano, że pracodawcy zatrud-
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niający od 100 do 150 kobiet mają obowiązek zorga-
nizować na terenie fi rmy pokoje do karmienia dzieci, 
natomiast zatrudniający powyżej 150 kobiet – dodat-
kowo zakładowe żłobki i przedszkola. W rzeczywisto-
ści jedynie ok. 40–50% pracodawców wywiązuje się 
z tego obowiązku45. Państwo również nie gwarantuje 
kobietom wystarczającego wsparcia. Ministerstwo 
edukacji planuje do 2013 r. zapewnić opiekę jedynie 
50% dzieci w wieku 4–5 lat46.

Nie wszystkie kobiety zajmujące wysokie stanowi-
ska czują się pokrzywdzone w związku z posiadaniem 
dzieci. W wywiadzie dyrektor banku powiedziała, że 
chociaż przerwała pracę na 2,5 roku, kiedy jej dzieci 
były małe, to nigdy tego nie żałowała ani nie uwa-
żała, że może to wpłynąć negatywnie na jej karierę. 
Inna zapytana menedżerka stwierdziła, że nie chce 
awansować, gdyż wtedy miałaby mniej czasu dla 
rodziny. Teraz ma satysfakcjonującą pracę i szczę-
śliwe życie rodzinne47. W korzystnej sytuacji są także 
kobiety, które zarządzają własną fi rmą, gdyż mogą 
same decydować o tym, ile czasu poświęcić dzieciom, 
a ile karierze. Mają możliwość zabierania dzieci do 
pracy, a nawet na wyjazdy służbowe, dzięki czemu 
są ciągle blisko nich i nie zaniedbują obowiązków 
służbowych. 

O ile trudno skłonić mężczyzn, aby zajmowali się 
małymi dziećmi, o tyle łatwiej jest przyzwyczaić ich 
do wykonywania prac domowych, co pokazują wypo-
wiedzi kobiet menedżerów. U 96% badanych wyko-
nywanie obowiązków domowych należy do wszyst-
kich domowników (męża, starszych dzieci), korzystają 
także z usług pomocy domowych. Większość kobiet 
od początku małżeństwa dawała jasno do zrozumienia 
swoim mężom, że chcą pracować i robić karierę, więc 
oczekują od nich wsparcia. 82% badanych przyznało, 
że może liczyć na wsparcie małżonka, w tym 66% na 
pomoc w wykonywaniu prac domowych. Na pytanie 
„Dlaczego twój mąż ci pomaga?” kobiety wskazywały 
na takie odpowiedzi:48

• Mąż jako dziecko został nauczony szanowania rów-
ności praw kobiet

• Pomoc męża wynika z jego cech osobowości
• Mąż został przyzwyczajony wcześniej do wykony-

wania prac domowych
• To ja „wychowałam” sobie męża tak, żeby mi 

pomagał.
Większość z tych kobiet umie gotować, sprzątać, bo 

tak zostały wychowane przez matki, ale żadna z nich 
nie uważa, że poświęcanie się tym czynnościom jest 
priorytetem w ich życiu. W ich wypowiedziach widać 
wewnętrzną potrzebę przeciwstawienia się tradycyj-
nemu sposobowi myślenia:

Musimy najpierw same zmienić naszą mental-
ność i uwierzyć, że obowiązki wynikające z zało-
żenia rodziny powinny być dzielone wspólnie przez 
męża i żonę. Bycie przesadnie wdzięczną mężowi za 

pomoc w domu zaprzecza prawdziwej idei równości 
w małżeństwie49. 

Podsumowanie
Jak pokazały omawiane wyniki badań, pozycja 

zawodowa kobiet tureckich jest wynikiem zarówno 
uwarunkowań zewnętrznych (kultury organizacyjnej, 
stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie na 
temat kobiet), jak i wewnętrznych (postawa samych 
kobiet i ich najbliższych). Z jednej strony w tureckich 
fi rmach istnieje zrozumienie dla rodzinnych potrzeb 
kobiet, ale z drugiej tradycyjny sposób myślenia 
faworyzuje mężczyzn w osiąganiu wyższych sta-
nowisk. Wiele z problemów, jakie napotykają Tur-
czynki jest wspólnych dla kobiet na całym świecie. 
Postrzega się je często przez pryzmat atrakcyjności 
fi zycznej, a nie kompetencji lub wymaga się dosto-
sowania do „męskiego” sposobu funkcjonowania 
w organizacji. 

Istnienie trudności nie oznacza jednak, że kobie-
tom nie udaje się robić kariery zawodowej. Coraz 
więcej Turczynek zajmuje wysokie, odpowiedzialne 
stanowiska. Warto zauważyć, że wspólną cechą 
kobiet menedżerek jest pewność siebie, niezależność 
i determinacja w osiąganiu zamierzonych celów. Jeśli 
kobieta wierzy w swoje możliwości, to łatwiej prze-
kona do siebie podwładnych, przełożonych i partne-
rów biznesowych. Turczynki, które odniosły sukces, 
swoją postawą przekraczają stereotypowe przeko-
nania, pokazują, że można połączyć życie rodzinne 
z karierą zawodową, być dobrą żoną, matką i bizne-
swoman. 
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Wstęp
Turcja jest krajem liczącym ponad 71,5 mln miesz-

kańców, wśród których kobiety stanowią 49,8 %1. 
Perspektywa wejścia tego państwa do Unii Europej-
skiej jest przedmiotem debaty, w której przeważają 
argumenty przeciwko integracji, takie jak duży sektor 
nieformalny gospodarki, nieposzanowanie praw mniej-
szości narodowych oraz praw człowieka. Mówi się 
także o znaczącej odmienności kulturowej w związku 
z dominacją islamu na tych terenach. 

Jedną z najbardziej widocznych w mediach kwe-
stii związanych z ewentualnym członkostwem Tur-
cji w Unii Europejskiej jest sytuacja kobiet w tym 
kraju. W tym opracowaniu zaprezentowano jej histo-
ryczne uwarunkowania i podkreślono, że Turczynki 
nie tylko były podmiotami polityki, lecz także współ-
tworzyły ją, w trudnych i niesprzyjających emancy-
pacji warunkach. 

W artykule przedstawiono zarys sytuacji kobiet 
w okresie Imperium Osmańskiego, w czasach Kemala 
Paszy i jego następców, a następnie w Turcji w „cza-
sach politycznej różnorodności”, czyli po przewrocie 
militarnym w 1980 r. Ukazano też obecną sytuację 
kobiet tureckich z perspektywy organizacji między-
narodowych.

Kobiety w Imperium Osmańskim 
Imperium Osmańskie zostało założone przez 

Osmana I w 1299 r. i przetrwało do roku 1922. Miało 
charakter ekspansywny, a jego dobrobyt ekonomiczny 
zależał w dużej mierze od podboju nowych obszarów 
i kontroli szlaków handlowych między Europą i Azją.

W Imperium Osmańskim królowała idea din 
u devlet, czyli jedności religii i państwa. Najbardziej 
poważani i wyedukowani przedstawiciele ummy2 byli 
jednocześnie urzędnikami państwowymi. Zajmowali 
się administrowaniem, sądownictwem oraz prowadze-
niem szkół. Wzajemna zależność między państwem 

a religią nie pozostawała bez wpływu na losy ludzi. 
Muzułmanki były podwójnie zobowiązane do prze-
strzegania prawa koranicznego – przez przynależność 
do wspólnoty religĳ nej oraz bycie poddanymi Impe-
rium Osmańskiego.

Kobiety miały osobowość prawną i mogły wystę-
pować przed sądem. Niemniej jednak „świadectwo 
dwóch kobiet było uznawane za równe zeznaniom jed-
nego mężczyzny”3. W Imperium Osmańskim sąd był 
protektorem kobiet. W XVII i XVIII wieku kobiety 
wygrały 77% spraw toczonych między nimi a męż-
czyznami4. Osmańskie kobiety miały prawo nabywa-
nia, kontrolowania i dysponowania własnym mająt-
kiem według swojej woli, bez pośrednictwa męskich 
krewnych, w tym męża4. Kobiety jako grupa dyspo-
nowały mniejszym majątkiem niż mężczyźni, zwykle 
nie pracowały i nie zarabiały poza gospodarstwem 
domowym. Zgodnie z prawem koranicznym kobiety 
dziedziczyły połowę majątku, który przysługiwał męż-
czyznom spokrewnionym ze zmarłym w tym samym 
stopniu.

Kobiety osmańskie były wyjątkowo aktywne, jeżeli 
chodzi o kupowanie, sprzedawanie oraz pożyczanie 
nieruchomości, które stanowiły istotne zabezpiecze-
nie fi nansowe6. Do ich majątku należały często ele-
menty wyposażenia domu. Potwierdzeniem faktu, że 
kobiety mogły gromadzić znaczące środki fi nansowe 
jest ich udział w darowiznach na cele religĳ ne: zgodnie 
z rejestracją prowadzoną w Stambule w 1546 r., 36% 
fundacji zostało założonych przez kobiety7 .

W społeczeństwie muzułmańskim niezwykle 
ważna jest separacja płci. Kobiety i mężczyźni rzadko 
(poza kręgiem najbliższej rodziny) przebywały w tych 
samych pomieszczeniach. Sfera publiczna była zare-
zerwowana niemal wyłącznie dla mężczyzn. Społecz-
nym wyrazem separacji płci był zwyczaj zakrywania 
ciała (wraz z twarzą)8 przez kobiety. Warto wiedzieć, 
że praktyka prawna Imperium Osmańskiego roz-
różniała kobiety, które przestrzegały separacji płci 
(muhaddere9) oraz takie, które jej nie przestrzegały. 

Magda Muter
Studentka Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego

Historyczne uwarunkowania 
sytuacji kobiet w Turcji



Według prawa sułtana kobiety nie będące muhad-
dere były odpowiedzialne za swoje zachowanie i jego 
konsekwencje, podczas gdy w przypadku kobiety 
muhaddere, to mąż był publicznie odpowiedzialny za 
jej czyny oraz zhańbiony prze jej występki10. Im wyż-
szy był status publiczny i majątkowy kobiety, tym czę-
ściej była ona muhaddere, ponieważ miała możliwość 
przestrzegania separacji płci (nie musiała pracować 
ani załatwiać spraw poza własnym gospodarstwem 
domowym). Pilnowanie żon przez mężów należą-
cych do elity Imperium Osmańskiego miało zatem 
nie tylko prywatny charakter, ale także publiczny, 
bowiem niezgodne z prawem zachowanie żony wpły-
wało negatywnie na status społeczny oraz sytuację 
majątkową męża. Przykładem może być następująca 
sytuacja: jeżeli mąż nie rozwiódł się z żoną, chociaż 
popełniła ona cudzołóstwo, to był zobowiązany zapła-
cić specjalną grzywnę w wysokości zależnej od stanu 
jego majątku11. 

Prawo islamskie w większości sytuacji nie sytuuje 
kobiety na równi z mężczyzną12, co jest szczególnie 
widoczne w rodzinie i małżeństwie. W społeczeństwie 
muzułmańskim mąż jest odpowiedzialny za ekono-
miczny byt rodziny oraz reprezentowanie jej człon-
ków na zewnątrz rodziny, a żona zajmuje się gospo-
darstwem domowym. „Zgodnie z muzułmańskim 
kontraktem małżeńskim posłuszeństwo mężowi jest 
podstawowym obowiązkiem żony”13. 

Warto jednak zauważyć, że ograniczenia te nie 
wyeliminowały kobiet z przestrzeni publicznej. Na 
terenach wiejskich kobiety musiały pracować poza 
domem, żeby utrzymać swoje rodziny, zaś w mia-
stach zdarzały się kobiety wykształcone, które sta-
rały się poprawić sytuację innych kobiet. „Hanımlara 
Malısus Gazete”14 wydawana w latach 1895–1909 
pod patronatem sułtana stawiała sobie za cel służbę 
Imperium poprzez umożliwienie kobietom bycia lep-
szymi matkami, żonami i muzułmankami. Więk-
szość osób zarządzających oraz piszących do tego 
magazynu była kobietami z wyższych sfer – żonami 
lub córkami urzędników, wykształconymi w domu 
bądź w przypałacowej szkole. Fatma Aliye była jedną 
z nich. Początkowo publikowała pod przybranym 
(męskim) imieniem i nazwiskiem, w końcu ujaw-
niła swoją prawdziwą tożsamość. Była praktykującą 
muzułmanką, jednak głosiła, że Bóg pragnął, by 
kobiety i mężczyźni na równi korzystali ze skarbnicy 
wiedzy. Jednocześnie jednak Fatma Aliye nie uwa-
żała zachodnich kobiet za wzór do naśladowania. Jej 
zdaniem muzułmanki powinny znaleźć swój własny 
sposób uczestniczenia w życiu publicznym15. Mimo 
to niektórzy uważają ją za jedną z pierwszych turec-
kich feministek.

Ważnym czynnikiem, który wpłynął na losy kobiet, 
była ideologia młodoturecka. Ruch ten został zapo-
czątkowany w drugiej połowie XIX wieku przez kade-

tów szkół militarnych i w 1908 r. doprowadził do 
przemiany Imperium Osmańskiego w monarchię kon-
stytucyjną. Francuska idea wolności, równości i bra-
terstwa odcisnęła na nim swoje piętno. Młodoturcy 
uważali, że najlepszym sposobem na rozprzestrzenie-
nie nowych poglądów będzie powszechna edukacja, 
promowanie rodziny nuklearnej i partnerskiej. 

Radykalne zmiany przyszły wraz z pierwszą wojną 
światową, która pociągnęła za sobą duże straty 
w ludziach i stworzyła zapotrzebowanie na siłę robo-
czą. W związku z niedostatkiem siły roboczej, kobiety 
rozpoczęły pracę w zawodach dotychczas uważanych 
za męskie. Były zatrudniane jako urzędnicy rządowi 
i  lokalni, jako pracownice w fabrykach, sprzątacze 
ulic, a także jako męscy fryzjerzy w różnych dziel-
nicach Stambułu16. Powstała specjalna organizacja 
muzułmanek pomagająca im znaleźć zatrudnienie. 
Po zakończeniu wojny wiele kobiet przestało pracować 
zawodowo i wróciło do zajęć domowych, ale niektóre 
zachowały swoje stanowiska. Pozostała także pamięć 
o tym, że kobiety mogą z sukcesem wykonywać tra-
dycyjnie męskie prace. 

Kobiety we wczesnych latach 
Republiki Tureckiej

W trakcie Wojny o Niepodległość (1919–1922; 
traktat w Lozannie podpisano jednak w 1923 r.) 
na czele młodoturków stał Mustafa Kemal (zwany 
potem Atatürkiem; od jego imienia pochodzi nazwa 
nurtu politycznego i okresu historycznego w Turcji 
„kemalizm”). W swoich politycznych wystąpieniach 
wielokrotnie podkreślał on oderwanie się od tego, co 
stare i tradycyjne. Kemaliści uważali niewykształ-
cone, zakrywające twarze kobiety za symbol staro-
świeckości. Uznawali, że w nowoczesnym społeczeń-
stwie kobiety powinny być wyemancypowane i razem 
z mężczyznami uczestniczyć w życiu publicznym. 
Wprowadzenie radykalnych zmian w tradycyjnym, 
muzułmańskim społeczeństwie okazało się jednak 
trudne, zwłaszcza, że kemaliści podkreślali także zna-
czącą rolę kobiet jako matek wychowujących synów 
narodu. Często powtarzanym argumentem za eduka-
cją kobiet była właśnie potrzeba wychowywania dzieci 
w sposób świadomy i nowoczesny. W praktyce wyzwo-
lenie kobiet było w dużej mierze pozorne i jako takie 
dotyczyło niemal wyłącznie sfery publicznej. 

Praca zawodowa kobiet we wczesnych latach Repu-
bliki Tureckiej nadal nie była uznawana za coś natu-
ralnego. Tolerowano ją, jeżeli wynikała z konieczno-
ści ekonomicznej, jednakże żona musiała uzyskać 
zgodę męża na pracę poza domem. Bardzo często 
kobiety rezygnowały z pracy zawodowej po wyjściu 
za mąż, bowiem takie było oczekiwanie społeczne. 
Mimo to w wielu prestiżowych i męskich zawo-
dach pojawiały się pierwsze kobiety. Niektóre z nich 
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były osobistymi protegowanymi Kemala Mustafy 
(a nawet jego adoptowanymi córkami). Ich imiona 
były później sławne w Turcji i używane przez mło-
doturków do promocji „feminizmu państwowego”. 
Süreyya Ağaoğlu była pierwszą kobietą, która stu-
diowała i ukończyła prawo (została adwokatem), Fer-
dane Bozdoğan Erbek – pierwszą dentystką, Sabiha 
Gökçen – pierwszą na świecie kobietą pilotem wojsko-
wym, Sun Kan – słynną skrzypaczką, doktor Sema 
Aran – pierwszą kobietą ofi cer w tureckiej armii. 
Profesjonalistki te, choć nieliczne, były ważne jako 
przykłady do naśladowania przez młodsze generacje 
tureckich kobiet.

