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Własność Skarbu Państwa a obecność kobiet w radach nadzorczych. Badanie spółek...
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WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA 
A OBECNOŚĆ KOBIET W RADACH 

NADZORCZYCH. BADANIE 
SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 

W WARSZAWIE1

Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu dotyczącej obecności kobiet na rynku pracy i ich roli 
w gospodarce podkreśla się, że „o ile wiek XX był świadkiem awansu kobiet, wiek XXI 
uwidacznia gospodarcze, polityczne i społeczne konsekwencje tego procesu” [27]. 
Aktywność kobiet w życiu gospodarczym przyczynia się do zmiany zarówno postrze-
gania ich roli w organizacji, jak i stylu zarządzania czy wzorców przywództwa. Status 
kobiet jako pracowników i liderów uznano za miarę zdrowia i dojrzałości firmy oraz 
jej zdolności do utrzymywania się na rynku, a fakt uświadamiania sobie przez przed-
siębiorstwa i gospodarki znaczenia tego zjawiska określono terminem womenomics, 
czyli rewolucji gospodarczej wywołanej przez rosnący napływ kobiet i uwzględnianie 
ich punktu widzenia. W praktyce gospodarczej jednakże wiele przedsiębiorstw wydaje 
się nie zauważać strategicznego aspektu kwestii płci. Mimo przesłanek przemawia-
jących za priorytetowym traktowaniem płci (m.in. kobiety reprezentują większość 
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absolwentów w OECD, odpowiadają za 70% konsumenckich decyzji [20]), kobiety 
pozostają poza głównym nurtem życia społeczno-gospodarczego i możliwościami 
wpływu na rozwój wielu firm (tzw. zjawisko szklanego sufitu). Większość badań zwią-
zanych z brakiem równowagi płci na stanowiskach decyzyjnych wskazuje na trojaką 
przyczynę. Po pierwsze, mogą być niezauważane różnice w wynikach finansowych 
lub efektywności skorelowane z płcią. Drugi rodzaj przyczyn łączy dyskryminację 
z preferencjami grupy (współpracowników, interesariuszy). Trzecia grupa przyczyn 
może wynikać z systematycznie zaniżanej oceny potencjału kobiet (w tym samo-
oceny kobiet). Warto zauważyć, że zróżnicowanie składu organów spółek, z jednej 
strony, oznacza potencjalne trudności w procesie podejmowania decyzji, z drugiej 
zaś – jest uznawane za szansę lepszego zrozumienia różnych interesariuszy i źródło 
przewagi konkurencyjnej.

Niniejsze opracowanie, wykorzystując dorobek literatury przedmiotu poświęconej 
problematyce ładu korporacyjnego i zarządzania, w tym w szczególności zarządzania 
różnorodnością (ang. diversity management), podejmuje próbę określenia czynników 
kształtujących obecność kobiet w organach nadzorczych spółek2. Celem opracowania 
jest przedstawienie relacji między udziałem państwa (Skarbu Państwa) we własno-
ści polskich spółek publicznych a obecnością kobiet w radach nadzorczych. Arty-
kuł przestawia wyniki analizy statystycznej, odpowiadającej na pytanie, czy i w jaki 
sposób struktura własności, postrzegana jako jedna z ważnych cech charakteryzują-
cych przedsiębiorstwo, współwystępuje z obecnością kobiet w radach nadzorczych. 
W 2014 r. tylko 10–11% członków rad nadzorczych stanowiły kobiety, co oznacza, 
że polskie firmy, w większym stopniu niż unijne, nie wykorzystywały potencjału 
intelektualnego kraju na stanowiskach nadzorczych. W pierwszym punkcie arty-
kułu przybliżono problematykę obecności kobiet w organach zarządczych w Polsce 
i na świecie. Punkt drugi rozwija wątek wpływu struktury własności na obecność 
kobiet w odniesieniu do wyników prowadzonych wcześniej badań. W punkcie trze-
cim przedstawiono wyniki badania własnego nad zależnością struktury własności 
a obecnością kobiet w radach nadzorczych, przeprowadzonego na próbie badawczej 
100 przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie w latach 2008–2014. Analizie poddano łącznie 284 obserwacje przy wykorzysta-
niu programu Excel oraz programu statystycznego EViews. W niniejszym artykule 
skoncentrowano się na jednym rodzaju akcjonariusza, tj. Skarbie Państwa3, zakła-
dając zbieżność społeczno-finansowych interesów właścicieli oraz kierownictwa 
(menadżerów) i ich pozytywny wpływ na udział kobiet w organach nadzorczych 
i decyzyjnych. Wnioski zawarto w podsumowaniu.

