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KWOTY DOTYCZĄCE PŁCI W ZARZĄDACH SPÓŁEK 
– PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ UNIJNYCH I KRAJOWYCH

GENDER QUOTAS IN MANAGEMENT BOARDS – REVIEW 
OF EU AND NATIONAL LEGAL SOLUTIONS

Streszczenie: Równość płci oznacza sytuację, w której zarówno mężczyźni, jak i kobiety doświadczają 
sprawiedliwego traktowania w każdej dziedzinie życia społecznego. W związku z  faktem, iż w ska-
li globalnej kobiety średnio stanowią zaledwie ok. 9% członków zarządu dużych firm (co znajdu-
je odzwierciedlenie w kluczowych i  często ponadnarodowych decyzjach o charakterze ekonomicz-
nym), per analogiam do zjawiska „kwotowania” w sferze polityki, na popularności zyskał mechanizm 
wprowadzania obligatoryjnych kwot w odniesieniu do zarządów giełdowych spółek. Jego założeniem 
jest redukcja tzw. gender gap – luki pomiędzy udziałem kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych. 
Przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu badania oparte zostały o przegląd rozwiązań kwo-
towych w odniesieniu do sfery biznesu w państwach członkowskich UE, dokonanej  z perspektywy 
unijnego prawodawstwa, przy czym szczególny nacisk położono tu na projekt dyrektywy, której celem 
jest poprawa równowagi płci w zarządach giełdowych spółek. 

Słowa kluczowe: kwoty dotyczące płci, zarządy spółek, prawo unijne, równość płci

Summary: Gender equality means that women and men are treated fairly in every area of social life. 
Currently women’s participation in management boards worldwide accounts for just over 9% (ne-
edless to say, management boards are an area where important decisions, often concerning more than 
one country are taken). So, similarly to gender quotas in politics quota regulations have been introdu-
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ced also in management boards in order to increase women’s participation. The aim is to reduce the 
“gender gap” in decision-making bodies in economics. For the purposes of this paper the quota rules 
in management boards in EU Member States have been analysed. However, the research was based 
on EU law with particular regard of the proposal of the Directive European Parliament and of The 
Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock 
exchanges and related measures.

Key words: gender quotas, management boards, gender equality, EU law

Wstęp

Unia Europejska od początku swojego istnienia (a zatem będąc jeszcze Wspólnotami 
Europejskimi – WE) hołdowała zasadzie równości płci. Choć pojęcie to początkowo nie zo-
stało ujęte w kategorii podstawowego prawa człowieka (panowało bowiem przekonanie, że 
problematyka społeczna pozostanie w gestii Rady Europy), to za fundamentalną regulację 
z zakresu równości płci uznać należy obecny art. 157 TFUE (dawny art. 141 TWE), gwaran-
tujący zasadę jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę 
jednakowej wartości, obowiązujący od podpisania Traktatów Rzymskich (1957)1. Warto jed-
nak podkreślić, że na przestrzeni lat spojrzenie na omawianą kwestię w WE ulegało istot-
nej i systematycznej reorientacji, sama zasada równości płci zyskała natomiast miano jednej 
z fundamentalnych reguł wspólnotowego (dziś: unijnego) porządku prawnego. 

Realizowana obecnie przez UE polityka równości płci uchodzi za jedną z najnowocześniej-
szych i zarazem najbardziej zaawansowanych na świecie. Logiczną konsekwencją tej zmiany 
jakościowej była także swoista ewolucja ujęcia tzw. kwestii kobiecej, którą syntetycznie ująć 
można przejściem „od równej płacy do zrównoważonego uczestnictwa kobiet w procesie decy-
zyjnym”2. W konsekwencji unijna koncepcja gender mainstreaming znalazła odzwierciedlenie 
zarówno w odniesieniu do sfery politycznej3, jak i szeroko rozumianego biznesu. 

Dziś kobiety stanowią mniej niż 1/5 kluczowych struktur decyzyjnych w dużych spół-
kach. Argument potrzeby modyfikacji status quo zyskał na znaczeniu zwłaszcza w kontek-
ście globalnego kryzysu gospodarczego i  wywołanego przezeń dyskursu m.in. na temat 
sposobów i  stylów zarządzania oraz kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Wobec po-
wyższego zarówno UE, jak i zrzeszone w niej państwa powzięły sobie za cel zrównoważyć 
strukturę płci w ekonomicznym procesie decyzyjnym, posiłkując się tzw. działaniami po-
zytywnymi, niejednokrotnie pod postacią gwarancji nakreślonych literą „twardego” prawa, 
postulującymi osiągnięcie określonego odsetka reprezentacji kobiet w organach decyzyj-
nych dużych przedsiębiorstw. Co więcej, dyskutowany obecnie projekt dyrektywy mającej 
na celu wzmocnienie równowagi płci w zarządach spółek notowanych na giełdzie przewi-

1  Przy czym należy zaznaczyć, że początkowe zainteresowanie WE kwestią równości płci było przede wszystkim 
konsekwencją dążenia do eliminowania nieuczciwych praktyk w polityce płacowej (m.in. obniżania kosztów pro-
dukcji poprzez zatrudnianie niżej wynagradzanych kobiet).
2  O. Barburska, Polityka UE w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych 
(cz. 1)  Studia Europejskie, 3/2007, s. 60.
3  Zagadnieniu prawnych gwarancji równości płci w sferze politycznej w państwach członkowskich UE poświę-
cona została dysertacja doktorska autorki, obroniona w 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego (przygotowywana do druku).
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duje osiągnięcie do 2020 roku min. 40% udziału weń kobiet4, budząc wiele kontrowersyj-
nych opinii (także w Polsce)5.

Celem niniejszego artykułu jest przegląd rozwiązań kwotowych zarówno rekomendowa-
nych przez UE, jak i zaadaptowanych przez państwa członkowskie, wraz ze wstępną próbą 
oceny ich (potencjalnej) efektywności. 

