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Wprowadzenie

W   skali globalnej coraz więcej badaczy zwraca 
uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w  ostatnich de-

kadach w podejściu do ról organizacyjnych. W sposób 
szczególny podkreślane są zmiany, jakie zaszły w zakre-
sie ról organizacyjnych kobiet, które początkowo utożsa-
miane z niższym personelem administracyjnym zaczęły 
coraz częściej i skuteczniej sięgać również po stanowiska 
specjalistyczne i  kierownicze w  organizacjach (Klenke, 
2017; Olko, Filip, 2016). Jednocześnie, analizując struk-
turę gospodarki, można zauważyć, że istnieją sektory 
o wysokim poziomie feminizacji. Badania prowadzone 
w  2015  r. przez UNESCO (2017) pokazały, że w  58% 
spośród krajów objętych badaniem (zebrano dane ze 197 
krajów) odsetek kobiet wykonujących zawody związane 
z kulturą w stosunku do zatrudnionych w tym sektorze 
mężczyzn jest wyraźnie wyższy niż w  zawodach poza-
kulturowych. Również w 69% spośród badanych krajów 
odsetek kobiet samozatrudnionych był wyższy w sekto-
rze kultury w stosunku do innych sektorów gospodarki. 
Jednak, jak pokazują badania (Dodd, 2012), nie oznacza 
to, że rozwój ścieżki zawodowej w tym sektorze jest dla 
kobiet łatwiejszy i  tym samym nie istnieje zależność 
świadcząca o tym, że częściej zajmują w nim wyższe sta-
nowiska kierownicze. 

W  celu sprawdzenia skali zjawiska obecności kobiet 
na stanowiskach kierowniczych w organizacjach kultury 
postanowiono przyjrzeć się bliżej sytuacji kobiet zatrud-
nionych na tych stanowiskach w publicznych instytucjach 
kultury w Polsce. Na potrzeby badań sformułowano pro-
blem badawczy dotyczący skali dysproporcji w odniesie-
niu do liczebności kobiet w stosunku do mężczyzn na naj-
wyższych stanowiskach kierowniczych, tj. dyrektorskich, 
w tychże instytucjach. Wynika on z przekonania, że nawet 
w  mocno sfeminizowanych organizacjach, jakimi są  pu-
bliczne instytucje kultury, występuje duża dysproporcja 
w odniesieniu do stanowisk kierowniczych. 

Podstawą niniejszego opracowania są badania ilościo-
we. Mają one charakter wstępny i stanowią przyczynek 
do dalszych, szerszych badań poświęconych kobietom 
w organizacjach kultury. Wyniki badań prezentowanych 
w niniejszym tekście uzupełniają lukę badawczą, jaką jest 
wyraźny brak danych naukowych na temat funkcjono-
wania kobiet w organizacjach. Jak udowadnia C.C. Perez 

(2019), istnieją setki badań i analiz dotyczących różnych 
aspektów życia, także organizacyjnego, które opracowa-
ne zostały w oparciu o dane dotyczące mężczyzn, jako 
domyślnych aktorów społecznych. Brak istniejących 
danych na temat kobiet, zdaniem badaczki, prowadzi do 
ich systematycznej dyskryminacji we wszystkich dzie-
dzinach życia. Dlatego też celowym wydaje się pokazanie 
skali zjawiska, jakim jest różnorodność płci w  struktu-
rach władzy w polskich publicznych instytucjach kultury. 
Ukazanie skali tego zjawiska posłuży refleksji na temat 
pełnionych przez kobiety ról organizacyjnych na tle za-
chodzących w ostatnich dekadach zmian w podejściu do 
rozumienia ról organizacyjnych kobiet i mężczyzn. 

Tło teoretyczne
Kobiety w sektorze kultury

A nalizując strukturę gospodarki, można zauwa-
żyć, że istnieją sektory, w których droga kobiet do 

stanowisk kierowniczych wdaje się szybsza i  prostsza. 
Przykładem tego jest m.in. sektor kultury. W  swoich 
badaniach H.  Anheier (2009) oraz D. Hesmondhalgh 
i  S. Baker (2015) zwrócili uwagę na wysoki poziom fe-
minizacji tychże sektorów. Według najnowszych danych 
GUS (2018), również w Polsce ponad 65% pracowników 
organizacji, których działalność dotyczy kultury, roz-
rywki i  rekreacji, to kobiety. Jednocześnie należy pod-
kreślić, że, według GUS (2018), struktura pracujących 
kobiet i mężczyzn ogółem pod względem wykształcenia 
jest wyraźnie odmienna. Pracujące kobiety najczęściej 
posiadają wykształcenie wyższe (40,3% ogółu pracują-
cych), a następnie średnie (31,6%). Wśród pracujących 
mężczyzn dominują posiadający wykształcenie średnie 
(33,5%) i zasadnicze zawodowe (32,6%). Jednak najnow-
sze dane również podkreślają, że pomimo bycia bardziej 
wykwalifikowanymi, kobiety zarabiają średnio mniej za 
godzinę pracy niż mężczyźni (GUS, 2018; World Eco-
nomic Forum, 2020). Także rzadziej zajmują stanowiska 
kierownicze w organizacjach. 