2 W dalszej części pracy będą stosowane zamiennie określenia „w radach”, „radach dyrektorów/nadzor-
czych”.

3 Skarb Państwa jest to instytucja reprezentująca państwo jako właściciela majątku państwowego w sto-
sunkach cywilnoprawnych.
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1. Obecność kobiet w organach spółek

Współcześnie wiele krajów zachodnich i organizacji ponadnarodowych wdraża 
obowiązkowe lub dobrowolne strategie ukierunkowane na zapewnienie większej 
liczby kobiet w podmiotach rządowych i gospodarczych. Z badań przeprowadzonych 
w Polsce na spółkach notowanych na GPW w Warszawie i NewConnect wynika, że 
udział kobiet we władzach spółek pozostaje od lat na niezmiennie niskim poziomie, 
niższym niż średnia krajów Unii Europejskiej i wynosi w zarządach ok. 12%, w radach 
nadzorczych 14–17%, a na stanowisku prezesa ok. 7–8%, zaś przewodniczącego rady 
nadzorczej 8–9% [12]. W latach 2010–2014 w Polsce udział kobiet w gremiach decy-
zyjnych wzrósł zaledwie o 3%, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej zwiększył się 
o 8,3%. Analizy poświęcone udziałowi kobiet we władzach spółek pozwalają określić 
liczbę spółek z co najmniej 3 kobietami we władzach na 13,5%, a spółek bez żadnej 
kobiety we władzach na 35% wszystkich notowanych na Rynku Głównym i NewCon-
nect [12]. Na uwagę zasługuje również fakt, że wzrost liczby kobiet w radach nadzor-
czych spółek publicznych w latach 2012–2013 był wynikiem jasnych rekomendacji 
prawnych czy właścicielskich. Wprowadzenie regulacjami prawnymi obowiązko-
wych kwot we Francji, Włoszech i Hiszpanii zaowocowało zwiększeniem udziału 
kobiet w radach nadzorczych spółek córek firm włoskich, francuskich i hiszpańskich 
w Polsce. Ponadto w 2013 r. Minister Skarbu Państwa wydał rekomendację, zgod-
nie z którą do 2015 r. powinien być osiągnięty 30-procentowy udział kobiet wśród 
członków rad nadzorczych powoływanych przez Ministra Skarbu Państwa, a tym 
samym WIG30. Inaczej przedstawiała się sytuacja w zarządach spółek publicznych. 
Brak jakichkolwiek rekomendacji czy regulacji prawnych dotyczących różnorodno-
ści w zarządach powodował, że liczba kobiet w zarządach zmniejsza się radykalnie 
od roku 2011. W 70% firm z WIG30 nie było żadnej kobiety w zarządzie (w radzie 
nadzorczej w 33% firm) [12].

Analiza sytuacji w wybranych krajach na świecie prowadzi do refleksji, iż sku-
teczne i efektywne mogą okazać się zarówno twarde regulacje kwotowe oraz sank-
cje, jak i rekomendacje miękkie (np.: Łotwa, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania 
i Dania), a ich praktyczne stosowanie przez spółki jest zależne od społecznego i kul-
turowego kontekstu, a także od wagi przywiązywanej do zwiększenia udziału kobiet 
w procesach decyzyjnych w debacie publicznej oraz w politycznej agendzie danego 
kraju. Nie bez znaczenia są również czynniki organizacyjne, takie jak: przynależność 
do branży, cechy firmy czy cechy ładu korporacyjnego.

Badania nad różnorodnością płci w organach zarządczych przeważnie dowodzą, 
że obecność kobiet wpływa na działania i wyniki firm [15]. Różni autorzy docho-
dzą do wniosku, że firmy z dużym udziałem kobiet zarówno w kadrze kierowniczej, 
jak i systemie zarządzania, funkcjonujące w złożonym otoczeniu, generują dodatnią 
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i znaczącą ponadstandardową stopę zwrotu. Gul i in. [13] podkreślają, że różnorod-
ność płci poprawia jakość informacji ceny akcji przez większą jawność publiczną 
w dużych firmach oraz wspiera gromadzenie informacji w małych firmach. Wzrost 
różnorodności wśród menadżerów może być korzystny, zwłaszcza w firmach o sła-
bych systemach zarządzania [1, 15]. W dobrze zarządzanych firmach wyniki wska-
zują, że zwiększenie udziału kobiet w radach mogłoby w ostatecznym rozrachunku 
obniżyć wartość dla udziałowców, ponieważ większa różnorodność płci mogłaby 
doprowadzić do nadmiernego monitorowania tych firm.

Inne badania nie wykazują pozytywnego związku między różnorodnością płci 
w radach a wynikami finansowymi [8]. Dodatkowo „w większości rad dyrektorów 
jest tylko jedna kobieta lub stanowią one niewielką mniejszość” [26], więc sama 
obecność kobiet w radach dyrektorów może nie wystarczać, aby stanowić istotny 
czynnik różnicujący, oraz że konieczna jest masa krytyczna kobiet, aby ten czynnik 
miał znaczący wpływ [16, 11].