1. Argumenty natury ekonomicznej na rzecz zrównoważonej 
reprezentacji płci w procesie decyzyjnym

W  opinii wielu liderów biznesu heterogeniczna struktura płci w  procesie decyzyjnym 
stanowi swoisty motor działania organizacji. Zespoły złożone z kobiet i mężczyzn cechuje 
wielopłaszczyznowość poglądów i wynikająca zeń niejednolitość ocen, sądów, a zatem i pro-
ponowanych rozwiązań. Innymi słowy, im większa różnorodność zasobów ludzkich, tym 
wyższa efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa. 

Składają się na nią następujące czynniki:
•	 poprawa wydajności firmy – szereg badań wskazuje, że spółki z większym udziałem ko-

biet na najwyższych (decyzyjnych) szczeblach cechują dobre rozwiązania zarówno o charakterze 
organizacyjnym, jak i finansowym. Co więcej, tam, gdzie zarządzanie jest słabe, kobiety-szefowe 
mogą uskutecznić naprawdę silny nadzór i – tym samym – wywrzeć pozytywny wpływ w zakresie 
istotnych wartości, decydujących o postrzeganiu firmy oraz jej relacji w stosunku do konkurencji. 
Jest poza tym o wiele bardzie prawdopodobne, że zrównoważone pod względem struktury płci 
zarządy zwrócą większą uwagę na jakość samego zarządzania oraz kontrolę ryzyka.

•	 odzwierciedlenie rynku – szacunkowe dane dowodzą, iż kobiety – w skali globalnej – sta-
nowią blisko 70% decydentów w zakresie wydatków na konsumpcję dóbr6, co koreluje w pewnym 
sensie ze stereotypowanym przekonaniem, że mężczyzna („głowa” rodziny) głównie środki do-
starcza, kobieta natomiast („szyja”) – decyduje o ich rozdysponowaniu. Wobec powyższego więk-
sza liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych zapewnia lepszy wgląd w działalność gospodar-
czą i wybory konsumenckie, natomiast produkty i usługi, które są sprofilowane dokładnie pod 
potrzeby i preferencje konsumentów, przekładają się w sposób bezpośredni na wyniki sprzedaży.

•	 lepsza jakość procesu decyzyjnego – jak nadmieniono, różnorodność zarówno wśród 
pracowników, jak i członków zarządu (a zatem ich wiedza, umiejętności oraz posiadane do-
świadczenie) przekłada się w sposób bezpośredni na większą kreatywność i innowacyjność 

4  Mowa o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów nie-
wykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków, z 4.11.2012r. COM (2012) 614 
final, 2012/0299 (COD). Dostęp: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FI-
N:pl:PDF. W listopadzie 2013r. PE przyjął konsekwentną rezolucję i wysłał jasną informację Radzie, a także za-
interesowanym stronom i firmom w UE. Wniosek przyjęto 459 głosami „za”, przy 148 głosach „przeciw” oraz 
81 „wstrzymujących się”. Zasady zaczną obowiązywać po ich zaakceptowaniu przez Radę Unii Europejskiej, 
planowo przed wyborami do PE w 2014r. Szerzej: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/conten-
t/20131118IPR25532/html/40-miejsc-w-radach-nadzorczych-dla-kobiet. 
5  Szerzej na temat ekspertyz złożonych w  BAS: E. Łętowska, Prawne aspekty parytetów w  świetle Konstytucji 
z 1997 roku. Skąd się bierze niemożość i jak jej rozumiem zaradzić, „Femka – magazyn kobiet myślących”, nr 5-6/
VI 2013, s. 25 i n.
6  Mowa tu zarówno o bieżących danych, ale prawidłowość tę zauważyła już na przełomie lat 50. i 60. w USA Betty 
Friedan, określając ją jako „sprzedaż sprofilowaną pod kątem płci”. Szerzej: B. Friedan, Mistyka kobiecości, Wyd. 
Czarna Owca, Warszawa 2012, s. 284 i n. 
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danej struktury. Bardziej heterogeniczne organy decyzyjne mogą przyczynić się do zwiększe-
nia wydajności firmy przede wszystkim ze względu na fakt, że ich rozstrzygnięcia podejmo-
wane będą na podstawie ocen biorących pod uwagę więcej alternatyw, aniżeli ma to miejsce 
w strukturach homogenicznych.

•	 wzrost korporacyjnego „ładu” i  etycznych zachowań – badania wykazały, że ja-
kość organizacji w korporacji jak i poziom etyki we wzajemnych relacjach jest skorelowany 
z udziałem kobiet  w zarządach (wraz z ich obecnością wyraźnie wzrasta).

•	 lepsze wykorzystanie talentów – kobiety stanowią obecnie około 60% absolwentów 
szkół wyższych w Europie. W realiach postępującego deficytu umiejętności i  starzenia się 
społeczeństwa marnotrawstwo kobiecego potencjału stało się zatem po prostu nieopłacalne. 
Jeśli bowiem połowa zasobów nie jest nawet brana pod uwagę do piastowania kierowniczych 
stanowisk, jakość samego procesu nominacji budzić może wiele wątpliwości. Konsekwentne 
włączanie kandydatów obu płci do procesu selekcji członków zarządu poskutkuje tym, że 
będą oni wybrani spośród najlepszych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wobec czego zadecy-
duje doświadczenie i posiadane kompetencje,  a nie – jak dotychczas – płeć (męska)7.

2. Równość płci w ekonomicznym procesie decyzyjnym 
– rekomendacje UE8

Jak zasygnalizowano, za punkt wyjścia unijnych regulacji kształtujących ekonomiczną 
równość płci uznać należy artykuł 157 (3) TFUE. Od zmian wprowadzonych Traktatem 
Amsterdamskim9 promocja równości płci określona została podstawowym zadaniem WE, 
natomiast wraz z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego10 moc wiążącą uzyskała także Kar-
ta Praw Podstawowych11, gdzie w  kontekście wyrównywania szans zwrócić uwagę należy 
zwłaszcza na jej artykuł 21 (zakazujący dyskryminacji m.in. ze względu na płeć) oraz art. 
23, dający podstawę do czasowego posługiwania się środkami specjalnymi, celem wyrów-
nania różnic w odniesieniu do płci niedoreprezentowanej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. 