Zdecydowana większość kobiet pracowała z przy-
czyn ekonomicznych, by zapewnić byt sobie i swojej 
rodzinie. Wykonywały one głównie prace rolne (co nie 
dawało ubezpieczenia społecznego), pozostałe zaś były 
zatrudnione w nisko opłacanych zawodach, których 
wykonywanie nie wymagało posiadania formalnego 
wykształcenia. Sytuację na rynku pracy w 1959 r. 
obrazują dane zamieszczone w tab. 1.

Tabela 1.  Zatrudnienie kobiet i mężczyzn 
w Turcji poszczególnych grupach 
zawodowych w 1959 r.

Grupa zawodowa Ogółem Mężczyźni 
(%)

Kobiety 
(%)

Wolne zawody 167 000 83 17
Przedsiębiorcy, 
urzędnicy 226 000 89 11
Sprzedawcy 276 000 98 2
Transport 
i komunikacja 186 000 99 1
Górnictwo 85 000 99 1
Robotnicy 
wykwalifi kowani 277 000 94 6
Usługi 262 000 90 10
Rolnictwo 9 800 000 48 52
Niesklasyfi kowane 3 853 000 47 53
Ogółem 15 132 000 52 48
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nermin Abadan, Social 
Change and Turkish Women”, Faculty in Political Science of University 
of Ankara, Ankara 1963, s. 29.

Prawna sytuacja kobiet w Republice Tureckiej 
poprawiła się po przyjęciu w 1926 r. kodeksu cywil-
nego. Pełne prawa wyborcze (zarówno czynne, jak 
i bierne) otrzymały one dzięki poprawce wniesionej 
do konstytucji tureckiej 5 grudnia 1934 r.17 W więk-
szości przypadków żony głosowały jednak zgodnie 
z wolą swych mężów. Bardzo mało pań decydowało 
się na karierę polityczną (zwykle za namową męż-
czyzn, nie zaś z własnej inicjatywy). Nawet te, które 
znalazły się w parlamencie z reguły pozostawały mało 

widoczne i nie reprezentowały interesów kobiet, lecz 
naród jako całość18. 

Dla kemalistów małżeństwo było obowiązkiem 
obywatelskim, macierzyństwo zaś najważniejszym 
zadaniem kobiety. Promowali oni rodzinę nuklearną 
jako umożliwiającą wychowanie dzieci na dobrych 
obywateli. W miastach mała rodzina stała się w zasa-
dzie normą, aczkolwiek bardzo często zdarzało się, że 
dodatkowo w gospodarstwie domowym przebywała 
jedna osoba starsza (opieka nad ludźmi w podeszłym 
wieku była w rękach rodziny, a nie państwa). Domi-
nująca pozycja ojca w rodzinie utrzymała się zarówno 
od strony formalnej, jak i faktycznej.

We wczesnych latach Republiki Tureckiej kobiety 
zaczęły się pojawiać w miejscach i profesjach dotych-
czas dla nich niedostępnych. Zmienił się także wizeru-
nek kobiety i stał się kombinacją wzajemnie sprzecz-
nych obrazów: wykształconej profesjonalistki w pracy, 
społecznie aktywnej, zorganizowanej kobiety jako 
członka rozmaitych organizacji społecznych, speł-
niającej funkcje biologiczne kobiety w rodzinie, oraz 
uosobienia kobiecości, gdy umilała życie mężczyznom 
podczas balów i przyjęć19. Warto zauważyć, że choć 
trzy pierwsze wizerunki pojawiały się już w czasach 
osmańskich, to czwarty był całkowicie nowy, wiązał 
się z obecnością kobiet w życiu publicznym i był wzor-
cem kulturowym zaczerpniętym ze świata zachod-
niego.

Kobiety tureckie w czasie 
politycznej różnorodności

W 1980 r. w Turcji miał miejsce przewrót woj-
skowy – ofi cerowie zaniepokojeni długim okresem 
niestabilności zdecydowali się na przejęcie władzy. 
Właśnie wtedy w Turcji pojawiły się pierwsze zor-
ganizowane organizacje feministyczne. Wynikło to 
z faktu, że po zdelegalizowaniu większości partii poli-
tycznych w przestrzeni publicznej znalazło się miejsce 
na oddolne ruchy społeczne. Feministki są w Turcji 
uznawane za pierwszą prawdziwie demokratyczną 
opozycję, co świadczy o ich determinacji w dążeniu do 
poprawy sytuacji kobiet. Można powiedzieć, że zapo-
czątkowały one erę politycznej różnorodności.

Paradoksalnie wraz z rozwojem ekonomicznym 
zatrudnienie kobiet systematycznie spadało. O ile 
w 1959 r. blisko połowa kobiet pracowała poza domem, 
to w roku 1970 – 38%, zaś w 2008 r. zaledwie 27% 
(por. tab. 2). Jest to zjawisko dość częste w krajach 
rozwĳ ających się. Wynika w dużej mierze z faktu, 
że kobiety znajdują zatrudnienie w „szarej strefi e”, 
w gospodarce nieformalnej i nie są rejestrowane jako 
osoby pracujące zawodowo. Ponadto wraz z rozwo-
jem cywilizacyjnym zmniejsza się zapotrzebowanie 
na pracę w rolnictwie, która często była i wciąż jest 
przez kobiety wykonywana.
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Tabela 2.  Zatrudnienie kobiet w Turcji 
w latach 1970–2008

Rok Ogół Kobiety
Kobiety jako 

% ogółu 
zatrudnionych

1970 9 306 000 5 813 000 38%
1975 11 180 000 6 204 000 36%
1980 12 284 000 6 928 000 36%
1985 13 933 000 7 647 000 35%
1990 14 418 000 6 728 000 32%
1995 15 944 000 6 956 000 31%
2006 20 969 500 5 456 500 26%
2007 21 207 100 5 531 600 26%
2008 21 565 600 5 731 000 27%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Işık Urla Zeytinoĝlu, Con-
structed Images as Employment Restrictions: Determinants of Female 
Labour in Turkey, w: Deconstructing Images of the Turkish Women, ed. 
by Zehra Arat, McMillan Press Ltd, London 1998 oraz dane Eurostatu 
dla lat 2006–2008.

Stopa bezrobocia kobiet jest w ciągu ostatnich kilku 
lat równa stopie bezrobocia mężczyzn (por. tab. 3). 
Z tego oraz wyżej przedstawionych danych dotyczą-
cych zatrudnienia wynika, że kobiety tureckie pozba-
wione pracy rzadziej jej szukają niż mężczyźni będący 
w analogicznej sytuacji.

Tabela 3.  Stopa bezrobocia w Turcji 
w latach 2006–2008 według płci 

Rok Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2006 8,4 8,4 8,4
2007 8,5 8,5 8,5
2008 9,4 9,4 9,4

Źródło: Dane Eurostatu.

Kobiety, które pracują poza sektorem rolniczym, 
są skupione w zawodach uznawanych za odpowied-
nie dla nich, czyli w zawodach medycznych i edukacji, 
bądź w niektórych gałęziach przemysłu jako robotnice 
z powodu przypisywanych kobietom zdolności manu-
alnych (przemysł tytoniowy czy tekstylny). Niemal nie 
zatrudnia się kobiet w zawodach tradycyjnie męskich 
związanych z pracą fi zyczną, np. budownictwie czy 
górnictwie, ale także w handlu ze względu na czę-
sty bezpośredni kontakt z mężczyznami. Zatrudnie-
nie kobiet w branżach „kobiecych” sięga nawet 57% 
ogółu (przemysł tytoniowy), podczas gdy w przemyśle 
samochodowym wynosi zaledwie 2%20.

Na uwagę zasługuje stosunkowo wysoka liczba 
kobiet w dwóch prestiżowych profesjach – lekarza 
i prawnika. W 1970 r. kobiety stanowiły blisko 25% 
wśród absolwentów szkół medycznych oraz 19% wśród 
studentów prawa. Może to wynikać z faktu, że w kra-

jach rozwĳ ających nie były to zawody łączone z męż-
czyznami z wyższych sfer, jak to miało miejsce w kra-
jach zachodnich. Modernizacja tych krajów miała 
charakter dynamiczny, a wraz z procesem moderniza-
cji następowało rozszerzania praw kobiet. W związku 
z tym kobiety z elity były bardziej akceptowane 
jako mniej zagrażające porządkowi społecznemu niż 
mężczyźni wspinający się po drabinie społecznej21. 
Ponadto prawo i medycyna są na ogół kojarzone z tra-
dycyjnie kobiecymi obowiązkami opieki i ochrony 
słabszych. Bycie lekarzem czy prawnikiem łączy się 
z elastycznym czasem pracy w stosunkowo komforto-
wych warunkach. Wszystkie te czynniki mogły wpły-
wać na częsty wybór tych profesji przez kobiety22.

Segregacja zawodowa w Turcji wynika czę-
ściowo z uwarunkowań prawnych: w konstytucji 
tureckiej z 1982 r. jest zapisane, że niepełnoletni, 
kobiety i osoby niepełnosprawne są pod specjalną 
ochroną warunków pracy23. Zgodnie z prawem 
kobiety nie mogą pracować pod ziemią, w nocy ani 
wykonywać ciężkiej pracy fizycznej. Przepis ten 
ma chronić „słabszą” płeć, ale w efekcie wyklucza 
kobiety z kilku dobrze opłacanych zawodów (np. 
w górnictwie czy budownictwie).

Ponadto zasada „równej płacy za pracę o tej samej 
wartości” nie jest chroniona prawem ani nie jest 
wprowadzana w praktyce. Kobiety cieszą się spo-
rymi uprawnieniami związanymi z ciążą, ale jedno-
cześnie powszechną praktyką jest zwalnianie kobiet 
w związku ze ślubem bądź urodzeniem dziecka. 
W praktyce są dyskryminowane nawet przy dostę-
pie do szkoleń24. 
Życie rodzinne ulega powolnym zmianom. Model 

rodziny nuklearnej jest już w miastach w zasadzie 
powszechny. Coraz częściej spotkać można rodziny 
o charakterze zbliżonym do partnerskiego. Gdy męż-
czyzna przestaje być głównym żywicielem rodziny, 
jego tradycyjnie dominująca pozycja staje się zagro-
żona. Wiele młodych, pracujących w pełnym wymia-
rze godzin kobiet oczekuje, że ich mężowie będą 
uczestniczyć w pracach domowych, zwłaszcza zwią-
zanych z wychowywaniem dzieci25. Negocjowanie 
wyższej pozycji w rodzinie jest jednak trudną sztuką, 
która wymaga sporej delikatności, by nie naruszyć 
poczucia godności męża. Powoli także wzrasta „war-
tość” przypisywana córkom – coraz więcej rodziców 
uważa urodzenie dziewczynki za powód do szczęścia, 
wielu zaczyna kojarzyć córki z zabezpieczeniem na 
przyszłość i z opieką na starość.

Jednym z wielkich problemów Turcji jest przemoc 
domowa. Przez wieki był to temat tabu, o którym nie 
wypadało głośno mówić. W maju 1987 r. odbył się 
marsz zorganizowany przez kobiety z różnych grup 
społecznych, podczas którego kobiety tureckie po raz 
pierwszy opowiedziały się za swoją cielesną niezależ-
nością i zaprotestowały przeciw przemocy domowej26. 
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Bezpośrednią przyczyną zorganizowania tego marszu 
był wyrok sądowy, w którym sędzia uznał, że bicie 
żony przez męża nie może być powodem do rozwodu. 
Decyzja została podsumowana za pomocą przysłowia 
kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı esik etme-
mek gerek27. W marszu wzięło udział 3 000 kobiet 
i była to liczba zdecydowanie wyższa od oczekiwań 
organizatorek. 

Według badań z 1988 r. aż 45% mężczyzn w Tur-
cji uważa, że mąż ma prawo bić nieposłuszną żonę. 
Inne, przeprowadzone w 1991 r., wskazują, że 49% 
kobiet uważa, że może zaistnieć sytuacja, w której 
żona zasługuje na chłostę a 40% zamężnych kobiet 
przyznaje się do pobicia przez męża, a 2/3 spośród 
nich deklaruje, że doświadcza tego regularnie. Prze-
moc w rodzinie jest zatem częścią życia codziennego 
tureckich kobiet28. Zdarzają się także przypadki eks-
tremalne, gdy kobieta zostaje przez swojego męża/
ojca/brata/kuzyna zabita, zwykle ze względu na spla-
mienie „honoru” rodziny. 

Polityka pozostaje sferą najbardziej zamkniętą 
dla kobiet, zwłaszcza jeżeli prezentują poglądy femi-
nistyczne, a nie dominujący, męski punkt widzenia. 
Niemniej jednak liczba kobiet w parlamencie wyraź-
nie wzrosła w ostatniej dekadzie – z 10 do 50 (ponad 
9% ogółu parlamentarzystów)29.

Islam wciąż jest dominującą religią w Turcj i . 
Kobiety są widoczną, wręcz wyróżniającą się grupą 
wśród fundamentalistów islamskich. Islam daje 
bowiem kobietom poczucie bezpieczeństwa oraz 
„niweluje niepokój i poczucie winy wywołane przez 
bycie niezatrudnioną, mimo presji wynikającej z wciąż 
rosnącej konkurencji w wielkich metropoliach”30. Isla-
mistki są widoczne w sferze publicznej. Niektóre z nich 
uważają się po prostu za muzułmanki, inne identyfi -
kują siebie jako feministki, jeszcze inne wolą się „nie 
identyfi kować”. Wszystkie domagają się prawa do 
noszenia chusty w miejscach publicznych. Protesty 
kobiet zakrywających się chustami „kumulowały się 
w okresie egzaminów, podczas ceremonii wręczania 
dyplomów i niekiedy kończyły się sprawami sądo-
wymi”31. Sąd najwyższy uznał, że noszenie chust 
w miejscach publicznych jest nielegalne i karalne.

Prawa kobiet w Turcji 
a organizacje międzynarodowe

Unia Europejska przyznała Turcji status pań-
stwa stowarzyszonego już w 1963 r., jednak dopiero 
w 1987 r. Turcja złożyła ofi cjalną aplikację o członko-
stwo, a pełne negocjacje zaczęły się w 2005 r. Mimo 
że cały proces związany z akcesją przebiega w sposób 
wyjątkowo powolny, w widoczny sposób wpływa na 
losy Turczynek. Wynika to z faktu, że jednym z prio-
rytetowych celów Unii Europejskiej jest doprowa-
dzenie do całkowitej równości kobiet i mężczyzn32. 

Tak więc w 1992 r. zlikwidowano w Turcji przepis 
o konieczności wydania zgody przez męża na pracę 
żony. W 1998 r. w prawie znalazły się zapisy uzna-
jące przemoc domową za przestępstwo. W 2002 r. 
zniesiono zapis mówiący, że mąż jest „głową rodziny”.

Corocznie Komisja Europejska przygotowuje raport 
dotyczący sytuacji w Turcji (pierwszy został opubli-
kowany w 1998 r.). Z raportu z 2005 r. wynika, że 
głównymi problemami tureckich kobiet są: przemoc 
domowa, zabójstwa honorowe, wysoki odsetek anal-
fabetek, niski udział kobiet w parlamencie, władzach 
lokalnych oraz w zatrudnieniu33. Komisja podkre-
śla, że choć nadal dochodzi do uśmiercania kobiet ze 
względów honorowych, to turecki sąd najwyższy po 
raz pierwszy w historii skazał sprawców na najwyższą 
możliwą karę, czyli dożywotnie więzienie. 

Organizacja Human Rights Watch w 2004 r. pisała, 
że zmiany w tureckiej konstytucji, które miały miejsce 
w 2004 r., wykluczyły z niej język nierówności mię-
dzy płciami; że nowy kodeks karny uznaje gwałt mał-
żeński a przestępstwo oraz zlikwidowany został zapis 
o mniejszych karach dla gwałcicieli, którzy poślubią 
swoje ofi ary34.