Kiedy stopień zróżnicowania rad pod względem płci nie jest normą i analizy 
na poziomie przedsiębiorstwa nie dostarczają konkluzywnych wniosków, Charles i in. 
[10] proponują określenie charakterystyki firm, które posiadają wystarczającą liczbę 
kobiet (wyżej jako masa krytyczna). Najsilniejszą determinantą obecności co najmniej 
trzech kobiet w radzie nadzorczej okazała się wielkość rady. Z kolei Post i Byron [22] 
dowodzą, iż obecność kobiet w radzie jest pozytywnie skorelowana z księgową stopą 
zwrotu (ang. accounting returns) oraz że relacja ta jest silniejsza w krajach o silniejszej 
ochronie udziałowców – prawdopodobnie dlatego, że ochrona udziałowców moty-
wuje rady do korzystania z różnych rodzajów wiedzy, doświadczeń oraz wartości, 
jakie wnosi każdy członek. Z badań wynika również, że chociaż zależność między 
obecnością kobiet w radzie a wynikami rynkowymi jest bliska zeru, to ta sama zależ-
ność ma wartość dodatnią w krajach o wysokim stopniu parytetu płci (oraz wartość 
ujemną w krajach o niskim parytecie płci) – być może dlatego, że społeczne różnice 
płci w kapitale ludzkim mogą wpływać na to, jak inwestorzy oceniają przyszły poten-
cjał zarobkowy firm, w których liczba kobiet–dyrektorów jest większa.

2.  Wpływ struktury własności na obecność kobiet 
w świetle dotychczasowych badań

Problematyka własności w odniesieniu do spółek giełdowych ma istotne znacze-
nie z uwagi na fakt, iż posiadacze akcji są właścicielami praw rezydualnych i dążą do 
wywierania wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę, co egzekwują przez zasia-
danie w radach (nadzorczych, dyrektorów) lub zarządach bądź przez delegowanie do 
tych organów swoich reprezentantów [3]. W definiowaniu roli różnych inwestorów 
w spółkach jest istotne ich rozróżnienie według wysokości posiadanych udziałów, 
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stopnia koncentracji i ich tożsamości. Na przykład akcjonariat rozproszony, z jednej 
strony, sprzyja dywersyfikacji ryzyka przez poszczególnych inwestorów i pozyskiwa-
niu środków na rozwój, ale, z drugiej strony, zwiększa koszty agencji. Z kolei kon-
centracja własności sprzyja aktywnemu monitoringowi i obniżeniu kosztów agencji, 
jednak może rodzić problemy zdominowania rady. Badacze stwierdzili również, że 
wielkość zarządu ma korzystny wpływ na obecność kobiety w zarządzie, a partycy-
pacja pracownicza korzystnie wpływa na prawdopodobieństwo obecności kobiet 
w zarządzie. Ponadto, zdaniem Oehmichen i in. [21], im więcej zmian w zarządzie, 
tym większe prawdopodobieństwo wyznaczenia kobiety na członka zarządu.

Przybliżenie problematyki obecności kobiet w organach nadzorczych i zarząd-
czych (w ujęciu mikro) najczęściej jest analizowane na tle badania zależności mię-
dzy typami struktury własności a określonymi cechami przedsiębiorstwa (np.: 
zyskowność, innowacyjność, realizowana strategia czy stosowanie dobrych praktyk). 
Wpływ właścicieli na obecność kobiet w zarządach badają przede wszystkim Carle-
ton i in. [7], analizując ogólny wpływ inwestorów instytucjonalnych na różnorod-
ność w radach dyrektorów. Bazując na tych doświadczeniach, Oehmichen i in. [21] 
uzupełnili wspomniane badania i dodali właścicieli strategicznych (korporacje sek-
tora niefinansowego oraz organizacje rządowe) i indywidualnych (w tym rodziny), 
a wśród właścicieli instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne, venture capital i pri-
vate equity) wyróżnili krajowych i międzynarodowych. Badacze wykazali, że istnieją 
określone instytucje ładu korporacyjnego, które działają na korzyść obecności kobiet 
w zarządach. Należą do nich inwestorzy dominujący oraz w szczególności właści-
ciele rodzinni i zagraniczni właściciele instytucjonalni. Za uzasadnienie przyjęto, że 
właścicielom indywidualnym i rodzinnym zależy przede wszystkim na przetrwaniu 
spółki i stabilnych wynikach [4], więc chęć do ponoszenia ryzyka jest niewielka, dla-
tego menadżerów poszukują wśród członków rodziny. Ponieważ kobiety stanowią 
średnio połowę rodziny, podaż kobiet–menadżerów jest duża, a zatem prawdopodo-
bieństwo obecności co najmniej jednej kobiety w zarządzie jest duże.