Nie bez znaczenia w omawianym zakresie pozostaje unijne prawo wtórne. Dla przykładu: 
artykuł 3 Dyrektywy 2006/54/EC12 w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia 
i wykonywania zawodu stanowi, iż „w celu zapewnienia w praktyce pełnej równości kobiet 
i mężczyzn w życiu zawodowym Państwa Członkowskie mogą utrzymywać lub przyjmować 

7  Raport: The economic arguments. Women on boards - Factsheet 1, dostęp: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf, a także A. Wittenberg-Cox, A. Maitland, Kobiety i ich 
wpływ na biznes, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, passim.
8  Raport: Legal aspects, Women on boards – Factsheet 3, dostęp: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/
womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf. 
9  Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre 
związane z nimi akty, podpisany 2 października 1997 r., „Official Journal” C 340, 10.11.1997.
10  Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE 
2007 C 306/1.
11  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, C 303/1 z 14.12.2007, tekst dostępny na: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:PL:PDF.
12  Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia  w ży-
cie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, Dz. Urz. 
UE z 26.07.2006, L 204/23.
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środki w rozumieniu art. 141 ust. 4 Traktatu” (tzn. środki przewidujące specyficzne korzyści 
dla płci niedostatecznie reprezentowanej).

Poza regulacjami prawa stanowionego koncepcja równego traktowania jak również za-
stosowania działań pozytywnych znalazły swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości UE, które wyraźnie ewoluowało13. Na jego podstawie propozycję „kwotowa-
nia” w biznesie wpisać należy  w następujące założenie: rozwiązania te służyć mają wyborowi 
najlepszych kandydatów na podstawie analizy porównawczej ich kwalifikacji z zachowaniem 
pierwszeństwa – w przypadku jednakowych – dla przedstawicieli płci niedoreprezentowanej. 
W ramach acquis de l’Union14 niebagatelne znaczenie mają także zasady zastosowania prawa 
UE, a stanowiące swoiste dopełnienie wyżej wskazanych źródeł oraz umożliwiające dokonanie 
zgodnej z „duchem” unijnego prawa wykładni. W omawianym kontekście (działania pozytyw-
ne) należy wskazać przede wszystkim na zasadę subsydiarności (pomocniczości), stanowiącej, 
że w sytuacji gdy cel nie może zostać osiągnięty przez Państwa Członkowskie samodzielnie, 
potencjalnie lepsze rezultaty da koordynacja działań na poziomie UE aniżeli nawet ich kompi-
lacja, lecz dokonywana wyłącznie na płaszczyźnie krajowej. Zgodnie natomiast z zasadą pro-
porcjonalności – działania takie podejmowane być powinny z założeniem harmonizacji (zbli-
żania) krajowych porządków prawnych, bez wymogu dokonywania nieuzasadnionych zmian 
w prawie wewnętrznym (tu: w prawie handlowym / spółek handlowych)15.

Swoistą kanwą rozważań czynionych w  ramach niniejszego wywodu jest właśnie pro-
jekt dyrektywy zakładającej, aby do dnia 1.01.2020 r. co najmniej 40% stanowisk dyrekto-
rów niewykonawczych należało do płci niedostatecznie reprezentowanej. Cel ten dotyczy 
– co do zasady – jedynie ogólnie pojętej różnorodności płci wśród dyrektorów niewyko-
nawczych i  nie ingeruje w  konkretny wybór poszczególnych dyrektorów z  szerokiej puli 
kandydatów i kandydatek w  indywidualnych przypadkach. Dyrektywa wskazane rezultaty 
odnosi do spółek, których akcje są notowane na giełdzie (czyli – jak mówi projekt – ta-
kich, które charakteryzują się szczególnym znaczeniem gospodarczym, widocznością 
na rynku oraz wywieranym na niego wpływem). Wyklucza natomiast z  zakresu jej sto-
sowania spółki giełdowe, które są małymi lub średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)16.  
Zanim jednak analizie poddana zostanie zarówno treść wskazanej propozycji, jak i  jej po-
tencjalne rezultaty, warto zadać sobie pytanie, dlaczego UE sięga po instrument „twardego” 
prawa w omawianym zakresie i czy analogicznych rezultatów nie można (było) osiągnąć dro-

13  Mowa tu o przede wszystkim o sprawach: C-450/93: Kalanke (1995 r. Rec. s. I-3051), C-409/95: Marschall (1997 r. 
Rec. s. I-6363), C-158/97: Badeck (2000 r. Rec. s. I-1875), C-407/98: Abrahamsson (2000 r. Rec. s. I-5539). 
14  Pojęcie to oznacza całokształt dorobku prawnego UE wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia 
i stosowania, politykami unijnymi, orzecznictwem, zwyczajem, a także wartościami tkwiącymi u podstaw funk-
cjonowania UE. Por. S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. 
Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006, s. 182 i n.
15  Realizację takiego założenia umożliwia zastosowanie formy prawnej, jaką jest dyrektywa. To wtórne źródło prawa 
UE, którego zadaniem jest zbliżanie ustawodawstwa państw członkowskich z zachowaniem dużego stopnia ich wpły-
wu na środki i metody implementacji postanowień w niej zawartych. Dyrektywy bowiem nakreślają cel/skutek, który 
adresaci (państwa członkowskie) osiągnąć powinny we wskazanym czasie, lecz sposób, w jaki ów cel/skutek zostanie 
osiągnięty, w dużej mierze zależy właśnie od implementującego. Szerzej nt. dyrektyw jako źródła prawa UE m.in. w: 
Źródła prawa Unii Europejskiej, J. Barcz (red), tom IV, wyd. 3, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012, s. 30 
i n., a także: E. Łętowska, Prawne aspekty parytetów w świetle Konstytucji z 1997 roku. Skąd się bierze niemożność i jak jej 
rozumiem zaradzić, „Femka – magazyn kobiet myślących”, nr 5-6/VI 2013, s. 25 i n.
16  Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.
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gą działań krajowych lub (chociaż) drogą „zachęty” do ich podejmowania (prawem mięk-
kim, czyli niewiążącym). Jakie przyczyny doprowadziły do niepowodzenia rekomendacji i – 
w konsekwencji – poskutkowały samoregulacją UE?