Podsumowanie
W historii Turcji dostrzec można ogromny wysiłek 

modernizacyjny i determinację w dorównaniu pań-
stwom zachodnioeuropejskim w zakresie respekto-
wania praw człowieka. Przeprowadzony za czasów 
Mustafy Kemala Paszy proces sekularyzacji spra-
wił, że Turcja jest jedynym krajem muzułmańskim, 
w którym panuje (przynajmniej formalnie) zasada 
oddzielenia religii od państwa. Ostatni przewrót mili-
tarny (z 1980 r.), działania organizacji pozarządowych 
oraz wpływ Unii Europejskiej w związku z procesem 
akcesyjnym spowodowały, że sytuacja kobiet w Turcji 
ulega stopniowej poprawie. Unia Europejska wspie-
rała dyplomatycznie (i niebezpośrednio) opozycyjny 
ruch feministyczny tworzący się w nowej rzeczywi-
stości politycznej. Niemniej jednak na ulicach Stam-
bułu i w miejscu pracy wciąż widoczna jest segregacja 
płciowa – kobiety zatrudnia się w mniej eksponowa-
nych na kontakty społeczne miejscach, za niższą pen-
sję, często w sposób nieuregulowany prawnie. 

Na koniec warto zwrócić uwagę na pewne podo-
bieństwa łączące Polskę z Turcją. Na początku XX 
wieku na terytorium obu krajów dominowało rolnic-
two oraz religia monoteistyczna. Oba państwa, choć 
z innych powodów, uzyskały samodzielność pań-
stwową dopiero po pierwszej wojnie światowej. W obu 
pojawili się silni przywódcy reformujący i moderni-
zujący kraj. Zarówno Józef Piłsudski, jak i Mustafa 
Kemal przychylili się do postulatów organizacji kobie-
cych dotyczących prawa do głosowania w wyborach 
oraz dostępu do edukacji35. W obu krajach przez dłu-
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gie lata dominował wzór kobiety matki (także matki 
narodu) i kobiety dziewicy. W obu, jednak w związku 
z innymi ideologiami, promowano równouprawnione 
zawodowe kobiet. Tak w Polsce, jak i w Turcji nie 
zwalczano nierówności między małżonkami i milcze-
niem pomĳ ano zjawisko przemocy domowej. Ponadto 
w latach 80. i 90. XX wieku, zarówno w Turcji, jak 
i w Polsce miały miejsce liberalizacyjne przemiany 
polityczne. Kobiety stały się ich benefi cjentami, ale 
też same przyczyniły się do ich zaistnienia. Liczne 
organizacje feministyczne głośno wypowiadały się 
w kwestiach istotnych dla kobiet.

1 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/popu-
lation/data/main_tables, 3. sierpnia 2010.
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Introduction 
The analysis focuses on the share of 

women among the employed and among 
the executive suite of the companies 
recorded on the Warsaw Stock Exchange 
(WSE) and their fi nancial outcomes obta-
ined in 2008 and 2009. Do public com-
panies carry out the policy aimed at equ-
alising the chances of women’s access to 
management? Do we observe in Poland 
a regularity that the higher share of 
women in the company’s Board transla-
tes into its better fi nancial indicators? Has 
the situation of women in public compa-
nies been changing? What is a direction 
of these changes? 

The analysis concerns the results of 
the questionnaire surveys carried out by 
the WSE in 2009 and 2010. The survey 
in 2009 covered all capital market com-
panies1, whereas the one conducted in 
2010 – only stock market companies. The 
percentage of the completed questionna-
ires was in 2010 higher than in 2009 – 
respectively by 23% and 16%. The 2010 
questionnaire comprised fi nancial data 
of the companies in order to answer the 
question whether the share of women in 
the Boards of the companies infl uences 
their fi nancial outcomes. 

The structure of the enterprises par-
ticipating in the surveys is presented in 
Table 1. The comparison of the percen-
tage structure of the total number of 
companies recorded on the WSE with 
the structure of the companies that sent 
back completed questionnaires indicates 
that the primary market companies are 
overrepresented, while the NewConnect 

Table 1.  Companies that answered the questionnaire 
in 2009 and 2010 

Specifi cation 

The number of 
companies Percent 

2009 
(N=95)

2010 
(N=109) 2009 2010

Status on the stock exchange marketStatus on the stock exchange market

A primary market company 65 85 68.4 78.0

A NewConnect market company 11 22 11.6 20.2

A bank not recorded on the stock market 8 - 8.4 -

Other company not recorded on the 
stock market 11 - 11.6 -

Lack of data - 2 - 1.8

The company’s branchThe company’s branch

Finances 27 18 28.4 16.5

Industry, construction 42 64 44.2 58.7

IT and other services 26 27 27.4 24.8

The company’s sizeThe company’s size

Up to 49 employed persons 17 21 17.9 19.3

50–249 employed persons 40 39 42.1 35.8

250 persons or more 38 49 40.0 44.9

Is it a joint venture company?Is it a joint venture company?

Yes 23 23 24.2 21.1

 No 70 85 73.7 78.0

Lack of data 2 1 2.1 0.9

The company’s CEO’s sexThe company’s CEO’s sex

Man 82 95 86.3 87.2

Woman 13 14 13.7 12.8

The duration of the company’s activityThe duration of the company’s activity

Do 10 years 32 30 33.7 27.5

11–15 years 31 25 32.6 22.9

16 years or more 29 52 30.5 47.8

Lack of data 3 2 3.2 1.8
Source: results of the survey Women in capital market companies 2009 and Women in stack 
market companies 2010.

Ewa Lisowska
Warsaw School of Economics

Women in stock market companies 
versus company profitability



companies are underrepresented in the survey. The 
similar situation was observed in case of the 2009 
survey.

Neither the survey on capital market companies of 
2009, nor the one on stock market companies conduc-
ted in 2010 was representative; therefore, the results 
cannot be generalized to the Polish stock market com-
panies overall, and they cannot be generalized to all 
companies in Poland either. However, the surveys’ 
results may be used as the source of information on 
the policy of public companies in the area of equalising 
women’s chances, as well as the source for hypotheses 
to be verifi ed in the further surveys concerning corre-
lations between the share of women in the Board and 
the company’s profi tability.

Women among the employed 
Companies that answered the questionnaire in 

2010 employed the total of about 87 thousand people, 
including about 38 thousand women. The share of 
women in the human resources of the surveyed com-
panies comprised 43.8%, i.e. it fell slightly below the 
country’s average (among the total number of the 
employed in Poland women constitute 45%). 

The share of women among the employed was 
decidedly higher in joint-venture companies (53%) 
than in the other ones (32%). Companies managed 
by a man employed a similar number of women as 
the ones managed by a woman (respectively 44% and 
48%). companies of the primary market characterised 
a higher level of female employment (44%) than the 
NewConnect companies (29%). Large stock market 
companies and small companies characterised similar 
shares of employed women (respectively 44 and 41%), 
while the share of women in medium companies was 
the lowest (34%). 

Companies of the industry and construction branch 
employed relatively lowest number of women – only 
27%, whereas companies of the financial sector 
employed as many as 64%, while the IT and other 
services companies – 51%. 

The obtained results confi rm that employed women 
are better educated than employed men. Women 
constitute more than a half among the staff with ter-
tiary education (51.7%), and 45% among the staff 
with secondary education, while men clearly domi-
nate among workers with education below secondary 
(71.9% as compared to 28.1% of women). The share of 
women with tertiary education is particularly high in 

Table 2.  Stock market companies by average number of employed in the executive 
suite, including women and their share among managers in 2010 and 2009 

Specifi cation Number of 
companies 

Average number of 
managers per one company The share 

of women 
% in 2010

The share 
of women 
% in 2009women total 

Total managerial positions 109 38 101 38.1 38.6
Is it a joint-venture company?*Is it a joint-venture company?*

23 118 262 45.2 45.2Yes
No 85 17 58 29.5 29.3
The company’s CEO’s sexThe company’s CEO’s sex

95 42 112 37.9 38.0Man 
Woman 14 10 24 44.2 49.8
The company’s type*The company’s type*

85 48 125 38.4 37.5A primary market company
A NewConnect market company 22 4 15 30.8 38.5
The company’s sector The company’s sector 

18 125 249 50.3 47.5Finances
Industry, construction 64 17 71 24.9 27.4
IT and other services 27 30 75 40.7 29.4
Actions targeted at promoting womenActions targeted at promoting women

62 49 122 40.4 42.2There are some actions
No actions 47 24 73 33.1 32.7

* Without lack of data
Source: as in Table 1.
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companies of the fi nancial sector and in joint-venture 
companies. 

Women in the executive suite 
Among the total number of managers 38.1% com-

prised women and 61,9% men. Among the top exe-
cutive managers (Boards and Supervisory Boards) 
women constituted 16.0%, among the managers of 
higher level (directors of departments, sections, etc.) – 
32.9%, while among the managers of the lowest level 
(heads of units) – the highest number – 42.2%. In the 
survey of 2009, the share of women holding the top 
and higher executive positions was higher mainly due 
to the fact that more companies of the fi nancial sector, 
including banks, and smaller companies answered the 
questionnaire. The share of women among the total 
number of managers was in the surveyed companies 
higher than the average for Poland, comprising 36% 
(CSO, IV quarter of 2009). 

Joint-venture stock market companies characte-
rise a higher share of women in the executive suite 
than local equity companies – respectively 45.2% 

and 29.5% (see table 2). When the company’s CSO 
is a woman, the share of women in management is 
higher than in case of the male company’s director or 
president – respectively 44.2% and 37.9%. The relati-
vely highest share of women among managers charac-
terise companies of the fi nancial sector (50.3%), while 
in industrial and construction branch, the respective 
rate amounted to only 24.9%, which may be expla-
ined by a low share of women among the employed 
in companies of this sectors. Similar correlations were 
observed in case of the 2009 survey. 

The larger the enterprise is the higher the share of 
women on managerial positions. However, it is only 
true for the overall fi gure of the executive staff, as in 
case of the top executive level the reverse correlation 
is observed – large companies have the lowest share 
of women in their Boards and Supervisory Boards. 
In case of other levels of management, the compa-
ny’s size does not differentiate the share of women 
(see table 3). 

Similarly, it may be observed that the more women 
are employed the higher their share among the total 
number of managers, also on particular executive 

Table 3.  Women in the executive suite by the size of stock market companies 
and level of management in 2010 and 2009 

Specifi cation :
Number 

of 
companies

Average number 
of managers per one 

company
The share 
of women 
% in 2010

The share 
of women 
% in 2009 

women total 

Total in the executive suite 109 38 101 38.1 38.6
in which companies :

21 3 10 27.5 39.6− small (up to 49 of the employed)
− medium (50-249 of the employed) 39 7 24 29.5 34.0
− large (250 or more of the employed) 49 79 201 39.2 39.3
Top executive positions total 109 1 8 16.0 18.7
in which companies :

21 1 6 19.5 28.3− small (up to 49 of the employed)
− medium (50-249 of the employed) 39 1 7 19.9 20.0
− large (250 or more of the employed) 49 1 9 12.7 16.6
Higher managerial positions 109 7 22 32.9 41.1
in which companies :

21 0.7 2 33.3 35.7− small (up to 49 of the employed)
− medium (50-249 of the employed) 39 2 6 32.6 32.6
− large (250 or more of the employed) 49 14 44 32.9 16.6
Lower managerial positions 109 30 71 42.2 39.7
in which companies :

21 1 2 40.4 57.9− small (up to 49 of the employed)
− medium (50-249 of the employed) 39 3 11 33.7 39.8
− large (250 or more of the employed) 49 63 148 42.7 39.5

Source: as in table 1.
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levels – e.g. the share of women in the Boards and 
Supervisory Boards comprised 19.2% in the compa-
nies with a high share of the employed women (femi-
nized), whereas it was 13.4% in the companies with 
a low share of women (masculinized); on the higher 
and lower levels of management these differences are 
more obvious. 

The data obtained in both surveys allow formula-
tion of the following conclusions: 
− the higher executive positions are the lower per-

centages of women 
− the larger a company is the lower share of women 

on top executive positions
− the company’s branch differentiates the share of 

women in the executive suite
− companies with a high share of women among the 

employed (feminized) characterise higher share of 
women holding executive positions than masculi-
nized companies.
Carrying out the programmes targeted at equali-

sing chances and promoting women by enterprises is 
accompanied by the overall higher percentage sha-
res of women in their executive suites – 40.4% as 
compared to 33.1% in the enterprises that have not 
implemented any such actions. The obtained data 
indicate that women-friendly actions mainly facilitate 
increasing participation of women among directors 

of departments and sections (higher level) – women 
constitute 35.9% in companies where such actions 
are carried out, whereas the respective share com-
prises 23.2% in companies without such actions. The 
women-friendly solutions do not infl uence their share 
in the Boards and Supervisory Boards – in companies 
implementing such actions the respective rate com-
prises 15.5%, whereas in companies where no actions 
are carried out – 16.9%. 

Declared actions targeted at 
equalising chances of women 

In May 2010, the WSE Supervisory Board adop-
ted resolution that „recommends to public companies 
and their shareholders to ensure a balanced share of 
women and men performing managerial and supervi-
sory functions in enterprises, thus strengthening cre-
ativity and innovativeness in the process of economic 
activity conducted by companies”.2 The resolution was 
adopted during the survey implementation, therefore 
its impact will be only visible in the successive years. 

Among the total number of the surveyed stock 
market companies 62 (56.9%) declared carrying out 
actions aimed at equalising chances of women and 
promoting them to the executive positions. One third 
of the companies (32.1%) implemented one action, 

Table 4.  Stock market companies by declared actions facilitating equal chances of women 
and their promotion to executive positions 

Actions 
2010 2009

Number Frequency 
(%) Number Frequency 

(%)

The enterprise has the clearly defi ned and made known to both 
female and male personnel principles of promotion 38 34.9 35 36.8
The results of the surveys showing that more women on the 
top executive levels means better profi tability are known in the 
enterprise 32 29.4 16 16.8
The enterprise has been monitoring earnings by gender, i.e. the 
analysis on average earnings of women and men on particular 
positions is carried out annually in order to prevent pay inequality 24 22.0 23 24.2
There are organized special seminars and training for women 
(e.g. mentoring, coaching) in order to increase their share on 
managerial positions 8 7.3 7 7.4
There is appointed a plenipotentiary (specialist) for equal treatment 
and preventing discrimination in the place of work 7 6.4 - -
The enterprise carries out actions assisting women in planning 
their professional career (women’s clubs, leadership programmes) 3 2.8 11 11.6
The enterprise applies positive discrimination within the legally set 
boundaries, i.e. prefers for promotion representatives of the gender 
that is underrepresented on a given position 2 1.8 3 3.2
Company has a special units for equal treatment and combating 
discrimination in the workplace 1 0.9 4 4.2
No actions 47 43.1 43 45.3

Source: as in table 1.
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while 11.9% – two actions. Fifteen companies carried 
out between 3 and 7 actions. 

Among fi rms that undertook any actions, the most 
often declared was a solution comprising having cle-
arly defi ned and made known publicly (to both female 
and male staff) promotion principles (34.9%) and 
monitoring salaries by gender (22.0%).

In 29.4% companies, the staff of the human reso-
urce units completing the questionnaire claimed the 
knowledge of the results of the surveys showing that 
more women on the top executive positions infl uence 
better profi tability of a company3 – it is worth to 
underline that this fi gure was decidedly higher than in 
the survey of 2009 (16,8%). Only 8 companies orga-
nized special training for women in order to increase 
their number among managers, while 7 companies 

have appointed a plenipotentiary for equal treatment 
and combating discrimination in the work place. Only 
three companies carried out actions targeted at assi-
sting women in career planning, one company inclu-
ded in its structures a separate unit for equal treat-
ment, while two companies applied equalising actions, 
i.e. the so-called positive discrimination (see table 4).

The highest number of actions have been imple-
menting companies of the fi nancial sector – there are 
on average about 1.6 different actions per one of them, 
the joint-venture companies capital (1.4) and small 
companies (1.4). Interesting seems the fact that small 
companies may be commended for the higher average 
number of women-friendly actions than large fi rms, 
although the reverse situation may seem more logi-
cal, considering the fact that fi rstly, large stock market 

Table 5.  Women among the top executive managers in 2010 and 2009 

Specifi cation Number 
of companies 

Average number of the 
Board and Supervisory 
Board members per one 

company
Share 

of women 
% 2010

Share 
of women 

% 2009
women total 

Total top executive level of management 109 1 8 16.0 18.7
The company’s sizeThe company’s size

21 1 6 19.5 28.3Small (up to 49 employed persons)
Medium (50–249 employed persons) 39 1 7 19.9 20.0
Large (250 or more employed persons) 49 1 9 12.7 16.6
Is it a joint-venture company?*Is it a joint-venture company?*

23 1 11 10.9 19.9Yes
No 85 1 7 18.2 18.7
The company’s CEO sexThe company’s CEO sex

95 1 8 13.8 15.8Man 
Woman 14 2 6 37.6 51.4
The company’s type*The company’s type*

85 1 8 14.3 18.0A primary market company
A NewConnect market company 22 1.5 6 24.0 21.4
The company’s sector The company’s sector 

18 1.5 8 18.1 22.6Finances
Industry, construction 64 1 8 14.5 20.7
IT and other services 27 1 7 18.4 15.6
Percentage of women among employed Percentage of women among employed 

48 1 8 13.4 14.2Low (up to 28. 6%)
Medium (28.7-54.1%) 30 1 8 17.0 12.2
High (over 54.2%) 31 1.6 8 19.2 32.4
Actions targeted at promoting womenActions targeted at promoting women

62 1 8 15.5 17.7There are some actions
No actions 47 1 7 16.9 20.3

* without lack of data
Source: as in table 1.
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companies employ more women, and secondly, they 
have adequate means both fi nancial, as well as orga-
nizational for implementing diverse actions.