W badaniach często podkreśla się specyfikę Skarbu Państwa jako akcjonariusza, 
który preferuje strategie w długim horyzoncie inwestycyjnym i wykazuje wysoką awer-
sję do ryzyka [17]. Skarb Państwa w Polsce, zarówno jako akcjonariusz większościowy, 
jak i mniejszościowy spółek publicznych, aktywnie włącza się w proces wyboru człon-
ków władz spółek. Kontrola większych udziałów lub mechanizmów zapewniających 
kontrolę sprawia jednak, że bardziej angażuje się w nadzór, wykazując umiarkowane 
zainteresowanie stosowaniem dobrych praktyk [2]. Nadzór korporacyjny przybiera 
formę nadzoru urzędniczego (pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa) [23], co 
znajduje potwierdzenie w Raporcie NIK za lata 2004–2008, dotyczącym sprawowania 
nadzoru właścicielskiego. Wybór członków do rad nadzorczych spółek Skarbu Pań-
stwa odbywał się najczęściej przez – przewidziane w procedurze – wskazanie kandy-
datów spośród członków korpusu służby cywilnej i akceptację Ministra Gospodarki.
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Wpływ własności państwowej na obecność kobiet w organach decyzyjnych można 
rozpatrywać w kontekście teorii agencji i teorii praw własności. Problem rozdzielenia 
własności w sensie ekonomicznym i własności w sensie prawnym to określenie, kto 
ma prawo do majątku i akcji spółek oraz zysku. Problem agencji zwraca uwagę, że 
państwo powodowane zasadami sprawiedliwości społecznej nie pełni funkcji osta-
tecznego właściciela, a raczej agenta swoich obywateli [5]. Dodatkowe powiązanie 
właściciela i członków rad nadzorczych stosunkiem pracy, budzące wątpliwości ze 
względu na możliwy konflikt interesów, stanowi praktyczną zaletę. Obserwowana 
w administracji centralnej przewaga liczebna kobiet na stanowiskach kierowniczych 
(52%), w porównaniu do średniej dla kraju (39,6%), może stanowić uzasadnienie 
wyższej obecności kobiet w organach decyzyjnych spółek państwowych. Badanie 
przeprowadzone przez E. Lisowską w 2012 r. w ramach projektu „Równe traktowanie 
standardem dobrego rządzenia” wskazuje, że na najwyższych stanowiskach kierow-
niczych udział kobiet wynosił 20%, na stanowiskach kadr wyższego szczebla – 47%, 
a najniższego szczebla – 58% [18].

Dużą rolę odgrywają także uwarunkowania kulturowe, determinujące cele spółek 
Skarbu Państwa, bowiem realizacja interesu publicznego jest wpisana w każdą dzia-
łalność państwa, także działalność gospodarczą. W badaniach wskazuje się na istotną 
zależność od funkcjonujących w społeczeństwie wzorców behawioralnych (np. polityki 
rodzinnej), które sprzyjają rozwojowi kariery zawodowej kobiet bądź go hamują. Może 
to uzasadniać niechęć inwestorów do obsadzania kobiet na stanowiskach menadżer-
skich i dostęp do zdominowanej przez mężczyzn puli pracowników funkcjonujących 
w tej samej sieci społecznej [6]. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, 
Polacy w większości są przeciwni prawnym gwarancjom równości płci – w postaci 
kwot. Co czwarty badany (24%) uważał za słuszne, aby prawo określało, jaki powi-
nien być udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych, a dwie 
trzecie respondentów (63%) sprzeciwiało się takiej propozycji. Ankietowani popie-
rający to rozwiązanie uważali, że gwarantowany udział kobiet w zarządach i radach 
nadzorczych spółek publicznych – średnio rzecz biorąc – powinien wynosić 39%. 
Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni opowiadały się za zwiększeniem swojego 
udziału na stanowiskach kierowniczych, mężczyźni natomiast zdecydowanie częściej 
niż kobiety byli przekonani o potrzebie utrzymania status quo [9]. Gdyby w interesie 
państwa leżało wypełnianie europejskich standardów wyznaczanych przez prawodaw-
stwo unijne, spółki z udziałem Skarbu Państwa mogłyby służyć za przykład w zakresie 
realizowanej polityki równości i różnorodności, zwiększając udział kobiet w organach 
decyzyjnych. Z badań wynika, że politycy i urzędnicy działający z ramienia Skarbu 
Państwa, zainteresowani utrzymaniem swoich stanowisk, pod rosnącą presją otocze-
nia dążą do zwiększenia obecności kobiet w różnych sferach życia, również w biz-
nesie [25]. Okazuje się jednak, że kobiety, również w radach spółek państwowych, 
są często postrzegane jako niewnoszący do spółki niczego istotnego, niewzbogacający 
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rady, niekreujący wartości „ornamentariusze”, czyli, jak ujął to A. Nartowski, człon-
kowie „kraszący nadzór swoim nazwiskiem i autorytetem, promiennym obliczem, 
wpływami” [19]. Powodzenie każdej idei (tu: zwiększenie udziału kobiet w orga-
nach spółek) i jej mechanizmów wiąże się z wykazaniem efektywności. Literatura 
przedmiotu zwraca uwagę na niską przewidywalność oraz podejmowanie decyzji nie 
zawsze racjonalnych (nieukierunkowanych na maksymalizację wartości spółki czy 
wartości dla akcjonariuszy mniejszościowych) przez Skarb Państwa (np. wybieranie 
menadżerów nie z powodu kompetencji, lecz koneksji politycznych).