Lektura treści samego projektu (jak również obserwacja działań UE w odniesieniu do poli-
tyki równości płci) pozwala stwierdzić, że jego wnioskodawca (Komisja Europejska) niejedno-
krotnie artykułował swoje stanowisko wobec potrzeby zwiększenia udziału kobiet w pełnieniu 
odpowiedzialnych funkcji w ekonomicznym procesie decyzyjnym, jak i  sam stanowić może 
dobry przykład wprowadzania rzeczonego stanowiska w czyn17. Na dowód powyższego służyć 
mogą zarówno założenia Karty kobiet18 jak i Strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn na 
lata 2010–201519 (stanowiącej kolejny pięcioletni plan działań na rzecz równości płci), a także 
treść wielu sprawozdań podsumowujących sytuację w omawianym zakresie20. Co więcej, prze-
prowadzone przez KE w marcu 2012 r. badania dowiodły, że w rzeczonym obszarze wzrost 
wyniósł zaledwie 0,6% na przestrzeni ostatnich lat, wobec czego „naturalny” progres wyniesie 
jeszcze min. 40 lat. Mając powyższe na względzie, także komisarz Viviane Reding (odpowie-
dzialna za kwestie sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa) sformułowała postulat 
zachęcający spółki do podejmowania dobrowolnych zobowiązań wprowadzenia konkretnych 
środków na rzecz zwiększenia liczby kobiet w ich zarządach21.

Także Rada UE, począwszy od lat 80.22, a skończywszy na postanowieniach Europejskie-
go Paktu na rzecz Równości Płci 2011–2020, przyjętego 7.03.2011 r., potwierdziła, że strategie 
w zakresie równości płci mają fundamentalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, dobrobytu 
i konkurencyjności. Wielokrotnie wzywała ona ponadto do podjęcia działań ukierunkowanych 
na promowanie równego udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych na wszystkich 
szczeblach oraz we wszystkich obszarach, celem pełnego wykorzystania ich talentów. 

Parlament Europejski natomiast niejednokrotnie zachęcał same spółki jak i państwa człon-
kowskie do zwiększenia reprezentacji kobiet w organach decyzyjnych, natomiast w rezolucji 
z 2011 r. wezwał Komisję do zaproponowania kwot legislacyjnych w celu osiągnięcia progu 
krytycznego 30% członkostwa kobiet w organach zarządzających do 2015 r. i 40% do 2020 r.23 

Zobowiązanie do dalszego działania w tym obszarze w swoim programie prac na lata 2012–
2014 potwierdzili także europejscy partnerzy społeczni. Warto ponadto podkreślić, że unijna 

17  Raport: Gender Equality in the European Commission, Women on boards – factsheet 4, dostęp: http://ec.europa.
eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf. 
18  Komunikat Komisji z dnia 5 marca 2010 roku Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami 
i mężczyznami, Karta Kobiet, COM(2010) 78 final.
19  Komunikat Komisji z dnia 21 września 2010 roku Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015, 
COM(2010) 491 final.
20  Zob. sprawozdanie Komisji More women in senior positions ze stycznia 2010 r.; dokument roboczy służb Ko-
misji Równowaga płci w kierownictwie przedsiębiorstw z marca 2011 r. (SEC(2011) 246 final, a także sprawozdania 
Komisji z postępów w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 2011 roku (A7-0041/2012) oraz z postępu 
prac Women in economic decision-making in the EU z marca 2012 r.; ponadto dokument roboczy służb Komisji 
Postępy w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn w 2011 r.,  z kwietnia 2012 r. (SWD(2012) 85 final).
21  Women on the Board Pledge for Europe, dostęp: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/women-
pledge/index_en.htm. 
22  Council recommendation on the promotion of positive action for women (84/635/EEC) oraz Council recom-
mendation, upon proposal by the Commission, on the balanced participation of women and men i decision-making 
process (96/694/EC).
23  Zob. np. Rezolucja z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kobiet i kierownictwa przedsiębiorstw (2010/2115(INI)) czy Re-
zolucja z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2011 r. (2011/2244(INI)).
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inicjatywa wpisuje się w rezultaty badania eurobarometru, wskazujące, iż 88% Europejczyków 
deklaruje potrzebę istnienia równej reprezentacji, a 75% popiera przyjęcie prawnych gwarancji. 
Dyrektywa, określająca min. 40%-owy udział przedstawicieli płci niedoreprezentowanej po-
śród członków zarządu, wartość tę zatem ulokowała pomiędzy tzw. „masą krytyczną” (35%), 
a parytetem (50%), co koresponduje ze wspomnianą rezolucją PE. Trzeba ponadto podkreślić, 
iż w projekcie zawarto tzw. sunset clause (dyrektywa ma obowiązywać do 2028 roku).

3. Rozwiązania krajowe – przegląd i ocena efektywności 
„kwotowania” dobrowolnego i obligatoryjnego

Ukazane w tabelach nr 1 i 2 przykłady kilku europejskich państw pokazują, że (w od-
różnieniu do zastosowania mechanizmu „kwotowania” w  polityce24) jeśli chodzi o  dostęp 
kobiet do stanowisk kierowniczych w biznesie działania dobrowolne okazują się nieskutecz-
ne. W Norwegii25 ustawa wprowadzająca 40% kwotę do zarządów różnych spółek (akcyjne, 
przedsiębiorstwa państwowe i komunalne) początkowo przyjęta została warunkowo. Innymi 
słowy, dobrowolne porozumienie z  przedstawicielami biznesu sensu largo zakładało osią-
gnięcie postulowanego wskaźnika w  ciągu dwóch lat (2003–2005) pod „groźbą” wprowa-
dzenia prawa powszechnie obowiązującego. Ponieważ tak się nie stało, od stycznia 2006 r. 
weszło ono jednak w życie. Podstawowym założeniem ustawy było sformułowanie gwarancji 
w postaci min. 40% miejsc dla przedstawicieli każdej z płci w radach nadzorczych liczących 
co najmniej 9  członków. Pomimo początkowych kontrowersji i  różnorakich obaw, w  tym 
zwłaszcza że firmy – celem „omijania” rzeczonej regulacji – zaczną zmieniać formę własno-
ści, a także (co stanowi klasyczny wręcz argument, jeśli chodzi o mechanizm „kwotowania”), 
że da o sobie znać deficyt kompetentnych kobiet, chcących i nadających się do piastowania 
rzeczonych stanowisk26 – ustawa okazała się skuteczna. Pomogły temu najpewniej także do-
tkliwie sformułowane sankcje za niezastosowanie jej postanowień (takie jak kary pieniężne, 
a – w konsekwencji także – likwidacja firmy). Niemniej jednak udział kobiet w radach nad-
zorczych wzrósł z 6,8% (w 2002 r.) do 40,3 (w 2011 r.)27, natomiast jeśli chodzi o stanowiska 
prezesów i  członków zarządu największych firm – progres był nieco mniej spektakularny 
i wyniósł odpowiednio: 11% (z 2% w 2003 roku do 13% w 2010) oraz 19% (z 20% w 2003 