Women in the Boards and 
Supervisory Boards of capital 

market companies 
Women holding positions of general directors, pre-

sidents, deputy presidents, board and supervisory 
boards members constituted almost 19% in 2009 and 
16% in 2010. The indicators are slightly higher than 
those recorded among the largest 500 American com-
panies, where in 2009 women in the Boards consti-
tuted 15.2%, or Canadian ones, where this indicator 
reached the level of 14%. The respective rates are 
evidently higher comparing to the European average 
comprising 9.7%4. 

Companies without any women in the Board or 
Supervisory Board constituted almost 1/3 of the total 
number of the surveyed companies. Those with one or 
two women on this executive level constituted 47.7%, 
while companies with 3 to 5 women – 20.2%. 

The subject literature5 underlines the fact that 
similarly to decision-making positions in politics, also 
in economy exceeding the „critical mass” of 30% 
women in the executive suite results in their real infl u-
ence on decision-making. Among the companies that 
answered the questionnaire, this condition was met 
by 24, which comprised 22.1%. 

A female CEO accompanies a higher share of 
women on top executive positions – 37.6% as com-
pared to only 13.8% in case of the enterprises with 
male CEOs (see table 5). It is to some extent caused 
by the fact that female CEOs are also counted among 
the total number of women in the executive suite; it 
may also confi rm the fact that they “pull along” other 
women. 

The companies recorded on the primary market 
have fewer women on the top executive positions than 
the NewConnect companies – respectively 14.3 and 
24.0%. Companies of the fi nancial sector and service 
sector businesses have more women in the Boards 
and Supervisory Boards than companies in the indu-
stry and construction sector. The higher the shares 
of women among employed is the stronger they are 
represented on the top executive levels.

The presence of women among the top executive 
managers does not correlate with implementation of 
the equal chances policy – percentage share women 
in the Boards of the companies that do not carry out 
any actions is slightly higher than in the companies 
that declared some actions, which indicate the results 
of both surveys – conducted in 2009 and 2010. As 
was mentioned before, implementing actions promo-
ting women translates into a growth in their share on 

intermediate and lower levels of management, which 
is also positive, considering that it increases the pool 
of women who may be recruited to top executive posi-
tions.

Women as the CEOs of stock 
market companies

Among 109 surveyed stock market companies in 
14 the CEO was a woman (in the survey of 2009 the 
number of female CEOs was similar – 13). The share 
of women among directors or presidents of the stock 
market companies participating in the survey in 2010 
comprised 12.8% (in 2009 – 13.7%) and was higher 
than estimated data for the total number of stock mar-
ket companies6. 

The smaller a company is the more often it is 
managed by a woman: 23.8% in case of small fi rms 
and only 4.1% (2 women) in case of large ones. Among 
the surveyed companies of the fi nancial sector 3 per 
18 had a female CEO (which constituted 16.7%), 
among companies of the IT and other services sec-
tor – 4 per 27 had a female CEO (14.8%), while in 
case of industry and construction sector – in 7 per 64 
companies the CSO was a woman (10.9%). Female 
CEOs less often manage the companies recorded on 
the primary market than the NewConnect companies 
– respectively 11.8% and 18.2%. 

Joint-venture companies less often than local equity 
companies were managed by female CEOs – respecti-
vely 8.7% and 14.1%. A different situation was obse-
rved in case of the 2009 survey, when joint-venture 
companies were managed by a woman more often 
than companies with exclusively Polish capital. Howe-
ver, the 2009 survey covered all capital market com-
panies, among which relatively large number com-
prised banks, brokerage companies, and investment 
funds.

The companies carrying out actions aimed at equ-
alising women’s chances, the share of female CEOs is 
similar to the other ones. It may be because the imple-
mentation of solutions such as assistance in planning 
professional career, special training, or introducing 
special privileges (the so-called positive discrimina-
tion) was rarely executed in the surveyed companies, 
but such actions to the greatest extent facilitate pro-
moting women on top executive positions.

Companies managed by women are younger (they 
have been operating on the market for a shorter 
duration) than those managed by men (see fi gure 1). 
Among companies with female CEOs, 42.9% consti-
tuted companies active for less than 10 years, while 
21.4% – the ones established more than 16 years 
ago. Among companies with male CEOs, the majo-
rity comprised the ones existing for 16 years or more 
– 52.7%. While companies with a shorted history on 
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the market (up to 10 years or 11–15 years) in 20% 
are managed by a woman and in 80% by a man, the 
companies with the longest history of operating on the 
market – only in 5.8% (3 companies) are managed by 
a woman and in 94.2% by a man.

Figure 1.  The CEO’s sex by a duration 
of stock market companies 
(in % by sex)

Source: results of the survey Women in stock market companies 2010.

Company profitability 
One of the important objectives of the survey initia-

ted in 2010 was obtaining the information on fi nancial 
outcomes of the stock market companies and confron-
ting them with the share of women in the Boards and 
Supervisory Boards; therefore the attempt at answe-
ring the question whether in the Polish public com-
panies a high share of women on the top executive 
positions positively correlates to the company profi -
tability. The surveys carried out in the USA, United 
Kingdom or Sweden indicate such correlation: the 
higher number of women in the Board translates into 
higher profi tability.7 

Similarly to the Roy Adler’s studies on the largest 
American companies carried out in the years 1989–
19988, the percentage share of profi t in three values 
characterising the company’s fi nancial outcome was 
applied to perform the analysis on the company’s pro-
fi tability. The mentioned features are: the total value 
of assets, market value (equity) and net revenues from 
sales. In the analysed surveys such data was gathered 
for two moments: 2008 and 2009 in order to pinpoint 
the impact of the crisis on the fi nancial condition of 
the surveyed stock market companies.

Firstly, let’s look at some general conclusion emer-
ging from the obtained data. The fi rst one concerns 
comparison of the fi nancial outcomes in both ana-
lysed periods, which is presented in table 6 on the 

example of the share of profi t in the total value of 
assets. 

Table 6.  Surveyed stock market companies 
by fi nancial outcomes in 2008 and 
2009 (measured with the share 
of profi t in total value of assets)

Year 2008

Year 2009

Total 
Loss

Profi t 
below 
10%

Profi t 
10% 
and 

higher 

Loss
11
10.5%

10
9.5% –

21
20.0%

Profi t below 10%
10
9.5%

40
38.1%

8
7.6%

58
55.2%

Profi t 10% and 
higher 

2
1.9%

9
8.6%

15
14.3%

26
24.8%

Total 
23
21.9%

59
56.2%

23
21.9%

105
100.0%

χ2 (4) = 37,53493; p < 0.05
Note: the table presents data concerning the percentage share of profi t 
in the total value of assets, as only in this case a signifi cant correlation is 
observed between the results recorded in 2008 – before the crisis – and in 
2009, i.e. during the crisis (in case of the share of profi t in net sales reve-
nues or the company’s market value no signifi cant correlation was found).
Source: results survey Women in stock market companies 2010. 

The data presented in Table 6 show that a majority 
of the analysed stock market companies – 68.6% (the 
sum of boxes marked with colour) – recorded a pro-
fi t in both analysed periods. Companies that suffered 
losses in both surveyed periods constituted 10.5% (11 
companies). The ones that recorded profi t in 2008 
while in 2009 had losses, constituted 11.4% (12 com-
panies), while those that suffered losses in 2008 and 
had profi t in 2009 – 9.5% (10 fi rms). Companies that 
recorded profi t in 2008, also in 2009 enjoyed good 
fi nancial outcome (correlation on the statistically signi-
fi cant level). Companies that recorded loss in 2008, 
either suffered loss or recorded a small profi t in 2009, 
while those that had high profi t in 2008, usually also 
reached such profi t in 2009. Therefore, a conclusion 
may be drawn, that fi rms enjoying good economic 
condition in 2008 suffered effects of economic crisis 
to a lesser extent.

The second observation, which has a character 
of a general conclusion, indicates that companies 
with a female CEO more often than the ones with 
a male CEO suffered loss in both surveyed periods, 
at the same time they more often had profi t in 2009 
with a loss recorded in 2008. However, the obtained 
results indicate that the company director’s gender 
did not infl uence its fi nancial outcomes in a statisti-
cally signifi cant way. 
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Figure 2.  The percentage share of the 
surveyed stock market companies 
that recorded a growth in 2009 
compared to 2008 according to 
the share of women in the Boards 
and in Supervisory Boards

Source: as in Figure 1.

The third conclusion concerns correlation between 
the share of women on the top executive level (the 
Board and Supervisory Board) and fi nancial out-
comes in 2009 in relation to 2008. In order to illu-
strate this correlation a nominal value of the growth 
in the value of assets, net sales revenues, and equity 
was used – Figure 2 presents the percentage of fi rms 

that recorded growth. Companies with the share of 
women in the Board and Supervisory Board compri-
sing no less than 30% (the third column in fi gure 2) 
more often recorded a nominal growth in both: net 
sales revenues, as well as the value of assets in 2009 
as compared to 2008 than companies with no women 
in the Boards/Supervisory Boards (the fi rst column 
in Figure 2), or with their share below the 30% thre-
shold (the middle column). Therefore, it may be obse-
rved that a higher share of women in the Board or/
and Supervisory Board facilitates better fi nancial out-
comes of companies.

Then, returning to the indicators applied by Adler, 
the data presented in Table 7 refer to them showing 
the fi nancial outcome of the companies that have at 
least 30% women in the Boards and Supervisory 
Boards (there were 24 such companies) and those 
with a lower share of women on the background of the 
total of the surveyed companies. The data in Table 7 
shows that the former companies (with 30% or more 
women) less often than the latter ones (with less than 
30% of women) suffered losses and more often were 
profi table. However, the tendency quite clearly outli-
ned in 2008 was not so unambiguous in 2009. The 
correlation might be disturbed by the economic cri-
sis, which had a diverse impact on fi nancial condition. 
Therefore, the interpretation of the obtained results 
allows only to indicate the outlined tendencies and 
to put forward hypotheses to be verifi ed through the 
further studies based on the larger and more repre-
sentative samples of enterprises.

Table 7.  Surveyed stock market companies by fi nancial outcomes and the share 
of women in the Boards and Supervisory Boards (% of fi rms)

Financial outcome

2008 2009

total 
The share 
of women 
below 30%

The share 
of women 

30% or more
total 

The share 
of women 
below 30%

The share 
of women 

30% or more

Value of assets 
− loss 
− profi t below 10%
− profi t of 10% and more

19.8
55.7
24.5

21.9
58.5
19.5

12.5
45.8
41.7

21.9
56.2
21.9

21.0
60.5
18.5

25.0
41.7
33.3

Total number of companies 
fi rm 106 82 24 105 81 24
Capitalization (equity)
− loss 
− profi t below 10%
− profi t of 10% and more

23.4
41.6
35.1

25.0
38.3
36.7

17.6
52.9
29.4

21.4
60.7
17.9

19.1
61.9
19.1

28.6
57.1
14.3

Total number of companies 77 60 17 84 63 21
Net sales revenues
− profi t below 10%
− profi t of 10% and more

19.2
51.0
29.8

22.2
45.7
32.1

8.7
69.6
21.7

22.3
50.5
27.2

21.5
49.4
29.1

25.0
54.2
20.8

Total number of companies 104 81 23 103 79 24
Source: results of the survey Women in stock market companies 2010. 
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Women among the managerial staff 
of the Warsaw Stock Exchange

Two women have been among the four persons 
comprising the Board of the Stock Exchange since 
2006. As regard the Stock Exchange Board (equiva-
lent of the Supervisory Board) there were no women 
in the years 1991–1993. The fi rst woman entered the 
Board in 1994. In the successive years, between one 
and four women held positions in the Stock Exchange 
Board. In 2010 two women were the Board mem-
bers (29%). 

In the years 2000–2010, women constituted 
between 39% in 2002 to 50% in 2004 of the War-
saw Stock Exchange executive suite, i.e. among direc-
tors and team leaders; in 2010 their share comprised 
47% (for comparison – according to the CSO data at 
the end of 2009, women constituted 36% the total 
number of managers in Poland9).

The share of women in the Stock Exchange Board 
and in the executive suite is currently (in 2010) higher 
than 10 years ago. Another positive tendency of chan-
ges is an increase in the percentage women who hold 
positions in the Stock Exchange Board in relation to 
the total number of employed women (from 1.6% in 
2000 do 3% in 2009 and 2% in 2010), while at the 
same time this indicator has dropped in case of men 
– from almost 9% to 3%. 

The fi nancial outcomes of the WSE measured with 
profi t as a percent of sales revenues were in 2009 
higher than in 2008 – respectively on the level of 
44 and 47%, which should be regarded as high. The 
share of profi t in the value of assets stayed on a level 
of about 10%. 

Recapitulation
The share of women among the total number of 

managers in Poland is one of the highest in the Euro-
pean Union. The surveys carried out on the initiative 
of the Warsaw Stock Exchange in 2009 and 2010 
indicated that in capital market companies and stock 
market companies, the share of women in the execu-
tive suite of all levels exceeds the country’s average. 
The conducted surveys confi rm the regularity that the 
higher the steps of the executive ladder are the lower 
shares constitute women – on the top executive posi-
tions men decidedly dominate, also in those compa-
nies where the feminization rate of their human reso-
urces is relatively high.

Joint-venture companies distinguishes implemen-
tation of the solutions promoting women to the exe-
cutive positions, but mainly on the intermediate 
level, despite the fact that the employed by them 
women usually have tertiary education. These com-
panies seem to be introducing western practices to 

the Polish business reality, as they more often pre-
sent the belief that employing women and ensuring 
equal chances for their promotion to the executive 
positions, is not only a manifestation of obedience 
of the anti-discrimination law, but it also generates 
benefi ts for the company – staff diversity facilitates 
higher effectiveness. 

The Stock Exchange that undergone an evident 
evolution in the area of equalising chances of women 
and promoting them to the executive suite, inclu-
ding the top management level positively stands 
out against the background of the surveyed com-
panies. It provides an example of good practice in 
this fi eld. The WSE Board comprises equal num-
bers of women and men. In the special resolution of 
19 May 2010, the WSE recommended to all public 
companies adoption of solutions targeted at ensuring 
equal shares of women and men on the top execu-
tive levels, as it is profi table for the company’s deve-
lopment.

The conducted surveys – which were precursory 
in Poland – examining the situation in public com-
panies lead to conclusion that there are still too few 
of them that are oriented towards the intentional 
benefi ting from the diversity of women’s and men’s 
talents. Particularly, the largest companies and 
companies from the industry and construction sec-
tor do not appreciate advantages of diversity and to 
a lesser extent make efforts aimed at employment 
of women or promoting them to the top executive 
positions. 

The companies implementing programmes tar-
geted at equalising chances of women, such as spe-
cial training including mentoring and coaching, 
planning professional career, positive discrimi-
nation. Few companies may be commended for 
having a female or male specialist for equal treat-
ment whose task comprises monitoring the situation 
and reacting to any manifestation of discrimination 
based on gender or any other socio-demographic 
characteristics of the employed. Among the gender 
leaders, i.e. firms that declared implementation of 
between four and seven “women-friendly” solutions 
are the Bank BPH SA, Auxilium (the Expert Audi-
tors Consulting Company), ATON-HT – waste uti-
lization services, Mediatel SA – telecommunication 
services, Elektrobudowa SA – service and produc-
tion of electric power equipment, KOGENERA-
CJA SA – Wroclaw network heat and electricity, 
ARCUS SA – IT company.

Polish public companies lack the approach cha-
racterising with purposeful increasing the number of 
women in the Boards and Supervisory Boards – follo-
wing, e.g., the example of the „Fortune 500” largest 
American companies, or the Norwegian experience 
where quotas were adopted in business. Whereas, 
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the initiated for the fi rst time in Poland analysis on 
the company profi tability depending on the share of 
women on the top executive level allows a hypothe-
tical conclusion that the companies where this share 
comprises 30% or more the profi tability of the com-
pany is higher, at the same time these fi rms slightly 
better cope with crisis. The obtained data should be 
considered as a forerunner of oncoming tendencies 
and as an indication to further studies. 