Wykres 1.  Udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, 
WIG30, Rynku Głównego oraz NewConnect w latach 2012–2014
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Źródło: [12].

Zdaniem A. Adamskiej, Skarb Państwa, będąc znaczącym akcjonariuszem nie 
tylko w skali spółek, w których posiada udziały, lecz także w skali całego rynku akcji, 
wywiera istotny wpływ na kształtowanie się standardów ładu korporacyjnego na pol-
skim rynku [2]. Spółki Skarbu Państwa mogłyby być uznane za promotorów równości 
kobiet i mężczyzn wobec konieczności uwzględniania problemów społecznych spo-
czywających na państwie. Z jednej strony zasadne jest przypuszczenie, że z punktu 
widzenia nadzoru korporacyjnego obecność państwa sprzyja formułowaniu zasad 
dobrych praktyk, według których powinno postępować Ministerstwo Skarbu Państwa. 
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Z drugiej strony, właściciele, dokonując wyboru członków zarządu, wybierają takich 
menadżerów, którzy zgodnie z ich oczekiwaniami będą najlepiej reprezentować ich 
interesy. Wysuwając kandydatów, opierają wybory na osobistych relacjach i zaufaniu, 
tym samym „powielając” siebie. Zatem szansą na zwiększenie udziału kobiet w spół-
kach, w których dominującym właścicielem jest Skarb Państwa, może być obecność 
reprezentantów załogi niepasujących do istniejących stereotypów [14]. Udział kobiet 
w zarządach i radach nadzorczych z uwzględnieniem spółek Skarbu Państwa według 
segmentu rynku kapitałowego przedstawiono na wykresie 1.

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 1, obecność Skarbu Państwa 
we własności oraz notowanie na rynku NewConnect sprzyjają większej obecności 
kobiet we władzach spółek. Dominujący w literaturze przedmiotu pogląd, że ramy 
funkcjonowania zarówno gospodarek, jak i pojedynczych przedsiębiorstw zależą od 
wzajemnych relacji systemu nadzoru nad spółką i struktury własności, skłania do 
pogłębiania badań nad zależnością struktury własności i obecnością kobiet w orga-
nach zarządczych i nadzorczych spółek.

3. Udział kobiet we władzach spółek – badanie własne

3.1. Metoda i próba badawcza

Bazując na powyższym przeglądzie literatury, przeprowadzono analizy wiążące 
występowanie określonej struktury własności z obecnością kobiet w radach nadzor-
czych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wyniki określą liczbę 
kobiet we władzach spółek, ich procentowy udział wraz z informacją, czy kobiety peł-
nią funkcje liderów tych organów (przewodnicząca rady nadzorczej). Badanie miało 
także na celu określenie dynamiki udziału kobiet we władzach spółek na przestrzeni 
siedmiu lat (2008–2014), a także współwystępowania obecności kobiet we władzach 
spółek i określonej struktury własności (udziału Skarbu Państwa jako akcjonariusza 
dominującego). Badania na temat relacji między własnością państwową a udziałem 
kobiet w radach nadzorczych nie były częste, jednak można przypuszczać, że na obec-
ność kobiet będzie miało wpływ większe zainteresowanie celami społecznymi niż 
finansowymi tego właściciela. Ponadto liczniejsza reprezentacja kobiet w strukturach 
kierowniczych instytucji państwowych stwarza większe szanse na obecność kobiet 
jako przedstawicieli właściciela, którym jest państwo.

Na potrzeby prowadzonych analiz sformułowano hipotezę główną:
H: Własność państwowa pozytywnie wpływa na obecność kobiet w radach nadzorczych.
oraz cząstkowe hipotezy:
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H1: Prawdopodobieństwo obecności co najmniej jednej kobiety w radzie nadzor-
czej spółki akcyjnej notowanej na GPW w Warszawie zwiększa się, jeśli największym 
akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa.
H2: Zwiększeniu procentowego udziału kobiet w radzie nadzorczej spółki akcyjnej 
notowanej na GPW w Warszawie sprzyja Skarb Państwa jako główny akcjonariusz.

Zmienne zależne opisujące udział kobiet w radach nadzorczych objęły następu-
jące kwestie:

 � obecność w radzie nadzorczej przynajmniej jednej kobiety (tak/nie) – zmienna 
woman_board;

 � liczba kobiet w radzie nadzorczej;
 � udział kobiet w radzie nadzorczej (procentowy) – zmienna perc_woman_board;
 � czy kobieta jest przewodniczącą rady (tak/nie)?