24  Badania dotyczące zastosowania systemów kwotowych w odniesieniu do partycypacji politycznej (zarówno w od-
niesieniu do krajowej legislatywy, jak i szczebla samorządowego) kobiet dowodzą bowiem, że rozwiązania stosowane 
dobrowolnie przez partie polityczne mogą być równie skuteczne (lub nawet bardziej) jak gwarancje o charakterze usta-
wowym. Szerzej: D. Dahlerup, L. Freidenvall (red.) (2011), Electoral Gender Quota Systems and Their Implementation in 
Europe, Brussels: Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C and Citizens’ Rights and Constitution-
al Affairs, a także: M. Półtorak, Kwoty w europejskich systemach wyborczych jako wyraz zasady równości a funkcje prawa 
(współautorstwo z A. Kalisz), “De Doctrina Europea”. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok VII/2010, s. 29-56; M. 
Półtorak, Kwoty w wyborach samorządowych w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich, [w:] B.M. Ćwiertniak 
(red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013, s. 163-184. 
25  Choć kraj ten pozostaje poza strukturami Unii Europejskiej, a niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie 
rozwiązań stosowanych w jej państwach członkowskich, to zakres zastosowania dyrektywy, na kanwie której zo-
stało ono oparte, dotyczy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego Norwegia należy.
26  Co więcej, nie dość, że do rad nadzorczych trafiły kobiety lepiej wykształcone od mężczyzn, to jeszcze mocno 
obniżyły ich średnią wieku. Za: Raport: Superwoman na rynku pracy. Droga do zarządu, materiały opracowane na 
potrzeby projektu Czas na kobiety. Superwoman na rynku pracy, Konfederacja Lewiatan – Kongres Kobiet, s. 4.
27 Ibidem.
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roku do 39% w 2010)28. Norwegia jest przykładem pierwszego państwa na świecie, które za-
gwarantowało literą prawa powszechnie obowiązującego 40% miejsc w radach nadzorczych 
spółek publicznych. Szacuje się, że regulacja ta dotyczy obecnie blisko 500 największych firm, 
natomiast wciąż nie obowiązuje w tysiącach pozostałych. Warto jednak podkreślić, że firmy, 
których nie objęły obligatoryjne regulacje, także zwiększyły zatrudnienie kobiet. Jeśli zmiany 
te przybiorą analogiczny przebieg jak w przypadku partycypacji politycznej Norweżek (w 
norweskim parlamencie zasiada obecnie blisko 40% kobiet29) – kraj ten ma szansę na kolejną 
„etykietę” lidera w zakresie materializacji koncepcji równości płci także w biznesie. W Wiel-
kiej Brytanii natomiast pomimo braku regulacji ustawowych, zrównoważona reprezentacja 
kobiet na stanowiskach decyzyjnych o charakterze ekonomicznym stanowi jeden z obszarów 
zainteresowania – notabene konserwatywnego – rządu, a przede wszystkim jego lidera – Da-
vida Camerona30. Podobnie jak w przypadku Norwegii „widmo” wprowadzenia ustawy kwo-
towej jest swoistym „straszakiem” na firmy, które same nie osiągną min. 25% udziału kobiet 
w swoich zarządach (do 2015 roku). Co jednak interesujące – rozwiązaniu temu przeciwne 
są przede wszystkim… same kobiety, które wyrażają przekonanie, że kwoty umniejszą ich 
wartość. To jednak argument, który raczej charakterystyczny jest dla państw byłego bloku 
wschodniego, kojarzących mechanizm „kwotowania” z praktykami ancient regime oraz ich 
fasadowością. Z kolei hiszpańska ustawa „O rzeczywistą równość kobiet i mężczyzn” z 22 
marca 2007 roku31 dała podstawę do podejmowania działań na różnych płaszczyznach32. 
W odniesieniu do sfery biznesu pełni ona jednak – przede wszystkim – rolę czynnika moty-
wującego, wzywając firmy do osiągnięcia równowagi między kobietami i mężczyznami i re-
komendując minimalny udział przedstawicieli każdej z płci na poziomie 40%. Potencjalna 
zmiana nastąpić ma jednak także w 2015 roku, kiedy postulat ten zabezpieczony zostanie 
skuteczną sankcją prawną. Warto podkreślić, że już na przełomie lat 2010–2011 odnotowano 
delikatny wzrost liczby kobiet w hiszpańskich spółkach (z 9,5% do 11,5%). Równie niewielki 
był on w przypadku prezesów i członków zarządu dużych firm (z 2 na 3% i z 3 na 10%)33. Co 
więcej, Hiszpania stanowi jedyny przykład państwa członkowskiego UE, w którym fakt urze-
czywistniania wymogów kwotowych na gruncie swoich zarządów przez firmy zatrudniające 
więcej niż 250 pracowników skutkuje preferencyjnym ich traktowaniem przy rozstrzyganiu 
przetargów dotyczących zamówień publicznych. 