1 The 2009 survey results were widely discussed in: L. Adamska, 
B. Jarosz, E. Lisowska, Kobiety w spółkach rynku kapitałowego 
[Women in capital market companies] , [in]: Kobiety dla Polski, 
Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009 [Women for 
Poland, Poland for women, 20 years of transformation 1989–2009]. 
Report of the Congress of Polish Women, Warsaw 2009, p. 87–111. 

2 Resolution No. 17/1249/2010 of the Supervisory Board of the War-
saw Stock Exchange P. A. of May 19, 2010 on adoption of changes 
of „Good Practice Companies recorded on the WSE” . 

3 Equal chances policy results in economic profi ts, which indicate 
results of the European Commission survey of 2005 carried out 
among almost 800 fi rms in 25 EU countries (see.: The Business 
Case for Diversity. Good Practices in the Workplace, European 
Commission 2005, p. 20–22). Each year, the Cranfi eld University 
research team analyse 100 largest companies recorded on the Lon-
don Stock Exchange and publish female FTSE index, which show 
that companies with at least one female CEO enjoy better profi ta-
bility than those without women on top executive positions (after: 
Good Practice Guide – Equal Opportunities Company, Gender 
Index, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007, p. 32). American surveys 
on the largest „Fortune 500” companies carried out in the years 
1980–1998 prove that high percentages of women in the executive 
suite strongly correlate to the company’s profi tability. See: D. Adler, 
Women in the Executive Suite Correlate to High Profi ts, 2001, 
www.equalpay.nu/docs/en/adler_web.pdf).

4 Based on: Catalyst Census of Women Board Directors, www.cata-
lyst.org. See also: E. Lisowska, Kobiecy styl zarządzania [Female 
style of management], Helion, Gliwice 2009, p. 17–19. Scandina-
vian countries characterise the highest participation of women in 
company boards among the European Union countries; in Nor-
way the share comprises 44%, which is the effect of adoption of 
the quota system in 2003. 

5 E. Lisowska, Kobiecy styl zarządzania [Female style of manage-
ment] , OnePress, Helion, Gliwice 2009, p. 166–167.

6 Data for 2009 comprise 3% in stock market companies recorded on 
the primary market and 9% in case of the NewConnect companies 
– based on the analysis carried out by „Puls Biznesu” in compa-
nies recorded on the stock market. See: Piękniejsza strona rynku 
NewConnect [The prettier side of the NewConnect market], „Puls 
Biznesu”, 13.01.2009.

7 About the surveys results see: Economic benefi ts of the equal chan-
ces policy, in: Good Practice Guide – Equal Opportunities Com-
pany, EQUAL, UNDP, Warsaw 2007, p. 31–34 and 36–46. 

8 D. Adler, Women in the Executive Suite Correlate to High Profi ts, 
2001, www.equalpay.nu/docs/en/adler_web.pdf

9 Labour Force in Poland, IV quarter 2009, CSO, Warsaw 2009, 
p. 150. 
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Introduction 
The surveys of the Boston Consulting Group car-

ried out in 2008 on a sample of 12 thousand people 
from 22 countries worldwide, indicate that by the year 
2028 women’s earnings in the USA will be on ave-
rage higher than men’s, while female buying power 
in 5 years will be equal to 28 trillion dollars. Many 
countries have undertaken studies on the needs, atti-
tudes, and behaviours of women in order to gain a new 
segment of customers, which will facilitate an incre-
ase in profi ts. 

Products addressed particularly to women has 
begun to appear on the Polish market mainly due to 
the imported foreign goods of well-known brands; also 
the creation of a market offer addressed to women has 
been increasingly venturous. Hitherto, the surveys 
penetrating the issues of people’s attitudes towards 
products, brands and communication dedicated to 
the consumer’s gender have not been carried out in 
Poland. 

The presented paper was based on the fi rst in 
Poland pilot studies concerning this issue. The survey 
was carried out in 2009 by the service www.Marke-
tingWomen.pl  between September 22 and November, 
on a sample of 986 adult Poles who used the Internet. 
The surveyed group comprised 501 women (50.8%) 
and 485 men (49.2%). Over a half of the respondents 
constituted people aged 25–34 years (55%).

Shopping and making decisions 
concerning shopping

The respondents’ declarations, of both women 
and men indicate that the responsibility for shopping 
in the households rests mainly on women (61.7%). 
Men rarely declared that they do shopping themse-
lves (23.9%), while their wives and partners indicated 
them as persons responsible for the household supply 
only in 14.5%. 

It is also worth to point out some asymmetry in 
perception of the household shopping responsibility by 
women and men. When asked who most often does 
shopping in their household, the respondents more 
often answered that they do it themselves (59%), than 
they indicate their partners (41%). Therefore, most 
of the surveyed believe that they are more burdened 
with this responsibility than their partners. Howe-
ver, distribution of these answers among women and 
men is more interesting: 31% women declare them-
selves, while only 14% indicate their partner, which 
suggests over twice higher shopping responsibility of 
women than men. In comparison, if we look at men’s 
answers, 24% of them indicate themselves, while 27% 
point at their partner. The result suggests that per-
ception of shopping responsibility is different among 
women and men. Men believe that their participation 
in shopping is comparable to women’s participation, 
whereas women claim that participation of their male 
counterparts is decidedly lower. A question arises 
here (which cannot be answered on the basis of the 
survey data): whether as a mater of fact men over-
rate their input in shopping for their households, or 
it is rather true that women do not appreciate men’s 
involvement?

The survey results regarding making shopping 
decisions by women and men in respect to various cat-
egories of products show evident differences between 
the categories of products which purchase is rather 
decided by women and those that men decide to buy. 
The picture of these results agrees with the stereotype 
of gender roles in the Polish society (women clean and 
cook, while men are responsible for technical matters). 
Interesting is the fact that such a picture of gender 
roles has been constantly sustained by advertising. 
The analysis on commercials in respect to their prod-
uct context carried out in 2008, showed that in case of 
commercials of detergents a man appears as the main 
character in 25%, while in 75% the main character 
is a woman (“Marketing and Market” 2009, No. 11). 
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A reverse trend is observed in case of durable goods 
and services: in 73% of such commercials appear men, 
while in 27% – women. There is an interesting differ-
ence in the commercials of food products. Such base 
products like margarine, gravy, etc. are associated 
with women – they appear in 75% of these commer-
cials. In case of food products of a “pleasurable” char-
acter (chocolate bars, beer) the proportion reverses: 
59% characters are men, while 41% – women. There-
fore, women are associated with chores, while men – 
with pleasure.

Female consumer versus 
male consumer

The next part of the survey concerned the respon-
dents’ opinions about women and men consumer 
behaviours. The questions were aimed at fi nding the 
respondents’ opinions and the degree of awareness 
regarding the impact of gender differences on func-
tioning of a human as a consumer. Thus, 81.1% state 
that gender differences infl uence consumer behavio-
urs. This opinion is shared by both women (41.4%), 
and men (39.7%). Only 5.6% of the surveyed believe 
that gender differences do not infl uence consumer 
behaviours of women and men.

In the respondents’ opinion, more demanding con-
sumers are women – it was indicated by 42.0% of 
women and 31.5% of men. Most women are aware 
of their high expectations and they consider them-
selves as more demanding. It is related to the women’s 
search for a product ideally matching their visions and 
expectations, therefore – making a purchase decision 
after checking many different market options.

As many as 60% of the surveyed who claimed that 
women make more demanding consumers comprise 
persons with tertiary education. Only 20% of the 
surveyed (including people with tertiary education) 
declared that men are more demanding. It confi rms 
the connection between the level of education and 
the awareness of one’s needs – the higher is education 
level, the higher are requirements.

Almost 6 per 10 of the surveyed (59%) believe that 
male customers are more loyal to a brand. Women 
slightly less often (27.4%) than men (31.6%) indicate 
that men’s loyalty to brand is stronger. The results are 
somehow surprising considering the fact that according 
to the world’s researchers women tend to show higher 
loyalty to a product and brand, as well as to people 
that they buy this product or brand from.

Faith Popcorn and Lys Marigold in the book 
EVEolution. Understanding Women – Eight Essen-
tial Truths that Work in Your Business and Your 
Life have come to the following conclusions: „Wor-
king up to ‘her truth’ is like an introduction to ano-
ther king of loyalty. A female consumer feels more 

comfortable and depends more on her personal rela-
tion with the service provider. It is not a logo, nor 
a commercial; what really matters is a brand”. Mar-
tha Barletta confi rms this in the book Marketing to 
women, saying that women are more driven by per-
sonal loyalty when they have already reached good 
rapport with a vendor. Their decision is partially 
infl uenced by a guilty feeling that they would have 
if they made their purchase somewhere else, after 
establishing a relationship with the sales represen-
tative who provided good service. Therefore, even 
if the competition has a slightly better product or 
service, due to this contact a woman will not leave, 
unless the competition’s advantage is overwhelming. 
Comparing to men who usually consider a product as 
more important and personal contact as less signifi -
cant, women are more loyal and less often leave for 
the competition.

Most respondents (61.9%) claim that men gather 
more information about a product before they make 
a purchase decision. Men much more often than 
women declare gathering such information (36.9%). 
Women did not determine univocally which gender 
representatives gather more information before they 
make a purchase; their indications were equally fre-
quent in respect to women (25.9%), as in respect to 
men (25.0%).

It should be underlined, though, that the respon-
dents’ answers were based on the fi rst spontaneous 
associations with a product. When answering this 
question, one could recall any kind of a product, of 
a different level of complexity infl uencing the scope of 
the gathered information (there is a different attitude 
to buying, e.g. a yoghurt than to purchasing a car). 
Thus, it was possible to recognize a general regula-
rity concerning gathering information before making 
purchase decisions.

A decided majority of the respondents declare that 
gender differences infl uence consumer behaviours. 
On the one hand, it is not surprising, as the issue of 
gender differences has been analysed and discussed 
for a long time now, including the general access-
ible media. On the other hand, though, the obtained 
answers show that people are aware of the base of 
consumer behaviours, which comprise biological and 
cultural determinants.

The surveyed persons claim that women make 
consumers that are more demanding. This result is in 
accordance with the results of the worldwide surveys. 
Such a situation may be caused by women’s pursuit 
of the ideal product, i.e. the one that meets all of 
their requirements. It is worth to mention here, that 
in a shopping process for some products signifi cant 
are the opinions of other people, e.g. the personnel of 
service or shopping facility. Women show stronger loy-
alty to people, they pay much more attention to direct 
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relations – “face to face”, service quality, professional 
behaviour of a given company’s representatives. They 
are also easier to be put off with unfriendly environ-
ment of the place where they make purchase of pro-
ducts or services – the things that matter are interior 
decoration, ergonomic solutions, and tidiness. Women 
are greater aesthetes.

There are interesting results concerning the fact 
that men are more loyal to brands and gather more 
information about a product before they decide on 
buying. These results are in opposition to the results 
of the American surveys mentioned by Martha Bar-
letta. However, the results of the BTL Monitor survey 
(2007) confi rm that men comprise a more loyal group 
of consumers. Usually they buy products that they 
know and like and which they are convinced about. 
Whereas women declare higher susceptibility to pro-
motion than men, they trace promotional offers and 
follow their recommendation when making decision. 
This situation may be the effect of a stereotypical 
classifi cation of products into the ones bought mainly 
by women – perishable, not requiring much consi-
deration and preparation for a shopping process and 
cheaper (e.g. detergents), and into male products – 
durable and more expensive (e.g. cars). Therefore, it 
would be worth to examine the issue of brand loyalty 
among women and men in the surveys reaching bey-
ond consumers’ declarations.

Gender marketing and 
female marketing 

One of the essential objectives of the conducted 
survey was obtaining the opinions concerning the per-
spectives of developing actions targeted at better adju-
stment of products and communication about products 
to women in Poland, i.e. female marketing.

Most respondents (62.4%) claim that it is irrele-
vant whether the brand of a product is dedicated to 
their gender, but at the same time over 80% of the 
surveyed answer that gender differences have an 
impact on consumer behaviours. Considering that 
a male/female respondent believes that the consu-
mer’s gender infl uences shopping decisions, he/she 
should expect from brands and products better com-
patibility with gender determined requirements, and 
also that they are created and designed specifi cally 
for a given sex. 

Only slightly over ¼ of the respondents (26.4%) 
expects brands addressed to their gender and men 
dominate in this group (14.7%) over women (11.7%). 
Women slightly more often (6.3%) than men (4.9%) 
declare that it is insignifi cant whether the product 
brand is dedicated to them or not. 

The highest number of respondents (45.2%) claims 
that it is irrelevant whether marketing is dedicated 

to the consumer’s gender. Men are more convinced 
that gender-neutral marketing actions, i.e. not targe-
ted at a particular sex, should not have a dominant 
position on the market. Such answer was indicated 
by 16.3% of men, while women chose this answer 
only in 13.4%. It is worth to observe that in case of 
the opinion that gender-neutral marketing, the ladies 
almost twice as often (16.1%) as the gentlemen (8.9%) 
answered positively.

The important conclusion derived from the survey 
is the fact that marketing for women is not associa-
ted with feminism, which is often negatively perce-
ived in Poland – as the struggle of sexes. Almost ¾ of 
the surveyed do not perceive marketing addressed to 
women as a domain connected with feminism. Such 
opinion is equally often expressed by women (36.7%) 
and men (37.5%), although it could be expected to be 
more frequent among women than among men. 

According to 61.8% of the respondents, there is 
future for marketing to women in Poland. This opi-
nion expressed both women and men. Only 6.1% of 
the surveyed believe that this domain developing 
worldwide will not fi nd a good base for development 
in Poland.

Puzzling is the fact, that despite the respon-
dents’ belief that marketing to women has the future 
in Poland, at the same time they do not feel the 
need for brands and products dedicated specifi cally 
to their gender. The fact evidently derives from 
the lack of knowledge about marketing to women 
(among both consumers, and – unfortunately – mar-
keters). There is little reliable information concer-
ning this subject; there are no reprints of foreign 
publications devoted to the issue of differences in 
decision-making and shopping process of women and 
men. There is also an insuffi cient number of good 
examples of marketing communication addressed 
to women; even when they appear, few people con-
sciously associate them with gender marketing, as it 
is most often mistakenly understood as communica-
ting “in pink” applying to gender stereotypes. Whe-
reas, effective communication to women often inclu-
des actions that we would not describe as feminine. 
In fact, there should be implemented the mecha-
nisms targeted at making a brand (or a product) 
more attractive and friendly for women, instead of 
those that are realized in a feminine “stylistics”. 
The core of marketing to women is fi nding commu-
nication channels that are decoded by women and 
place them as equal partners in the process of mar-
ket exchange. 

When viewing the report results one must remem-
ber that the receivers of well implemented actions 
within the scope of female marketing rarely are 
aware of the fact that these actions were planned with 
a woman in mind and with the use of female commu-
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nicative codes. The consumers’ answers should be also 
analysed with regard to this context. Symptomatic is 
also the fact that twice as many women as men realize 
the need for gender-neutral marketing. Taking into 
account the andocentric character of traditional mar-
keting, it may be assumed that these answers indi-
cate that in spite of everything, female consumers feel 
that men are favoured, that many messages follow 
communicative codes that are foreign to most female 
communicative patterns.

There is a paradox in the fact that although consu-
mers declare that they do not set great store to gen-
der-specifi c marketing, they still assess such action as 
a tendency that might develop in Poland. It indirectly 
indicates that in spite of all, Polish consumers feel the 
need for a change; they subconsciously register some 
gap, even though they cannot defi ne it clearly, as they 
lack knowledge concerning the professional gender 
marketing and its principles. This is a message to the 
marketers that there is a place for innovative actions. 
Therefore, it is worth to use this potential and seek 
ways to utilize this free space.

Conclusion 
The survey results confi rm the fact that women do 

most shopping. However, there is a visible division in 
making decisions concerning a purchase of the par-
ticular categories of products. Among male decisive 
domains belong categories of high degree of techno-
logical complexity (automotive, RTV and durable 
goods). Women are still associated with household 
chores and making decisions concerning food products 
and detergents. Finances are the fi eld where dispro-
portion between women and men in making decisions 
concerning choosing the product are not great. In the 
fi nancial branch, you may feel the breaths of fresh 
trends, as there are created products and marketing 
messages targeted at women. Firms in this branch are 
the fastest to notice women’s needs and the market 
segment that is gaining power. 

The results of the survey part dedicated to beha-
viours of women and men as consumers, univocally 
point out the awareness of a gender gap infl uence on 
consumer behaviours. According to the surveyed, 
women are much more demanding customers. In 
this context, frequent declarations that women gather 
less information about a product/service than men 
before they make a purchase decision are confusing. 
These opinions may relate to an unaware but more 

frequent contact of women with a product or a cho-
sen brand already on the stage of gathering informa-
tion. Maybe this is why they are believed not to be 
involved in recognition of the market to such a high 
degree as men.