Wśród zmiennych niezależnych opisujących charakterystykę spółki lub radę nad-
zorczą znalazły się:

 � kapitalizacja rynkowa – wartość spółki;
 � branża:

 – z podziałem na branże według standardów GPW,
 – z podziałem na sektor finansowy i pozostałe sektory;

 � udział największego akcjonariusza – % głosów posiadanych przez największego 
akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na WZA;

 � typ największego akcjonariusza wyróżniający następujące kategorie:
 – Skarb Państwa – zmienna type_1,
 – krajowy inwestor branżowy – zmienna type_2,
 – zagraniczny inwestor branżowy – zmienna type_3,
 – inwestor indywidualny – zmienna type_4,
 – instytucja finansowa – zmienna type_5.

Badanie przeprowadzono w okresie od lipca do października 2015 roku. Próba 
badawcza objęła 100 spółek giełdowych o największej kapitalizacji rynkowej według 
wycen za rok 2012. Dane do badania zostały pozyskane przez zbieranie informacji 
z raportów rocznych za cztery lata (tj.: 2008, 2010, 2012, 2014 rok), ze względu na nie-
wielką zmienność struktury rad nadzorczych w zakresie płci. Dane zbierano ręcznie 
z powodu trudności w zakupie bazy i wątpliwości odnośnie danych pozyskiwanych 
tą drogą. Choć ręczne zbieranie danych jest procesem bardzo czasochłonnym, pozwo-
liło ono na obserwacje innych dodatkowych zjawisk, które niewątpliwie ułatwiają 
zrozumienie dynamiki obecności kobiet w radach nadzorczych spółek giełdowych. 
Łącznie analizie poddano 284 obserwacje. Analizy przeprowadzono przy wykorzy-
staniu programu Excel oraz pakietu ekonometrycznego EViews.
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3.2. Wyniki

Statystyki opisowe

Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennych objaśnianych woman_board (obec-
ność co najmniej jednej kobiety w radzie nadzorczej) i perc_woman_board i (procen-
towy udział kobiet w radzie nadzorczej) przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zmienne obecności i udziału kobiet w radzie nadzorczej – statystyki opisowe

2008 2010 2012 2014

woman_board średnia 0,48 0,51 0,49 0,52

odch. stand. 0,50 0,50 0,50 0,50

perc_woman_board średnia 0,11 0,11 0,10 0,11

odch. stand. 0,14 0,14 0,13 0,14

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, spółek, które zatrudniają kobiety 
w radach nadzorczych, jest od 2008 r. mniej więcej tyle samo; w co drugiej spółce jest 
przynajmniej jedna kobieta. Procentowy udział kobiet w radach nadzorczych pozo-
staje na niezmienionym poziomie od 2008 r. i kształtuje się na poziomie 10–11%. 
Zróżnicowanie odsetka kobiet między spółkami (mierzone odchyleniem standardo-
wym) jest bardzo duże w stosunku do ich średniego udziału w ogólnej liczbie człon-
ków rad nadzorczych.

Dodatkowo analizy wykazały, że liczba kobiet w radzie nadzorczej wynosi średnio 
0,7–0,8, co oznacza, że w dziesięciu radach badanych spółek zasiada łącznie około 
7–8 kobiet. Liczba spółek, w radzie których przewodniczącą jest kobieta, jest bardzo 
niska i wyniosła 8 (8%) w latach 2012 i 2014. Ponadto liczba spółek, w radzie których 
nie zasiada ani jedna kobieta, spadła w badanym okresie z 58 (67%) w 2008 r. do 47 
(49%) w 2010 r., z 51 (51%) w 2012 r. do 45 (47,5%) w 2014 r. W tym samym czasie 
wzrosła liczba spółek z jedną kobietą w radzie z 24 (27%) w 2008 r. do 30 (32,5%) 
w 2014 r. Wzrosła także liczba spółek, w radzie których zasiadają 2 kobiety – z 5 
(6%) w 2008 r. do 14 (16%) w 2014 r. – oraz w których zasiadają 3 kobiety – z 0 (0%) 
w 2008 r. do 3 (3%) w 2014 r.

Modelowanie

W celu weryfikacji hipotez wykorzystano zmienną woman_board (obecność co 
najmniej jednej kobiety w radzie nadzorczej) w odniesieniu do struktury własności. 
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Na potrzeby analiz zostały zbudowane modele logitowe, oddzielnie badające zależ-
ność dla każdego roku. Początkowy zbiór zmiennych objaśniających obejmował 
wszystkie zmienne wymienione w punkcie „Metoda i próba badawcza”. W tabeli 2 
przedstawiono ilorazy szans wyznaczone na podstawie modeli logitowych.