28 Dane za raportem: Gender Quotas in Management Boards, Parlament Europejski, Bruksela 2012, http://www.
europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120216ATT38420/20120216ATT38420EN.pdf, s. 32.
29  Po wyborach parlamentarnych we wrześniu 2013 r. kobiety objęły 39,6% mandatów w norweskim Storting.  
Dane za IPU: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (stan na 1.11.2013).
30  Podobnie rzecz miała się w odniesieniu do sfery polityki, w momencie objęcia władzy przez konserwatystów 
w 2005 r. Warto jednak podkreślić, że obecnie co 3. brytyjska firma ma w swoim zarządzie min. jedną kobietę.
31  Mowa o: Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Tekst ustawy dostępny na: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115. Szerzej: A. Łabno, Prawa kobiet w Hiszpanii, [w:] Pra-
wa kobiet we współczesnym świecie, red. L. Kondratiewa-Bryzik i W. Sokolewicz, Wydawnictwo Sejmowe, War-
szawa 2011, s. 208 i 213.
32  M.in. na jej podstawie dokonano zmian w prawie wyborczym (Gender Electoral Act z 1985 roku), gwarantując 
zbliżoną do równowagi proporcję obu płci na wybieralnych stanowiskach (wyrażoną proporcją 40:60) pod rygo-
rem odmowy rejestracji „wadliwej” listy wyborczej. 
33  Dane za raportem: Gender Quotas in Management Boards…, s. 32.
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Tabela 1. Mechanizmy kwotowe o charakterze dobrowolnym (lub ich brak) stosowane w państwach 
członkowskich UE ze wskazaniem odsetka kobiet w strukturach decyzyjnych największych krajowych 
spółek notowanych na giełdzie*

Kraj 

Odsetek ko-
biet pośród 

organów 
wykonaw-

czych

Odsetek ko-
biet pośród 

organów 
nie-wyko-
nawczych

Odsetek 
kobiet na 

stanowisku 
dyrektorów 

general-
nych

Obowiązujące rozwiązania w zakre-
sie równości płci w zarządach

Bułgaria 11.5% 16.7% 0% brak 
Cypr 8.6% 6.3% 5.3% brak
Czechy 6.3% 18% 0% brak
Estonia 20% 7.8% 0% Brak

Niemcy 7.2% 13.8% 0% 

Kodeks spółek handlowych (Handels-
gesetzbuch) stanowi, że rady nadzorcze 
spółek giełdowych powinny ustanowić 
założenia dotyczące ich kompozycji, 
w  tym „właściwy udział” weń kobiet, 
wraz z obowiązkiem raportowania po-
wyższego.

Węgry 2.5% 3.4% 0% brak
Irlandia 6.5% 10.3% 0% brak
Łotwa 21.9% 28.2% 3.2% brak
Litwa 11.5% 19.1% 4% brak

Luksem-
burg 10.2% 11.3% 0% 

Kodeks handlowy zaleca, aby w zarzą-
dzie istniała odpowiednia reprezenta-
cja obu płci, przy czym zasadę tę sto-
suje się do wszystkich jego członków 
(menedżerów i  dyrektorów niewyko-
nawczych).

Malta 6.8% 3.5% 5% brak

Polska 5% 11.8% 5.3% 

Kodeks spółek handlowych zaleca, 
aby spółki notowane na giełdzie za-
pewniały zrównoważony udział kobiet 
i mężczyzn w zarządach i radach nad-
zorczych, wraz z raportowaniem zgod-
ności działań z kodeksem.

Rumunia 30.5% 12.5% 10% brak
Słowacja 13.7% 14.5% 10% brak
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Szwecja 19.3% 26.9% 3.8% 

„Kodeks Nadzoru Korporacyjnego” 
(z 2004 r.) rekomenduje parytet płci 
w  spółkach notowanych na giełdzie, 
przy czym mają one obowiązek uzasad-
nienia ostatecznej propozycji dotyczą-
cej składu rady nadzorczej. W związku 
z powyższym w przypadku odstępstwa 
– wyjaśniają rozbieżność. Mechanizm 
ten stosuje się także do wszystkich 
członków zarządu (menedżerów i dy-
rektorów niewykonawczych).

Wielka Bry-
tania 11.1% 22.9% 6.4% 

Z raportu dokonanego na zlecenie rzą-
du (Lord Davies report) wynika zale-
cenie, aby dobór kandydatów do sta-
nowisk w zarządzie spółek giełdowych 
prowadzony był z  uwzględnieniem 
postulatu różnorodności płci. Spółki 
giełdowe (notowane w FTSE 100) po-
winny osiągnąć poziom reprezentacji 
kobiet min. 25% do 2015 r., natomiast 
mniejsze przedsiębiorstwa (notowane 
w FTSE 350) – ustalić własne cele do 
osiągnięcia do 2013 i 2015 r.

*Dane obejmują największe spółki (blue-chip), których akcje są notowane na giełdzie. 
Źródło: Raport: Gender Equality in the Member States, Women on boards – Factsheet 2, dostęp: http://
ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf, oraz dane za-
warte w European Commission’s Database on women and men in decision-making; dostęp: http://
ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm.

Tabela 2. Mechanizmy kwotowe o charakterze obligatoryjnym stosowane w państwach członkowskich 
UE (oraz EOG) ze wskazaniem odsetka kobiet w strukturach decyzyjnych największych krajowych 
spółek notowanych na giełdzie

Kraj
(rok wprowa-
dzenia regu-

lacji)

Zakres zastoso-
wania

Odsetek 
kobiet 
pośród 

organów 
wykonaw-

czych

Odsetek 
kobiet 
pośród 

organów 
niewy-
konaw-
czych

Od-
setek 

kobiet 
na 

stano-
wisku 
dyrek-
torów 
gene-
ral-

nych

Cel do 
osią-

gnięcia 
(wymiar 
kobiecej 

reprezen-
tacji)

Czas, do 
którego cel 
ma zostać 
osiągnięty

Sank-
cje za 

niesto-
sowa-

nie
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Austria (2011)

Dotyczy rad 
nadzorczych 
w przedsię-
biorstwach 
stanowiących 
w ponad 50% 
własność pań-
stwa. 

Dodatkowo: 
rekomendacja 
zawarta w „Ko-
dekie Nadzoru 
Korporacyj-
nego” z 2009 
r., postulująca 
reprezentację 
obu płci w pro-
cesie nominacji 
do rad nadzor-
czych. 