Surprising is also the fi nding that women are per-
ceived as consumers less loyal to a brand. Such dec-
larations may derive from the respondents’ beliefs, 
instead of actual consumer behaviours.

A part of the survey concerning gender directed 
marketing and female marketing leads to conclusion 
that consumers in Poland are not yet aware of the 
fact that products may better suit their gender rela-
ted needs. It seems strange, that this is happening on 
the market developed in respect to the product offer, 
variety of brands marketing communication. 

It is worth to notice, that women most often dec-
lare their indifference to the fact that a brand or 
a product is dedicated to their gender, despite being 
more demanding customers. They are aware of their 
high expectations, but with the insuffi cient offer tar-
geted at them, they do not realize that they could get 
something much better if the market comprehended 
their needs. This may be in connection with the long 
history of marketing targeted at a male customer. 
Many years of experiencing that kind of marketing 
by men resulted in the male higher than in case of 
women awareness regarding fulfi lment of their expec-
tations by the market.

However, consumers are becoming to anticipate 
a development of marketing actions dedicated to 
women. Female marketing has great chances of deve-
lopment in Poland, providing that the signals sent by 
female consumers will not be depreciated. This opens 
a large room for manoeuvre to marketers, providing 
that they are willing to penetrate the true needs, 
expectations and values of women. The factor facili-
tating development of this marketing area is also the 
fact that it is not associated with feminism, which is 
still perceived pejoratively in Poland. 
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Introduction 
The possibility to follow professional career by 

women is a subject of many surveys within the frame-
work of the gender studies, particularly in highly 
developed countries. In Turkey, it is a relatively new 
phenomenon, as a group of women who may be said 
to be climbing a career ladder has appeared only 
recently. The presented article is devoted to the anal-
ysis of both: the factors that facilitate professional suc-
cess of Turkish women, as well as those that make 
their way to the top of professional career more dif-
fi cult that it is in case of men. It is worth to observe 
how specifi c cultural, social and economic Turkish 
conditions determine occupational positions of women.

Countries where Islam is the main religion are 
often perceived as a homogeneous group, where all 
women are discriminated against, they must not work, 
move unescorted outside home or show their face in 
public. In reality, the situation of women in each Mus-
lim country is different, depending on its history, cul-
ture, political system, and the level of socio-economic 
development. Turkey is a Muslim country, but with 
a secular, democratic system. The constitution guar-
antees equal rights to all citizens, irrespective of their 
sex. Women can participate in education, work outside 
home, assert their rights in court, and actively partici-
pate in political life. However, it does not mean that 
all Turkish women exercise these possibilities. 

Only 14% women completed secondary school, 
while 6% – tertiary school (in case of men the respec-
tive fi gures are: 22% and 10%)1. A low level of edu-
cation is caused by lack of real possibility to partici-
pate in education. In the poor, rural regions of Turkey 
(eastern and south-eastern), the school network is 
underdeveloped, while parents cannot afford fi nanc-
ing their children’s education in towns situated within 
a distance of a few hundred kilometres. Moreover, 
the number of places at the state, free universities is 
limited, while paid studies are only available to the 

well-off families, which are still not so many in Tur-
key. Beside economic issues, there is also a cultural 
aspect. Traditional families believe that a man is to 
provide for his wife, while a woman should look after 
home and children instead of studying and working. 
However, increasingly more people, particularly from 
large cities, cease to perceive the role of a woman in 
such way. Ensuring good education for their daugh-
ters is becoming a priority for well-off parents, as they 
realize that in contemporary Turkey it is the passport 
to well paid work. 

Patriarchal culture characterising the Middle 
Eastern countries, plays a key role in women’s par-
ticipation in the labour market. The average rate of 
economic activity of women in Arabic countries is 
26%, while in Turkey – 27% (for men 71%)2. When 
comparing to the European countries, or even the 
South American ones, where this rate comprises 
40–50%, it may be said that the number of women 
in employment in Turkey is still rather low. The sur-
veys show that beside women who prefer home and 
children over work, there is almost as large group 
of women who cannot take up employment because 
of their husband’s or family’s objection3. Moreover, 
the majority of not working Turkish women, partic-
ularly the ones without education and of low mate-
rial status believe that a woman needs her husband 
consent for taking up work, thus accepting the patri-
archal system4. 

Almost a half of the economically active women are 
employed in agriculture, which derives from the tradi-
tional way of farming. It is hard work; nevertheless, it 
does not bring wages or guarantees the rights to social 
benefi ts. Women help on family farms, but men man-
age the income from this activity. The similar situation 
is in the fi eld of economic activity of women working 
at home or adjacent workshops, hand making car-
pets, laces, embroideries, pottery, etc. Their employ-
ers are their husbands, relatives, or neighbours, while 
women themselves consider such work not as a source 
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of personal income but as a duty for the sake of their 
families. The situation of low qualifi ed female work-
ers employed in clothing and textile establishments, 
who are often employed in informal sector and receive 
minimal wages is also unfavourable5. 

The sector that should offer great employment 
opportunities to women is service sector. In Turkey, 
only 36% of economically active women are employed 
there; almost a half of them provide simple service for 
individual people (e.g. hairdressing, tailoring). A pos-
itive phenomenon is a double increase in employ-
ment in such branches as tourism, hotels, catering, 
and retail trade, which in Turkey are perceived as 
reserved for men. 13% of women are employed in 
the sector of fi nances, insurance, real estate, and 
business services. It is assumed that this rate will be 
increasing following a rapid development of this sec-
tor in Turkey 6.

Entrepreneurship 
of women in Turkey 

In Turkey, women entrepreneurs are not very 
numerous. According to the 2006 data, only 8% of 
women in non-agricultural sector were working as 
self-employed, while 2% conducted their own busi-
nesses employing workers (for comparison, in case of 
men the respective fi gures are: 26% and 5%)7. A low 
level of entrepreneurship of Turkish women may be 
caused by patriarchal relationships dominant in the 
society and families – a role of a woman comes down 
to being a housewife and a mother, while all business 
activities belong to men. 

The survey carried out in a group of women entre-
preneurs indicates that they comprise women at dif-
ferent age (between 22 and 55 years), mainly with 
primary and secondary education, married, with two 
children. Regarding the kind of conducted activity, the 
most often it concerned: retail of clothing (25%), tailor-
ing services (17%), hairdressing services and beauty 
parlours (14%)8. Women launch micro or small busi-
nesses (almost 90% did not employ more than three 
employees), fi nanced mainly from their own savings. 
Most women of the surveyed group had worked before 
they launched their own businesses, as paid employ-
ees in the same branch or as home-based (handcraft) 
workers. Among the most important reasons for start-
ing their business, women declared: 
• the necessity to satisfy the family material needs,
• desire for more contacts with other people,
• self-realization.

The decided majority of women did not experience 
any negative reactions from their environment con-
cerning their decision; on the contrary, they received 
support of their husband and family. The diffi culties 
they had to face were of fi nancial and institutional 

character: obtaining the starting capital, bureau-
cratic procedures, and lack of experience. During the 
course of maintaining their businesses, 88% of women 
noticed the occurrence of such problems as: insuffi -
cient demand on the market, the necessity to pay back 
liabilities due to creditors and taxes. Therefore, any 
entrepreneur may suffer these problems irrespective 
of their sex.

The surveyed women believe that they are good 
entrepreneurs. They attribute their success to such 
features as: communicative skills, confi dence and 
courage, patience and modesty. It is interesting, that 
among the three most important features were mod-
esty and patience, which did not appear in the surveys 
in other countries. It is possible that entrepreneur-
ship of women in Turkey focuses on a stable activity, 
which will provide them with the source of mainte-
nance, rather than market expansion. Such conclu-
sion are confi rmed by the fact that over a half of the 
surveyed women allocate earned money for family 
maintenance, while only 17% for the further develop-
ment of their business.

Women see the need for development of their 
knowledge and skills within the scope of running own 
business. 63% of them expressed the wish to partici-
pate in entrepreneurship training, which according to 
them should include: the knowledge within the scope 
of conducted activity, ways of communication, micr-
oeconomics, marketing strategies, methods of com-
bining professional and family life, new technologies, 
and the rudiments of management. Surprising is the 
fact that the surveyed women declared the need for 
training that would facilitate reconciliation of work 
and home-bound responsibilities. 

A woman as a „valuable employee”
When analysing the possibilities of occupational 

development of women in Turkey, it should be noticed 
that it concerns only a selected group of economically 
active women, namely salaried workers (26%)9. Pro-
fessional career means climbing successive steps of 
organizational hierarchy, improving qualifi cations, 
developing skills; therefore, it requires some independ-
ent activity and the space where this development is 
possible. Turkish women without qualifi cations and 
performing simple tasks in agriculture or industry do 
not have such opportunities. 

In a group of highly qualifi ed staff (profession-
als) women constitute 32%, which is a result compa-
rable to the Arab countries irrespective of the level 
of their economic development, e.g. in the much 
higher developed United Arab Emirates, the respec-
tive share comprises 25%, while in Oman 33%10. It 
is much lower than in European countries or even 
in South America, however on the background of 
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overall low economic activity of women in Muslim 
countries, such result is a positive phenomenon. It 
shows that when women decide to start paid work, it 
is in occupations enjoying high social prestige. This 
is caused by more than in other countries attention 
paid to the character of performed work, its stability 
and social image. Lawyers, doctors, scientifi c work-
ers are universally respected because they possess 
knowledge and skills, which are meant to serve other 
people. Therefore, it is presumed that the reputation 
of women will not suffer because of performing these 
professions; on the contrary, it will enhance their 
social and economic status. 

On the other hand, each developing economy needs 
increasingly more highly qualifi ed staff. Potential 
economic advantages push the gender issue to the 
background, and cultural requirements may be com-
bined with the labour market needs, in order to ena-
ble employment of highly qualifi ed women11. In the 
conservative Arab countries the system of work is 
organized in accordance with the principles of Islam, 
e.g. women work in separate rooms than men; they 
deal only with female customers. Turkey has applied 
the western model where the working environment is 
shared by both genders.

Women, if only their material situation allows, take 
advantage of opportunities to obtain good education 
and qualifi cations. It is confi rmed by their relative 
high share among tertiary students (43%). There are 
more women than men in branches such as linguis-
tics, artistic, and medical studies. Women constitute 
35% of management students, whereas in technical 
sciences – 23%, which is a result higher than the aver-
age rate in the European Union (14%)12. University 
degree, particularly in such fi elds as law, fi nances, 
management, marketing, guarantees fi nding a good 
job, as the intensively developing private sector shows 
a huge demand for such specialists. In legal profes-
sions, the share of women amounts to 34%, while in 
the fi nance sector it comprises 42%13. 

The main indicator of opportunities of professional 
career of women is their participation in the mana-
gerial staff. The UN indicates that women in Turkey 
hold 7% of managerial positions, similarly to the Ara-
bic countries14. The surveys carried out in Turkish 
companies showed that women’s representation drops 
at the top levels of hierarchy. In over a half of all banks 
and insurance companies operating in Turkey women 
constituted 43% of the staff. However, their share in 
the intermediate management level comprised 26%, 
whereas they constituted only 4% of the top execu-
tive managers15. The survey carried out in 100 Turk-
ish companies, showed that among women employed 
there 20–25% were managers of the lowest rank, 
10–15% – intermediate level managers, 5–10% – dep-
uty directors, 1–5% – main directors. Most women 

managers were employed in the fi nance sector and in 
companies dealing in media and fashion16.

Social perception 
of women managers 

The universal factor hindering women career 
advancement is functioning of gender stereotypes. 
The Turkish studies indicate that men are described 
as: ambitious, analytical, enterprising, strong, confi -
dent, ready to take risk (socially desirable traits), and 
dominant, jealous, autonomous (socially undesirable 
traits). Whereas women are believed to be: depend-
ent, loving children, elegant, provident (socially desir-
able traits), and docile, timid, weak, unsure, naive 
(socially undesirable traits)17. There results indicate 
that among female traits prevail negative ones con-
nected with passiveness and weakness, while male 
traits are mainly positive, they indicate activeness 
and high competences. 

Stereotypical female traits do not match charac-
teristics of a good manager, which confi rm the sur-
veys carried out among the management students 
of one of Turkish universities. The respondents were 
asked to choose among the given traits the ones char-
acterising: an ideal manager, an ideal man, an ideal 
woman, an ideal male manager, and an ideal female 
manager. It turned out that the traits of an ideal man-
ager matched those of an ideal men and an ideal male 
manager, whereas they were entirely different than 
the traits of an ideal women and an ideal female man-
ager. Moreover, there were no matching traits in the 
descriptions of an ideal woman and an ideal woman 
manager18. It shows that a manager is associated with 
a man; whereas, women holding managerial positions 
must assume male traits, therefore they may be per-
ceived as less feminine. 

Gender stereotypes signifi cantly infl uence a posi-
tive or negative attitude toward professional career 
of women. The surveys carried out among Turkish 
students shows that the more traditional is someone’s 
outlook on life, the less approving are their attitudes 
toward women managers. People, who believe that 
the women’s place is at home, do not support their 
professional careers. More often it is men who think 
so19, as they are used to the fact that a woman cooks, 
cleans, brings up children; they would be very reluc-
tant to share these responsibilities in order to facilitate 
her career development. 

The surprising results provided the survey carried 
out among scientifi c workers of Turkish universities, 
which were to present their opinions concerning vari-
ous statements about women in management. Both 
women and men expressed negative attitudes toward 
women managers, while women’s attitude was more 
negative20. The explanation of such attitude may be 
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found in the way of women’s socialization of in Turkey. 
Most girls are socialized for the role of wife, mother 
and housekeeper. They internalise very strong soci-
etal requirements of themselves; thus, in their adult 
life they apply their own norms to other women, nega-
tively assessing these who choose professional career. 

These results also seem to confi rm the occurrence 
of a phenomenon called the Queen Bee Syndrome 
in Turkey, which inter alia manifests itself in female 
misogynism and jealousy of women who managed 
to advance to the higher levels on the hierarchy lad-
der21. Women generally face more diffi culties in their 
career advancement, therefore, they tend to assume 
that other women succeeded not because of their 
hard work, skills and knowledge, but because of skil-
ful manipulation and the use of their personal charm 
and physical attractiveness. Such way of thinking is 
connected to the fact that many women struggle with 
the internal confl ict between their social role to which 
they were nurtured and which they internalised, 
and the emerging desire for self-realization in other 
domains, stimulated inter alia by the observation of 
professional success of other women. If such realiza-
tion is impossible, the way to cope with the confl ict 
is devaluation of women whose high position at work 
reminds of unfulfi lled ambitions. 

The phenomenon of female jealousy is little rec-
ognized in Turkey. Its existence is confi rmed by the 
interviews carried out with 37 women employed in 
the fi nance sector (of which 30 held managerial posi-
tions). 86% of the interviewed women declared that 
they experienced jealousy of their female colleagues at 
work. They also claimed that establishment of friendly 
relationships with other women at work, particularly 
subordinate, is impossible, even though they realize 
that cooperation is more profi table than rivalry. The 
problem voices one of the female managers:

I have been working in the banking sector for 16 
years, I have worked in three banks, and I can say 
with full conviction women do not help each other at 
work. In private life, they have close relationships, 
but regarding work, they do not tolerate each oth-
er’s promotions and achievements. There is intense 
jealousy. I met it personally when I became a man-
ager. I received more appreciation from my male col-
leagues than female ones 22.

It is a worrying phenomenon, as women themselves 
cause new obstacles to career advancement of their 
own gender representatives. Its manifestation is also 
the fact that Turkish women generally prefer men as 
supervisors and colleagues. In the survey carried out 
among women employed in 100 different companies in 
Turkey, 5% of the respondents would prefer a women 
as a supervisor, for 15% the supervisor’s sex was insig-
nifi cant, however, as many as 80% preferred a man. 
Then, asked about the preferred sex of their subor-

dinate, 50% women choose a man, while only 15% 
a woman. When asked whom they would fi re, most 
women chose a woman23.

On the other hand, the survey carried out among 
the employees of the private companies in Istanbul 
showed that women present more positive attitudes 
toward professional career of women than men24. 
At the same time, they also accept the view that 
a woman is responsible for maintaining a household 
and rearing children, which shows how deeply the 
traditional way of thinking is rooted in women them-
selves. We face some paradox here: on the one hand, 
women identify with their stereotypical role; while on 
the other hand, they support women’s occupational 
aspirations. It may be caused by the fact, that both 
family and work are equally important for women. 
Even if family hinders their career, they still believe 
that women can be equally good managers as men. It 
refl ects the perceived by women discrepancy between 
the actual state and an ideal one, where having family 
would not interfere with career advancement. 