Tabela 2.  Obecność kobiet w radzie nadzorczej a typ akcjonariusza – wyniki modelu 
logitowego

2008 2010 2012 2014

liczba obserwacji 87 96 99 95

type_2 0,1231 (*) 0,1714 (*) 0,4615 0,1875 (*) 

type_3 0,2308 (*) 0,5429 0,4121 0,3516

type_4 0,0684 (*) 0,1587 (*) 0,2564 (*) 0,0993 (*) 

type_5 0,0308 (*) 0,0857 (*) 0,1442 (*) 0,0469 (*) 

zliczeniowy R2 70% 69% 61% 70%

(*) zmienna istotna statystycznie na poziomie istotności 0,1.
Zliczeniowy R2 wyznaczony na podstawie reguły Cramera.
Źródło: opracowanie własne.

Przykładowa interpretacja dla lewej górnej komórki jest następująca: w 2008 r. 
iloraz szans zatrudnienia przez spółkę, w której dominującym akcjonariuszem jest 
krajowy inwestor instytucjonalny, przynajmniej jednej kobiety w radzie nadzorczej 
był o (1 – 0,1231 = 0,8769) 87,59% mniejszy niż przez firmę, której właścicielem 
jest Skarb Państwa. Zliczeniowy R2 oznacza, ile obserwacji zostało poprawnie skla-
syfikowanych przez model (czyli ile firm niezatrudniających kobiet zostało przez 
model sklasyfikowanych jako niezatrudniające, a zatrudniających – jako zatrud-
niające, w stosunku do ogólnej liczby obserwacji). Wynik ok. 70% można uznać za 
satysfakcjonujący.

Wnioskując z danych zawartych w tabeli 2, należy stwierdzić, że w wyjaśnia-
niu udziału (lub nie) kobiet w radzie nadzorczej istotny jest wyłącznie typ inwe-
stora w porównaniu z type_1 (czyli w porównaniu z własnością Skarbu Państwa). 
Wszystkie inne zmienne (sektor, aktywa, wiek firmy itd.) nie wpływają na prawdo-
podobieństwo obecności kobiet w radzie nadzorczej w sposób istotny statystycznie. 
Dla wszystkich typów inwestorów prawdopodobieństwo zatrudnienia przynajmniej 
jednej kobiety w radzie nadzorczej jest niższe niż w spółce Skarbu Państwa. Stosun-
kowo najmniej od kategorii 1 różni się kategoria 3 (inwestor zagraniczny); różnica 
jest istotna tylko w 2008 r., potem kategoria 3 staje się nierozróżnialna statystycznie 
od 1. Pozostałe typy inwestorów w sposób statystycznie istotny różnią się od własno-
ści Skarbu Państwa, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo obecności kobiet w radzie 
nadzorczej. Wyniki te potwierdzają hipotezę H1.
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W celu weryfikacji hipotez wykorzystano zmienną perc_woman_board (odsetek 
kobiet w radzie nadzorczej) w odniesieniu do struktury własności. Na potrzeby analiz 
został zbudowany model tobitowy, oddzielnie badający zależność dla każdego roku. 
W tabeli 3 są podane oceny parametrów wyznaczone na podstawie modelu tobito-
wego oszacowanego metodą największej wiarygodności.

Tabela 3.  Udział kobiet w radzie nadzorczej a typ akcjonariusza – wyniki modelu 
tobitowego

2008 2010 2012 2014

liczba obserwacji 87 96 99 95

type_2 –0,1405 –0,1607 –0,0656 –0,1771 (*) 

type_3 –0,1276 –0,06755 –0,1123 –0,1010

type_4 –0,2368 (*) –0,1716 (*) –0,1363 (*) –0,1861 (*) 

type_5 –0,3611 (*) –0,2342 (*) –0,2509 (*) –0,3513 (*) 

(*) zmienna istotna statystycznie na poziomie istotności 0,1.
Źródło: opracowanie własne.

Przykładowa interpretacja dla lewej górnej komórki: w 2008 r. spółki, w których 
dominującym akcjonariuszem jest krajowy inwestor instytucjonalny, były skłonne 
zatrudniać mniej kobiet (dokładnie o 0,14 kobiety mniej, co jednak jako ułamek 
trudno bezpośrednio zinterpretować) w porównaniu do spółek Skarbu Państwa.

Wnioskując z danych zawartych w tabeli 3, należy stwierdzić, że w wyjaśnianiu 
skłonności do zatrudniania dodatkowych kobiet w radzie nadzorczej istotny jest 
wyłącznie typ inwestora w porównaniu z type_1 (czyli w porównaniu z własnością 
Skarbu Państwa). Wszystkie inne zmienne (sektor, aktywa, wiek firmy itd.) nie wpły-
wają na skłonność do zatrudniania kobiet w radzie nadzorczej w sposób istotny staty-
stycznie. Od spółek Skarbu Państwa najbardziej się różnią (na niekorzyść ze względu 
na ujemny efekt w porównaniu ze Skarbem Państwa), pod względem skłonności do 
zatrudniania dodatkowych kobiet w radach nadzorczych, inwestorzy typu 4 (indy-
widualni) i typu 5 (finansowi). Wyniki te potwierdzają hipotezę H2.