4,7% 12,3% 0% 

Dwufa-
zowo

25%

35%

Dwufazo-
wo

2013

2018

Brak

Belgia (2011)

Dotyczy zarzą-
du jako całości 
(dyrektorów 
i organów nie-
-wykonaw-
czych) w przed-
siębiorstwach 
państwowych, 
spółkach gieł-
dowych oraz 
MŚP.
Dodatkowo 
zalecenie zasto-
sowania zasady 
różnorodności 
płci  w odnie-
sieniu do składu 
zarządu zawarto 
w kodeksie 
handlowym  
z 2009 r. 

9,6% 14,1% 33%

Stopniowo, 
uwzględ-
nia-jąc sta-
tus prawny 
firmy

2012 
(przedsię-
-biorstwa 
państwo-
we)

2017 (spół-
ki giełdo-
we)

2019 
(MŚP)

Cza-
sowa 
utrata 
finan-
so-
-wych 
i niefi-
nanso-
-wych 
ko-
rzyści 
przez 
człon-
ków 
zarządu
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Dania (2000)

Dotyczy zarzą-
dów w spółkach 
Skarbu Państwa, 
które powinny 
„w miarę moż-
liwości” zapew-
niać równowagę 
płci wśród 
kierownictwa 
oraz dyrektorów 
niewykonaw-
czych.

Ponadto nowe-
lizacja doko-
nana w 2013 r. 
zobowiązywała 
największe 
firmy do okre-
ślenia w sposób 
dobrowolny 
celów w zakre-
sie udziału płci 
niedostatecznie 
reprezentowanej 
w najwyższym 
organie zarzą-
dzającym. 
Dodatkowo 
klauzula róż-
norodności 
zawarta została 
w „Kodeksie 
nadzoru kor-
poracyjnego”, 
natomiast od 
2010 r. funkcjo-
nuje zalecenie 
zwiększenia 
liczby kobiet 
w radach nad-
zorczych spółek 
akcyjnych.

11,2% 17,3% 0% min. 30% Natych-
miastowo

Brak 
danych
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Finlandia 
(2004)

Dotyczy przed-
siębiorstw 
państwowych, 
które powin-
ny zapewniać 
„sprawiedliwy 
udział kobiet 
i mężczyzn” 
(pośród kierow-
nictwa  i orga-
nów niewyko-
nawczych). 
Dodatkowo 
postulat równo-
wagi płci w od-
niesieniu do 
organów zarzą-
dzających spół-
ek giełdowych 
zawarto w rzą-
dowej polityce 
oraz „Kodeksie 
nadzoru korpo-
racyjnego” 

14,5% 29,2% 0% 40% 2005 Brak 
danych

Francja (2011)

Dotyczy osób 
pełniących 
funkcje kie-
rownicze 
w spółkach 
giełdowych 
oraz w dużych 
przedsiębior-
stwach (zatrud-
niających więcej 
niż 500 pracow-
ników i posia-
dające obroty 
pow. 50 mln 
euro). Dodat-
kowo zrzeszenie 
AFEP-MEDEF 
posługuje się 
analogicznym 
postulatem 
w odniesieniu 
do członków 
zarządu.

8,4% 27% 0% 

Dwufa-
zowo

20%

40%

Dwufazo-
wo

2014

2017

Unie-
waż-
nienie 
nomi-
nacji 
zarządu
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Grecja

(brak danych) 

Dotyczy 
zarządów 
(dyrektorów 
i osoby 
niepełniących 
funkcji kie-
rowniczych) 
w państwowych 
spółkach.

5,2% 10% 0% 33% Brak da-
nych 

Brak 
danych

Islandia (2006)

Dotyczy za-
rządów przed-
siębiorstw 
państwowych 
i komunalnych.

Brak da-
nych

Brak 
danych

Brak 
da-
nych

50% Natych-
miastowo

Brak 
danych

Islandia (2010)

Dotyczy zarzą-
dów publicz-
nych i prywat-
nych spółek 
giełdowych, 
zatrudniających 
powyższej 50 
pracowników.

Brak da-
nych

Brak 
danych

Brak 
da-
nych

40% 2013 Brak 
danych

Irlandia (2004)

Dotyczy zarzą-
dów przedsię-
biorstw pań-
stwowych.

6,5% 10,3% 0% 40%
Brak osta-
tecznego 
terminu

Brak 
danych

Włochy (2011)

Dotyczy za-
rządów i rad 
nadzorczych (tj. 
kierownictwa 
i organów nie-
wykonawczych) 
w spółkach 
giełdowych oraz 
przedsiębior-
stwach z udzia-
łem własności 
państwowej.

3,9% 12,9% 0% 

D w u f a -
zowo:

20%

30%

Dwufazo-
wo:

2012

2015

Sankcja 
wer-
balna 
organu 
kontro-
lnego 
(Con-
sob); 
kara 
pie-
niężna, 
unie-
waż-
nianie 
działań 
zarządu
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Norwegia 
(2003/2006)

Dotyczy zarzą-
dów w spółkach 
akcyjnych, 
przedsiębior-
stwach pań-
stwowych oraz 
spółkach komu-
nalnych

Brak da-
nych

Brak 
danych

Brak 
da-
nych

40% 2008

Ofi-
cjalne 
ostrze-
żenie; 
kara 
finan-
sowa, 
osta-
tecznie 
wykre-
ślenie 
z re-
jestru 
i roz-
wiąza-
nie

Hiszpania 
(2007)

Dotyczy człon-
ków zarządu 
(menedżerów 
i dyrektorzy 
nie-wykonaw-
czych) w przed-
siębiorstwach 
państwowych 
zatrudniających 
pow. 250 pra-
cowników.

Dodatkowo 
„Kodeks nadzo-
ru korporacyj-
nego”  
zaleca kształ-
towanie skła-
du zarządu 
z uwzględnie-
niem reprezen-
tacji obu płci.

5,7% 13,9% 2,9% 40% 2015

Brak 
kar; 
zachęta  
w po-
staci 
prio-
ryteto-
wego 
trakto-
wania 
przy 
zamó-
wie-
niach 
rządo-
wych

Portugalia
(2012)

Dotyczy sta-
nowisk kie-
rowniczych 
i wykonawczych 
w przedsiębior-
stwach pań-
stwowych. 