Personal policy of companies 
toward women 

The share of women in managerial structures var-
ies depending on a country, which shows that organi-
zational culture characterising a particular country is 
not without signifi cance. According to the Geert Hof-
stede’s Cultural Dimensions, Turkey belongs among 
the collectivist, with large power distance and strong 
uncertainty avoidance cultures 25. Employees are 
expected to be loyal and ready for sacrifi ces on behalf 
of the company, e.g. by working longer hours. Rela-
tionships between subordinates and supervisors are 
determined by the hierarchic structure, where each 
member occupies a well-defi ned position. Turkish 
managers prefer autocratic leadership style, central-
ized decision making and indirect way of communica-
tion with employees. On the other hand, the subordi-
nate employees value strong and determined leaders, 
they focus on obeying instructions of their supervisors, 
instead of showing their own initiative26.

It is also worth to remember, that the major-
ity of Turkish enterprises started their activity as 
family businesses with the oldest man as the boss. 
In this way was shaped the belief that men should 
occupy managerial positions. Women have more 
problems with following the autocratic managerial 
style because men are not used to take orders from 
a woman. It is unheard of for a woman to raise her 
voice at a man, even the one on a lower level of hier-
archy, as she would hurt his pride. Women are per-
ceived as gentle, sensitive, and indecisive, which 
weakens their authority among their subordinates, 
who often expect to be treated leniently (e.g. they get 
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a leave more easily)27. On the other hand, a positive 
for women of aspect Turkish organizational culture is 
paying great attention to human relationships, taking 
care about mental well being of the employees and 
their family needs28. 

Organizational culture shapes personal policy of 
the management toward the employees of both sexes 
in respect to recruitment, evaluation, training, pro-
motion, remuneration, and dismissals. Most surveys 
within the scope of this subject were carried out in 
the fi nance sector, because female representation 
there almost equals male one. 94% of the questioned 
employees stated that there are no differences in 
treating women and men in their place of work, while 
86% added that women do not experience any obsta-
cles during the recruitment process29. Women who 
encountered unequal treatment in the recruitment 
process, pointed out questions concerning their mari-
tal status and plans regarding family. This problem 
Turkey, as in every country employment of a woman 
generates extra costs when she has children and takes 
maternity leave. 

Women may also face diffi culties when applying 
for some job positions. The surveyed women-man-
agers responsible for the company human resources, 
admitted that they prefer not to employ women in jobs 
requiring physical strength, endurance, and frequent 
travelling30. Women are rarely employed in audit 
units in banks, as it requires business trips. Moreover, 
men with traditional attitudes are averse to women 
controlling their units, some even refuse to cooperate 
with a female controller31.

Women are very often employed as elementary 
workers, who perform routine tasks, as they are 
believed to be more patient than men. Attractive 
women are placed on the so-called front positions 
where the contacts with clients are made and which 
are the company showcase. Even in advertising banks 
use the image of a pretty, smiling girl serving the cli-
ents because most of them comprise men32. Such 
practices disclose the perception of a woman in the 
context of her physical attractiveness instead of her 
competences. At the same time, the fact that they are 
employed on lower, less important positions may lead 
to women needing more time and efforts than men to 
reach the top managerial positions.

The interviews with women managers indicate that 
companies do not carry out any particular actions 
supporting women in their advancement to higher 
positions; on the other hand, there are no regular 
hindrances. 13% women admitted that their supervi-
sors (mainly men) openly encourage them to greater 
participation in management, but these accidental 
actions are not a part of the purposeful company 
policy. 10% of women experienced obstacles to their 
career advancement because of their gender. The 

problems resulted mainly from lack of development 
opportunities:

Training programmes are the core element in 
occupational career, not many opportunities to par-
ticipate in training are created for us [women], par-
ticularly concerning the training programmes for 
the top executive managers that are held abroad. 
There are two reasons for this. Firstly, it is assumed 
that a woman will not be able to participate in such 
training because of family responsibilities; because 
of that, they are not even asked about their opinion. 
Secondly, there is some concern that the costs of the 
woman’s retraining will be spent in vain, as she will 
probably get married, have a child and resign from 
work33.

In corporate culture of many companies, male val-
ues are dominant, which is obvious in the way that 
the ideal candidates for a job are presented by human 
resources units. Persons who dynamic, ambitious, 
effective, target oriented are sought. One of the banks 
used in its recruitment folder the pictures of young 
men and women exercising in the gym and doing 
extreme sports 34. Therefore, women must adjust 
to the “male” way of thinking and acting if they are 
to have equal chances with men when applying for 
higher positions in the organization:

Men create closed networks, which are very dif-
fi cult to penetrate by a woman. If a woman cannot 
communicate with them the way they do it among 
themselves, she will be ignored. Exclusion from 
a male communication network has two effects. First, 
you are not getting critical information about what 
is going on in the company, e.g. position openings. 
Second, men prefer to work with people whom they 
can easily and effi ciently communicate with, so when 
there is an opening for a position, it is often taken 
by a man35.

Differences in communication styles and diffi culties 
with understanding each other may lead to inadequate 
assessment of women’s work by men. 23% of the sur-
veyed women experienced discrimination regarding 
the evaluation of their achievements, particularly if 
there were no clearly defi ned objective evaluation cri-
teria and the evaluator was a man36. Lack of the for-
malized personnel’s evaluation instruments may also 
lead to subjective distribution of gratifi cations:

There is no difference between the net wages of 
men and women. But there are differences in the 
compensations we receive. For example there is 
a compensation you receive when you earn points 
depending on your aptitudes. But there are some 
points that are totally left up to the decision of the 
manager. Even if you, as a woman, have better quali-
fi cations, men always get higher points. They favor 
men. They say ‘He’s a man, he supports a family’. 
My assistant director once expressed this to me by 
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saying ‘come on, what do you need the money for?’ 
Both male and female managers believe a woman 
has some material support anyway There is no gen-
der gap in net earnings of women and men, but there 
are differences in additional payments37.

The above statement illustrates the stereotypi-
cal way of thinking justifying establishment of lower 
remuneration for women. Men should earn more 
because they are responsible for family maintenance. 
The statistics show that women holding managerial 
positions in the private sector earn 84% of men’s sal-
aries38.

The influence of individual factors 
on professional career of women
The existence of external barrier to occupational 

development of women does not have to compromise 
their chances for career advancement, providing that 
they have the right attitude and are ready to over-
come diffi culties. The surveys show that women who 
succeeded in business characterise high effi ciency, 
success orientation, and mobility39. The same situa-
tion is observed in Turkey, where women managers 
of intermediate and top managerial ranks as the fac-
tors of their success name traits such as: decisiveness, 
awareness of own goals, commitment, determination, 
readiness for sacrifi ces, high self-evaluation, as well as 
drawing joy and satisfaction from the performed work. 
The signifi cance of the women’s own attitude indicates 
one of the surveyed female managers: 

The greatest of all barriers against women is their 
low self-confi dence. At the fi rst sight of the fi rst disap-
pointment or a problem, the ones with low self-confi -
dence are the ones who give up and use children and 
husband as an excuse. First, a woman should believe 
that she deserves to hold a particular position. If she 
does not believe it herself, it will be even more impos-
sible to convince other people40.

Paid work has been always very important in the 
lives of these women, they perceive following career 
path as something natural. 95% started paid work to 
fulfi l their occupational aspirations, while only 5% 
because of economic reasons. Paid work allows women 
feeling of freedom, independence, self-dependence. 
One of the female managers expresses her opinion 
concerning advantages of paid work: I could consider 
a divorce but never giving up my work, because 
a husband cannot replace the feeling of security that 
my work provides41.

Such attitude strongly depends on the woman’s 
background. Children start shaping their life ambi-
tions and attitudes to work through imitating their 
parents in early childhood; the parents’ opinions are 
fi rst to infl uence children’s choices. Very important is 
the mother’s outlook on life, as she provides the role 

model for a young girl. Even if a mother herself has 
not graduated from university, or has not worked, but 
she wanted to do this and believes that women have 
equal rights to fulfi l their aspirations outside home, she 
will certainly support her daughter in her work-related 
ambitions. According to 94% of the surveyed women 
who succeeded in their occupational life, mother 
played a very important role in their career advance-
ment. Mothers who worked provided role models, 
whereas those who took care of home provided great-
est support for their daughters. 

Professional career versus family
Because of biological determinants, the fi rst role 

attributed to a woman is having children and bringing 
them up. As was mentioned before, Turkish organiza-
tional culture is family-friendly. 96% of the surveyed 
women employed on higher positions admitted that 
their family responsibilities meet with their supervi-
sors’ understanding. They did not have any problems 
with getting maternity leave, or a childcare leave in 
case of the child’s illness, etc. Nevertheless, the share 
of women who feel discriminated against because of 
their societal role is the same42. The problem is that 
a woman shoulder the responsibility of looking after 
her family and she has to resign from participation in 
trainings, business trips, or temporarily leave work if 
family situation requires it:

The organization understands our family responsi-
bilities, but we have to pay the price. A woman taking 
maternity leave temporarily looses contact with work; 
therefore, she misses many occasions for promotion. 
Every 3–4 years there are exams in the bank which 
passing facilitates promotion. Unfortunately, many 
women could not take the exam because of pregnancy 
or having a child and their chances for promotion are 
much weaker43.

The solution to this problem would be greater 
participation of men in taking care of the children. 
The General Directorate for the Status of Women 
(KSGM), appointed by the Turkish government 
in order to improve the situation of women, pre-
pared a few years ago a project to introduce 6-month 
child-care leaves for both parents; however, the 
project has not been heard by the parliament yet44. 
Other solution is setting up childcare facilities where 
women could leave their children during working 
hours. There is a provision in the Labour Code that 
employers with 100 to 150 women are obliged to 
organize nursing rooms, while those who employ over 
150 women – additionally “establishment crèches 
and kindergartens”. However, in reality only about 
40–50% of the employers fulfi ls this obligation45. 
The state does not guarantee a suffi cient support for 
women. By the year 2013, the Ministry of education 
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is planning to provide childcare only for 50% of chil-
dren aged 4–5 years46.

Not all women holding top managerial positions feel 
disadvantaged because of children. An interviewed 
female bank director stated that even though she had 
had a break in work of 2.5 years when her children 
had been small, she never regretted or believed that it 
could negatively affect her career. Another questioned 
female manager declared that she did not want to be 
promoted, as she would have less time for her family. 
At present, she has a satisfying job and happy fam-
ily life47. Also advantaged are women who manage 
their own company, because they are able to decide 
the amount of time they devote to their children or 
career. They are able to take their children to work, 
or even on business trips, so they can stay close to 
them without neglecting their companies. 

While it is diffi cult to convince men into taking care 
of small children, it is much easier to get them used 
to help with housework, which the women managers 
pointed out. Among 96% of the surveyed household 
chores are responsibilities of all household members 
(husband, older children), they are also assisted by 
housekeepers. Most women made clear to their hus-
bands at the beginning of their marriages that they 
wanted to work and follow their career, therefore 
they expected support of their husbands. 82% of the 
surveyed declared that they could depend on their 
husbands’ support, while 66% could expect help in 
housework. When answering the question “Why does 
your husband help you?” women gave the following 
answers:48

• My husband was taught as a child to respect equ-
ality of women’s rights

• My husband’s help is determined by his persona-
lity

• My husband had been made used before to perfor-
ming housework

• I “socialized” my husband to help me.
Most of these women can cook, and clean because 

their mothers brought them up in this way, but neither 
of them considers dedication to these activities as their 
priority in life. Their declarations present the need to 
oppose the traditional way of thinking:

First, we have to change our mentality and start 
believing that responsibilities respective to starting 
a family should be equally shared by a husband and 
wife. Being excessively grateful to your husband for 
his help in household denies the true idea of partner-
ship in marriage49. 

Recapitulation 
The presented surveys results showed that occu-

pational position of Turkish women is the result of 

both types of determinants: external (culture organi-
zational, stereotypes concerning women functioning 
in the society), and internal (attitudes of women and 
their close environment). On the one hand, Turkish 
companies present understanding of women’s family 
related needs, but on the other hand, traditional way 
of thinking favours men in advancement to higher 
positions. Women worldwide share many problems 
faced by Turkish women. They are often perceived 
through the lenses of physical attractiveness, instead 
of competences or required assumption of the “mas-
culine” way of functioning in the organization. 

The existence of diffi culties does not men though 
that women cannot succeed in their professional 
careers. Increasingly more Turkish women hold high, 
responsible positions. Worth to notice is the fact that 
their mutual characteristic features are self-confi -
dence, self-dependence, and determination in achiev-
ing assumed goals. If a woman believes in her capa-
bilities, she will easily win over her subordinates, 
superiors and business partners. The attitudes of the 
successful Turkish women go beyond stereotypical 
beliefs, they show that it is possible to combine family 
life with professional career, be a good wife, mother 
and businesswoman. 
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Introduction
Turkey is a country with population of over 71.5 mil-

lion people, of which women constitute 49.8%1. The 
perspective of joining the European Union has been 
the subject of the ongoing debate that has been dom-
inated by the arguments against integration, such as 
the large informal sector of economy, disregard to the 
rights of ethnic minorities and human rights. There is 
also mentioned a signifi cant cultural distinction due 
to a domination of Islam. 

One of the issue which is the most frequently 
presented in Turkish as well as European Union 
media is the situation of women in this country. In 
the article we analyse the historical determinants 
and the role of Turkish women in creation of their 
own lives in non-supporting and difficult cultural 
conditions. 

The article is divided into four parts: the fi rst 
is about the situation of women in the Ottoman 
Empire, the second describes the period of Mustafa 
Kemal Pasha activities and his successors infl uence, 
while the third one – the period of political diversity 
(after the military coup of 1980). The fourth part 
is a very short description of the present situation 
of women from the point of view of multinational 
organizations. 

Women in the Ottoman Empire 
The Ottoman Empire was founded by Ottoman I in 

1299 and lasted until 1922. Its character was expan-
sive, while the economic welfare depended to a large 
extent on the subduing of the new territories and 
controlling the commerce routes connecting Europe 
and Asia.

The ruling idea in the Ottoman Empire was din 
u devlet, namely the unity of religion and state. 
The most respected and educated representatives 
of umma2 were also the state offi cials. They were 

engaged in administration, jurisdiction and adminis-
tration of schools. Mutual interdependence of the state 
and religion did infl uence people’s life. Muslim women 
were doubly obliged to comply with the Koran law. 
While on the one hand, they belonged to the religious 
community, on the other – they were subjects of the 
Ottoman Empire.

Women exercised legal personality and could 
appear in court. However, „the testimony of two 
women was required as the substitute for that of a sin-
gle man”3. In the Ottoman Empire the court was rec-
ognized as a protector of women. In XVII and XVIII 
century, women won 77% legal cases where their 
opponents were men4. Ottoman women had the right 
to acquire, control and dispose of their own property 
as they saw fi t, without interference from male rela-
tives including their husband5. Overall women’s prop-
erty did not equal the men’s one. Women usually did 
not work or earn money outside their households. 
According to the Koran law, a woman inherited a half 
of the property due to a man who was equally related 
to a deceased person.

Ottoman women were particularly active in the 
area of buying, selling and leasing real estate, which 
provided them with a signifi cant source of fi nancial 
security6. Their property often included elements of 
house furnishings. The confi rmation of the fact that 
women were able to gather signifi cant fi nancial assets 
is their participation in donations for religious causes: 
according to registrations in Constantinople (currently 
Istanbul) in 1546, 36% of the foundations were estab-
lished by women7.

Gender separation is very important in the Mus-
lim society. Women and men rarely (beside the cir-
cle of the closest family) stay in the same rooms. The 
public sphere reserved almost exclusively for men. 
Social manifestation of the gender separation is the 
tradition of covering body (including face)8 by women. 
It is worth to know that legal practice in the Otto-
man Empire made distinction between women who 

Magda Muter
A student at the Warsaw School of Economics and Warsaw University

Historical determinants 
of the situation of women in Turkey



observed gender separation (muhaddere9) and those 
who did not comply with segregation. According to 
the sultan’s law, non-muhaddere women were con-
sidered responsible for their behaviour and its con-
sequences, while in case of muhaddere women the 
husband was publicly accountable for her actions and 
who was publicly dishonoured by her transgressions10. 
The higher the public and material status of a woman 
was the more often she was muhaddere, as she was 
able to observe gender separation (she did not have 
to work or deal with matters outside her household). 
Therefore, for husbands belonging to the elites of the 
Ottoman Empire guarding their wives was not only 
a private but also a public matter, as unlawful behav-
iour of a wife had a negative impact on the social sta-
tus and material situation of her husband. The exam-
ple may be the following situation: the husband who 
had not divorced his wife who had committed adul-
tery, was obliged to pay special fi ne depending on his 
material status11. 