Uzyskane wyniki potwierdzają, po pierwsze, współwystępowanie obecności 
i udziału kobiet w radach nadzorczych z określoną strukturą własności. Po dru-
gie, wyniki potwierdzają także sformułowane hipotezy, zakładające wyższą obec-
ność kobiet w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Wyniki 
te są zbieżne z wynikami innych autorów [25; 24) i można interpretować jako dążenie 
Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółek do uwzględniania potencjału zarządzania 
różnorodnością przez włączanie kobiet do rad nadzorczych. Dodatkowo obecność 
kobiet może być związana z szerszą perspektywą Skarbu Państwa, który jako akcjo-
nariusz, oprócz wyników finansowych, formułuje także inne cele. Taki zabieg jest 
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łatwiejszy do przeprowadzenia w przypadku rad dużych, które są tworzone właśnie 
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Podsumowanie

Niniejsze badanie miało na celu identyfikację obecności kobiet w radach nadzor-
czych spółek notowanych na GPW w Warszawie w odniesieniu do struktury akcjo-
nariatu. Wykorzystanie różnych zmiennych opisujących obecność i udział kobiet 
w radach nadzorczych wraz z uwzględnieniem charakterystyki spółek i ich rad pozwo-
liły na identyfikację czynników sprzyjających większemu udziałowi kobiet w orga-
nach tych spółek. Badania potwierdziły, że obecność kobiet w radzie nadzorczej 
spółki giełdowej współwystępuje z udziałem Skarbu Państwa w strukturze własności.

Uzyskane wyniki dostarczają ważnych obserwacji na temat obecności kobiet 
w organach spółek giełdowych i wskazują na konieczność kontynuowania tych 
badań, zwłaszcza w sytuacji ogólnego braku reprezentatywnej analizy empirycznej 
czynników ładu korporacyjnego, sprzyjających obecności kobiet w radach nadzor-
czych. Ukazywanie faktycznego obrazu wpływu obecności i udziału kobiet we wła-
dzach spółek na wyniki firmy i jakość decyzji może w przyszłości stanowić argument 
przemawiający za (bądź przeciw) większym zróżnicowaniem płci w organach decy-
zyjnych przedsiębiorstw.

Niniejsze badanie nie jest pozbawione ograniczeń. Korzystając jedynie z ogól-
nodostępnych danych na szczeblu firmy, uzyskuje się wysoki poziom abstrakcyjno-
ści. Badania takie nie mierzą konkretnie preferencji na poziomie indywidualnych 
spółek, a zatem nie można stworzyć modelu dobrych wskaźników zachowań właści-
cieli w zakresie wsparcia kobiet na najwyższych stanowiskach nadzorczych. W przy-
szłości kierunkiem badań powinna być analiza faktycznych preferencji i zachowania 
inwestorów, w tym Skarbu Państwa, oraz potencjalny ich wpływ na wzorce funkcjo-
nowania rad nadzorczych. Szczególnie cenne byłoby przeprowadzenie dogłębnych 
wywiadów z przedstawicielami właścicieli.
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WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA A OBECNOŚĆ KOBIET 
W RADACH NADZORCZYCH. BADANIE SPÓŁEK 
NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE

Streszczenie

W artykule podjęto próbę określenia trendów dynamiki obecności kobiet w organach pol-
skich spółek giełdowych oraz identyfikacji, czy pewnego typu właściciele zwracają większą 
uwagę na różnorodność w radach niż inni. Artykuł przybliża wyniki badań przeprowadzonych 
na próbie 100 spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie na przestrzeni siedmiu 
lat (2008–2014). Uzyskane wyniki wskazują, że w badanym okresie udział kobiet w radach 
nadzorczych kształtował się na stałym poziomie 10–11%, przy obecności co najmniej jed-
nej kobiety w połowie rad nadzorczych. Analizy statystyczne wskazują, że obecność kobiet 
i udział w radach nadzorczych spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie współ-
występuje z udziałem Skarbu Państwa w strukturze własności, natomiast nie współwystępuje 
z udziałem innych typów akcjonariuszy (inwestor indywidualny, instytucjonalny, finansowy).

Słowa kluczowe: kobiety, rada nadzorcza, własność Skarbu 
Państwa, spółki giełdowe, Polska
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GOVERNMENT OWNERSHIP AND FEMALE PRESENCE ON 
CORPORATE BOARDS. EVIDENCE FROM POLISH LISTED 
COMPANIES

Abstract

Results of a survey carried out on a sample of 100 largest companies listed on the Warsaw 
Stock Exchange during seven years (2008-2014) prove that the share of women in supervisory 
boards in that period was on a fixed level of 10–11%, with at least one woman in half of super-
visory boards. Statistical analyses show that presence and participation of women in super-
visory boards of joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange coincides with 
the participation of the state in ownership structure, and does not coincide with participation 
of other types of shareholders (individual investor, institutional investor, financial investor).

Key words: women, supervisory board, state ownership, listed 
companies, Poland