Dodatkowo 
analogiczne 
działania zale-
cane są spółkom 
giełdowym.

9,6% 6,9% 0% 50% Brak da-
nych

Brak 
danych
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Szwajcaria 
(2006)

Dotyczy zarzą-
dów w przed-
siębiorstwach 
państwowych

Brak da-
nych

Brak 
danych

Brak 
da-
nych

30% 2011 Brak 
danych

Słowenia

(brak danych)

Dotyczy za-
rządów i rad 
nadzorczych 
(kierownictwo 
oraz osoby nie-
pełniące funkcji 
kierowniczych). 
spółek Skarbu 
Państwa.

17,9% 21,6% 0% 40% Brak da-
nych

Brak 
sankcji 
za nie-
prze-
strzega-
nie.

Holandia 
(2011)

Dotyczy zarzą-
dów i rad nad-
zorczych (kadry 
kierowniczej jak 
i organów nie-
-wykonawczych) 
wszystkich 
przedsiębiorstw 
zatrudniających 
powyżej 250 
pracowników 
(lub spełniają-
cych określone 
kryteria obro-
tu), zgodnie 
z założeniem 
„przestrzegaj lub 
wyjaśnij”. 
Dodatkowo 
klauzula różno-
rodności zawar-
ta została także 
w „Kodeksie 
nadzoru kor-
poracyjnego”  
z 2009 r. 

6,8% 21,7% 10% 

30% 
w za-
rządach 
i pośród 
kierow-
nictwa 
wyższego 
szczebla

2016

Brak 
sankcji 
praw-
nych. 
Wymóg 
prze-
strze-
gania 
i pu-
blikacji 
w rocz-
nym 
ra-
porcie 
i planie 
działa-
nia.

Źródło: L. Dord, Women on Boards, Department for Business, Innovation and Skills; European Com-
mission’s Network to Promote Women in Decision-making in Politics and the Economy (2011) The 
Quota-instrument: Different approaches across Europe. Working Paper, Annex II; R. Pande, D. Ford 
(2011) Gender Quotas and Female Leadership, World Development Report 2012, Gender Equality and 
Development, Background Paper, World Bank. Table 3; M. Visser (2011) Advancing gender equality 
in economic decision-making, European Conference on Equality between Women and Men, Brussels, 
September 19-20, 2011. Annex II, cyt. za: Gender Quotas in Management Boards, Directorate Ge-
neral for Internal Policies, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Gender 
Equality, PE 462.429, Brussels 2012, cyt. za: Raport: Gender Equality in the Member States, Women on 
boards – Factsheet 2, źródło: European Commission’s Database on women and men in decision-making; 
dostęp: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm.
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4. Konkluzje

Przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania artykułu analizy dowiodły, że in-
terwencja polegająca na posłużeniu się prawem powszechnie obowiązującym przyczynić się 
może do zwiększenia udziału kobiet w zarządach form. Tym samym – per analogiam do po-
litycznego procesu decyzyjnego – także w obszarze struktury płci w odniesieniu do procesów 
ekonomicznych dowiedziono, że instrumenty w postaci kwot stanowią skuteczny i  szybki 
środek do osiągnięcia zmian. Również w  wielu przypadkach przed wprowadzeniem kwot 
obligatoryjnych miało miejsce „kwotowanie” dobrowolne, stosowane na zasadzie samoregu-
lacji, niemniej jednak działania te – choć doprowadziły do pewnego wzrostu udziału kobiet 
w zarządach spółek – okazały się zdecydowanie mniej efektywne. Innymi słowy, chcąc przy-
spieszyć osiągnięcie równowagi płci w ekonomicznym procesie decyzyjnym, słuszne wydaje 
się posłużenie literą prawa, albowiem działalność „po dobroci” nie sprawdza się.

Zjawisko kwotowania w biznesie ma bardzo krótką tradycję, stąd dostępność literatury 
na ten temat pozostawia wiele do życzenia. Niemniej jednak z przekonaniem można stwier-
dzić, iż popularność mechanizmu (jak również paleta środków służących jego materializacji) 
wzrasta, a wskazany przykład Norwegii (pozostającej wprawdzie poza granicami UE, lecz ko-
rzystającej z „dobrodziejstw” EOG) dowodzi jego wysokiego wpływu na kształtowanie kra-
jowej polityki. Choć w wielu przypadkach nie sposób jeszcze stwierdzić, jakie konsekwencje 
przyniesie przyjęcie określonego rozwiązania, a momentem granicznym „zmierzenia” jego 
skuteczności będzie upływ czasu, na jaki zostało przyjęte, wydaje się jednak wielce praw-
dopodobne, że wybór określonej ścieżki (samoregulacja bądź „twarde” prawo) oraz stopień 
„dolegliwości” sankcji za niestosowanie (od kary pieniężnej po konsekwencję w postaci roz-
wiązania firmy) mieć będzie decydujący nań wpływ. Wobec powyższego likwidacja gender 
gap zależy nie tylko od decyzji dotyczącej zatasowanego instrumentu prawnego, lecz także 
od metod, które mają mu się przysłużyć. 

 W zdecydowanej większości analizowanych przypadków zaobserwowano wyraźne od-
dzielenie metod obligatoryjnych od stosowanych w sposób dobrowolny. Jak jednak pokazują 
przypadki działań na rzecz równości płci w politycznym procesie decyzyjnym, nie ma prze-
szkód, aby jednym i drugim rozwiązaniem posługiwać się jednocześnie. Tam bowiem gdzie 
mowa o tzw. obszarach „wrażliwych” (a kwestia równości wciąż takowym się wydaje), zwykle 
najważniejsza jest wola głównych zainteresowanych. Innymi słowy, „prorównościowa” po-
lityka stosowana w  sposób dobrowolny przez same przedsiębiorstwa może wspierać obo-
wiązujące prawo, które z kolei – poprzez wyraźnie ukształtowany system sankcji – wzmocni 
skuteczność samoregulacji, a w konsekwencji także przełoży się na mierzalne rezultaty.
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