Islamic law almost never places women on the posi-
tion equal to men12, which is particularly visible in 
family and marriage. In the Muslim society husband 
is responsible for the family economic status and rep-
resenting family members outside, while a wife deals 
with the households tasks. „According to the Muslim 
contract of marriage, obedience to her husband was 
a principal duty of the wife”13. 

Despite these all restraints some women were 
present in public sphere. In agricultural areas 
women had to work on fi elds to support their fami-
lies. In the cities some women were educated and 
tried to improve the situation of other women. The 
magazine “Hanımlara Malısus Gazete”14, which 
was edited from 1895 to 1909 under the patronage 
of Sultan, aimed at improving the Empire by mak-
ing possible to women be better mothers, wives and 
Muslims. Most of people working for that magazine 
where women from the elite – wives and daughters 
of bureaucrats, educated at home or in a palace 
school. Fatma Aliye was one of them. Firstly she 
had published under a male name, but than she 
decided to uncover her real identity. She was prac-
ticing Muslim, but she thought that women and men 
should together benefi t from knowledge and edu-
cation. However, she never considered European 
women as a role model for Turkish women. Accord-
ing to her, Muslim women should have found their 
own way to participating in public life.15 Neverthe-
less, many claim that she was one of the fi rst Turk-
ish feminists.

The important factor that infl uenced the situation 
of women in Turkey, was the Young Turks ideology. 
The movement was initiated in the second half of the 
XIX century by the cadets of military schools and 
in 1908 resulted in transformation of the Ottoman 

Empire into the constitutional monarchy. The move-
ment was strongly infl uenced by the French idea of 
freedom, equality and brotherhood. The Young Turks 
believed that the best way to propagate new ideas led 
through universal education, and promoting nuclear 
family based on partnership. 

World War I brought most radical changes causing 
the huge human losses and creating strong demand for 
labour. Following the shortage of manpower, women 
entered the occupations previously considered to be 
exclusively male. They were employed as national 
governmental and municipal clerks, as factory work-
ers, street cleaners, or even as barbers in many dis-
tricts in Istanbul16. A special organization of Muslim 
women was established helping them to fi nd employ-
ment. After the war, many women left paid work and 
returned to their household responsibilities, although 
some of them kept their former positions. Neverthe-
less, the fact that women are able to perform suc-
cessfully traditionally male jobs stayed in people’s 
memory. 

Women in the early years 
of the Republic of Turkey 

During the War of Independence (1919–1922), the 
leader of the Young Turks was Mustafa Kemal (later 
known as Atatürk – the Father of Turks). Both: the 
political movement, as well as the historical period 
in Turkey were named “Kemalism” after him. In his 
speeches Kemal often stressed the necessity to break 
with all that was old and traditional. For the Kemal-
ists, uneducated women covering their faces embod-
ied a symbol of old-fashionedness. They believed that 
in a modern society women should be emancipated 
and participate in public life alongside men. However, 
the introduction of radical changes in the traditional 
Muslim society was very hard to put into effect. Espe-
cially that at the same time, Kemalists underlined the 
importance of a role of women as mothers bringing up 
the sons of the nation. The often repeated argument 
supporting education of women was the need to rear 
children in a conscious and modern way. In practice 
women liberation was mostly ostensible and took place 
only in public sphere.

In the early years of the Republic of Turkey, paid 
work of women was still not taken for granted. It was 
tolerated providing that it was enforced by economic 
necessity; nevertheless, a wife had to obtain the hus-
band’s consent for working outside home. Very often 
women resigned from paid work after getting mar-
ried, following the social expectations. At the same 
time, the fi rst women became entering many prestig-
ious and male occupations. Some of them were per-
sonal protégés of Kemal Mustafa (or even his adop-
tive daughters). Their names later became famous in 
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Turkey. They were used by the Young Turks to pro-
mote “state feminism”. Süreyya Ağaoğlu was the fi rst 
woman who graduated from law studies (she became 
a lawyer), Ferdane Bozdoğan Erbek – the fi rst dentist, 
Sabiha Gökçen – the fi rst in the world woman-military 
pilot, Sun Kan – a famous violinist, doctor Sema Aran 
– the fi rst woman-offi cer in the Turkish army. Those 
professional women, even though they were only few, 
provided the real role model for the younger genera-
tions Turkish women.

A decided majority of women worked because of 
economic reasons, in order to provide means of main-
tenance for themselves and their families. Most of 
them worked in agriculture (which did not provide 
social security), other were employed in low paid, 
low-qualifi ed jobs that did not require formal educa-
tion. The situation on the labour market in 1959 illus-
trate data presented in table 1.

Table 1.  Employment of women and 
men in Turkey in particular 
occupational groups in 1959 

Occupational 
group Total Men (%) Women (%)

Professionals 167 000 83 17
Entrepreneurs, 
offi cials 226 000 89 11
Salesmen and 
saleswomen 276 000 98 2
Transport and 
communication 186 000 99 1
Mining 85 000 99 1
Skilled manual 
workers 277 000 94 6
Service 262 000 90 10
Agriculture 9 800 000 48 52
Non-classifi ed 3 853 000 47 53
Total 15 132 000 52 48

Source: own elaboration based on: Nermin Abadan, Social Change and 
Turkish Women, Faculty in Political Science of University of Ankara, 
Ankara 1963, s. 29.

The legal situation of women in the Republic of 
Turkey improved after adoption of the Civil Code 
in 1926, but they had to wait for their obtained vot-
ing rights (both active and passive) until 5 December 
1934 when the amendment to the Constitution was 
introduced17. In most cases wives voted according to 
their husbands’ decision. Very few women decided to 
enter politics (usually convinced by men, not on their 
own initiative). Even those who were elected to Par-
liament, usually were barely visible and did not rep-
resent the women’s interests18. 

The Kemalists regarded marriage as a civic duty, 
and motherhood as the most important objective 
of women. They promoted nuclear family as the 
one where children could be brought up to become 
good citizens. In urban areas small families basically 
became a norm; however, very often an elderly per-
son might also live in household (taking care of the 
elderly was not regarded as the state responsibility, 
it was to be provided by family). Dominant position 
of the father in family was maintained both formally 
and in practice.

During the early years of the Republic of Turkey, 
women became visible in the places and occupa-
tions hitherto unavailable to them. Also, the image 
of women changed and “was basically a combina-
tion of confl icting images: ‘an educated-professional 
woman’ at work, ‘a socially active organizing woman’ 
as a member of social clubs, associations, etcetera, 
‘a biologically functioning woman’ in the family ful-
fi lling reproductive responsibilities as a mother and 
wife, ‘a feminine woman’ entertaining men et the 
balls and parties”19. It is worth to notice that while 
the fi rst three images had already appeared during 
the Ottoman era, the fourth one was entirely new, it 
was related to the presence of women in the public 
life and was a cultural pattern drawn from the west-
ern world.

Turkish women during 
the period of political diversity

In 1980 the military coup took place – offic-
ers decided to take over the reins, because they 
were preoccupied with prolonging instability of the 
country and democracy. What is very interesting, 
it was the time when women in Turkey organized 
first feminist organizations. The reason for that 
was ban of most of political parties and some space 
for free social movements appeared. The feminist 
in Turkey are considered first democratic opposi-
tion, what is evidence of their determination. It is 
possible to say that they started the era of politi-
cal diversity.

Paradoxically, despite economic development 
female employment was systematically decreasing. 
While in 1959, almost a half of the population of 
women worked outside home, in 1970 – 38%, while 
in 2008 only 27% (see Table 2). It is quite com-
mon phenomenon in the developing countries that 
women often work in the informal economy and are 
not registered as “working”. What is more, together 
with the development of advancing technology, the 
demand for labour force in agriculture diminishes 
(this kind of work is traditionally connected with 
women).
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Table 2.  Employment women in Turkey 
in the years 1970–2008

Year Total Women 
Women as % 
of the total 

number of the 
employed 

1970 9 306 000 5 813 000 38%
1975 11 180 000 6 204 000 36%
1980 12 284 000 6 928 000 36%
1985 13 933 000 7 647 000 35%
1990 14 418 000 6 728 000 32%
1995 15 944 000 6 956 000 31%
2006 20 969 500 5 456 500 26%
2007 21 207 100 5 531 600 26%
2008 21 565 600 5 731 000 27%

Source: Own elaboration based on: Işık Urla Zeytinoĝlu, Constructed 
Images as Employment Restrictions: Determinants of Female Labour in 
Turkey, w: Deconstructing Images of the Turkish Women, ed. by Zehra 
Arat, McMillan Press Ltd, London 1998 and Eurostat data for the years 
2006–2008.

Over the last few years, unemployment rate of 
women has equalled unemployment rate of men (see 
tab. 3). According to that data as well as the employ-
ment’s presented above women who lost a job were 
looking for work much less often than men in the 
same situation.

Table 3.  Unemployment rate in Turkey 
in the years 2006–2008 by sex 

Year Total Men Women 

2006 8.4 8.4 8.4
2007 8.5 8.5 8.5
2008 9.4 9.4 9.4

Source: Eurostat data.

Women employed outside the agricultural sector 
are concentrated in occupations perceived as appro-
priate for them, i.e. in medical professions and educa-
tion, or in some other branches of industry as elemen-
tary occupations workers because of their assumed 
manual skills (tobacco or textile industry). Women 
are almost never employed in traditionally male 
occupations requiring physical work, e.g. construc-
tion or mining; they also rarely fi nd employment in 
trade because of the exposure to frequent, direct con-
tacts with men. Employment of women in “female” 
branches reaches even up to 57% of the total (tobacco 
industry), whereas in the automobile industry it com-
prises only 2%20.

Undoubtedly, a relatively high number of women 
in two prestigious professions – medicine and law 
deserves some attention. In 1970, women constituted 

almost 25% among the medical school graduates and 
19% among the students of law. The reason for this 
may be fact that contrary to the western societies, in 
developing countries these occupations were not asso-
ciated with men from the upper classes. The charac-
ter of these countries’ modernisation was dynamic. 
The modernization process accompanied extending 
women’s rights. Therefore, “women from elite back-
ground were considered as more acceptable and less 
threatening to the social order than upwardly mobile 
men”21. Moreover, law and medicine are usually asso-
ciated with responsibilities traditionally attributed to 
women involving care taking and protecting the weak. 
Working as a doctor or lawyer correlates with fl exible 
working time in relatively comfortable conditions. All 
these factors determine frequent choice of these pro-
fessions by women22.

Occupational segregation in Turkey is partially 
caused by legal regulations: the Turkish constitution 
of 1982 states that “minors, women and persons with 
disabilities shall enjoy special protection with regard 
to working conditions”23. The law prohibits employ-
ing women in work underground, night work, or in 
jobs requiring hard physical efforts. The provision is 
intended to protect them, but it effect is exclusion of 
women from a few well paid occupations (for example 
in mining or building industry).

Moreover, the principle of “equal pay for work of 
equal value” is not guaranteed by law. While on the 
one hand, women may enjoy substantial allowances 
due to pregnancy, on the other hand, the universal 
practice is dismissing them after they got married or 
had a child. In practice, they are discriminated against 
even in case of access to training24. 

Family life has been slowly changing. The model 
of a nuclear family is general in urban areas. Increas-
ingly larger number of families based on relation close 
to partnership. When a man ceases to be the main 
breadwinner, his traditionally dominant position is 
threatened. Many young women employed full-time 
expect their husbands to participate in household 
responsibilities, particularly regarding bringing up 
children25. However, negotiating a higher position 
in family is a diffi cult skill requiring a very delicate 
approach in order to leave the husband’s sense of dig-
nity intact. Also the “value” associated with daughters 
has been slowly growing – increasingly more parents 
consider having a girl as a cause for happiness, many 
people begin to associate daughters with future secu-
rity and provision of care in their elderly age.

One of the huge problems in Turkey poses domestic 
violence. For centuries, it used to be the taboo topic 
not to be openly spoken about. In May 1987 a march 
was organized by feminists from various social groups. 
For the fi rst time Turkish women voiced a demand 
related exclusively to themselves and their bodies and 
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protested against domestic violence26. A direct rea-
son for organization of the march (3000 women par-
ticipated in the march, i.e. a lot more than expected) 
was the court sentence in which the judge decided 
that wife beating by a husband could not be a cause 
for divorce27. 

According to the research of 1988, as many as 45% 
of men in Turkey believe that a husband has a right to 
beat up a disobedient wife. Other surveys carried out 
in 1991 indicated that 49% women believed that there 
is possible a situation when a wife would deserve fl og-
ging, 40% of the married women admitted to being 
beaten by a husband, while 2/3 among them declared 
experiencing it regularly. Therefore, violence in fam-
ily comprises a part of everyday life of the Turkish 
women28. In some extreme cases a woman has been 
killed by her husband /father/brother/cousin, usually 
for “staining the family honour”.

Politics continues to be the sphere most prohib-
ited for women, particularly if they present feminist 
views. Nevertheless, the number of women in parlia-
ment increased evidently over the last decade – from 
10 to 50 (over 9% of the total number of the MPs)29.

Islam is still the dominant religion in Turkey. 
Women are visible, distinguishing part of Islamists 
movement. Islam gives women the sense of safety 
and “reduces the anxiety and guilt that these women 
feel for being unemployed against the background 
of ever-increasing competition in large metropoli-
tan centers”30. Islam women are visible in the pub-
lic sphere. Some of them consider themselves just 
Muslim women, other identify themselves as femi-
nists, then yet some other prefer “not to identify 
themselves”. All of them demand the right to wear 
a headscarf in public places. The protests “of women 
wearing headscarves culminated during exam peri-
ods and during graduation ceremonies and, at times, 
ended at courts”31. The Supreme Court ruled that 
wearing headscarves in public places is illegal and 
punishable.

Women’s rights in Turkey and 
international organizations 

The European Union granted Turkey the status 
of the associated country already in 1963. However, 
offi cially Turkey applied for the membership in 1987, 
whereas full negotiations started in 2005. Despite 
the very slow pace of the accessions process, it vis-
ibly infl uences the situation of female Turks. This is 
due to the fact that one of the priority objectives of 
the European Union is complete liquidation of gender 
inequality32. Therefore, in 1992, the law ruling that 
married women had to have their husband’s consent 
to be employed was abolished in Turkey. In 1998, 
provision penalizing domestic violence were adopted. 

The provision stating that a husband is the “head of 
family” was removed in 2002.

Since 1998, the European Commission has been 
preparing annual reports concerning the situation in 
Turkey. The 2005 report shows that the main prob-
lems of Turkish women are: domestic violence, contin-
uation of honour killings, high illiteracy rate of women, 
low share of women in Parliament, local authorities 
and in employment33. The Commission stresses that 
regardless the fact that “honour killings” still hap-
pen, the Turkish Supreme Court for the fi rst time in 
history sentenced the culprits to the highest possible 
punishment, i.e. life imprisonment. 

In 2004, the Human Rights Watch organization 
wrote that “the constitutional changes in May 2004 
did remove gender discriminative language from the 
constitution and the new Penal Code recognized mari-
tal rape as an offence and removed reductions of sen-
tence for rapists who marry their victims”34.

Recapitulation
The Turkish history huge efforts aimed at moderni-

zation and determination to equal Western European 
countries in the fi eld of respecting human rights. The 
secularisation process carried out during the Mustafa 
Kemal Pasha resulted in Turkey being the only Mus-
lim country, were the principle of separation of religion 
from the state is obligatory (at least formally). The last 
military coup (in 1980), activities of non-governmen-
tal organizations and the infl uence of the European 
Union in relation to the accession process resulted in 
gradual improvement of the situation of women in 
Turkey. The European Union indirectly supported 
opposition feminist’s movement which emerged in new 
political situation. Nevertheless, gender segregation is 
still visible on the streets of Istanbul and in the work-
places – women are employed in places less exposed 
to social contacts, they are paid lower pay, and they 
often work in the informal sector without a benefi t of 
social security. 

Finally, it is worth to point out some similarities 
between Poland and Turkey. At the beginning of 
XX century agriculture and monotheistic religion 
dominated in both countries. Both countries, albeit 
for different reasons, reclaimed independence after 
World War I. In both countries strong leaders took 
over, reforming and modernizing the country. Both 
leaders, Józef Piłsudski and Mustafa Kemal sympa-
thised with the postulates of female organizations in 
respect to voting rights and access to education35. 
For many years, in both countries the dominant role 
model for women was a mother (also mother of the 
nation) or a virgin. However, following different ide-
ologies, equality of women in employment was pro-
moted. In Poland and in Turkey gender inequality in 
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marriage has never been opposed, while the phenom-
enon of domestic violence was concealed. Moreover, 
in the eighties and nineties of the XX century, both 
countries: Turkey and Poland underwent liberalizing 
political changes. Women have become their benefi -
ciaries, but they also have been their motive power. 
Many feminist organizations loudly voiced their opin-
ions concerning issues vital for women.
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