Warto zwrócić uwagę, że, co pokazują prowadzone 
badania, publiczne instytucje kultury są uważane za „bez-
pieczne i  spokojne” miejsca pracy, przede wszystkim ze 
względu na stabilność zatrudnienia, co traktowane jest 
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jako główny przedmiot zainteresowania kobiet (Mc Ta-
vish, Miller, 2009; UNESCO, 2017). Organizacje kultury 
są  także powszechnie postrzegane jako przestrzeń pracy 
charakteryzująca się dużą swobodą działania, kreatywno-
ścią, większą demokratyzacją procesów zarządzania, chę-
cią do eksperymentowania, czego przykładem jest np. brak 
uregulowanych godzin pracy czy możliwość pracy w trybie 
projektowym (Banks i in., 2013), co, zdaniem wielu bada-
czy, sprzyja zaangażowaniu w  pracę grup marginalizowa-
nych na rynku pracy, także kobiet (UNESCO, 2017).

Niedoreprezentacja kobiet  
na stanowiskach przywódczych 

Pomimo powszechnie panującego przekonania, że sek-
tor kultury jest „przyjazny kobietom” to, jak zauważa 
F.  Dodd (2012), postrzegane jako sprzyjające, wzorce 
pracy w tym sektorze wydają się mimo wszystko proble-
matyczne dla kobiet. Sytuacja ta może wpływać na ich 
trudności z rozwojem kariery zawodowej, zwłaszcza na 
stanowiskach przywódczych w tym sektorze. Problem 
ten, co istotne, występuje także w innych sektorach go-
spodarki (Holden, McCarthy, 2007).

Badacze zwracają uwagę, że mimo coraz powszech-
niejszego wprowadzania i  promowania przepisów 
o  charakterze antydyskryminacyjnym i  rosnącej świa-
domości na temat zdolności przywódczych kobiet, 
wzrost ich udziału na stanowiskach przywódczych 
w  organizacjach jest wciąż powolny (Lips, Keener, 
2007; World Economic Forum, 2020). Wśród najważ-
niejszych barier w dostępie kobiet do stanowisk władzy 
w  organizacjach wskazywane jest wciąż stereotypowe 
podejście do rozumienia ról społecznych kobiet i męż-
czyzn (Eagly, Johnson, 1990; Mullen, 2009). Co prawda, 
widoczne są zmiany w tym zakresie, ale, jak podkreśla-
ją A. Eagly i  L. Carli (2003), stereotypy te nie zostały 
jeszcze w pełni wykorzenione i wciąż kobiety borykają 
się z  problemem dyskryminacji w  miejscach pracy, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Problem 
ten widoczny jest nie tylko w  sektorach zdominowa-
nych przez mężczyzn (Mullen, 2009), ale także w tych, 
w których udział kobiet wśród pracowników organiza-
cji jest równy lub większy (Dodd, 2012).

Głównym wątkiem, który poruszany jest w  literatu-
rze przedmiotu dotyczącej niedoreprezentacji kobiet na 
stanowiskach przywódczych, są napotykane przez nie 
na drodze do rozwoju zawodowego bariery ( Lukic i in., 
2006; Klenke, 2017; D’Agostino, Elias, 2017). Badacze 
dla zobrazowania tych zjawisk najczęściej posługują 
się tzw. „szklanymi metaforami”. Carol Hymowitz oraz 
Timothy Schellhardt w  roku 1986 jako pierwsi użyli 
metafory „szklanego sufitu” na określenie niewidzial-
nej bariery utrudniającej kobietom zarówno dojście do 
wysokich pozycji w  biznesie i  polityce, jak i  pracę na 
najwyższych stanowiskach (Klenke, 2017). Co cieka-
we, późniejsze badania prowadzone przez C. Williams 
(1992) pokazały, że nawet w  zawodach zdominowa-
nych przed kobiety jest im trudno osiągnąć stanowiska 
kierownicze. Autorka podkreśliła, że podczas gdy ko-
biety mozolnie starają piąć się w górę, mężczyźni bez 

większego wysiłku wyjeżdżają „szklaną windą” prosto 
na stanowiska menedżerskie. Są jednak kobiety, któ-
rym udaje się pokonać tę niewidzialną barierę i dotrzeć 
do stanowisk kierowniczych w  organizacjach. Jednak, 
zdaniem K. Klenke (2017), natrafiają one wówczas na 
kolejną przeszkodę, tzw. „szklaną ścianę” –  sytuację, 
w  której kobiety –  kierowniczki mimo osiągnięcia 
wysokich pozycji w  organizacjach nie są  w  pełni ak-
ceptowane przez swoich współpracowników. M. Ryan 
i  A.  Haslam (2007) we wnioskach z  prowadzonych 
przez siebie badań zmierzających do głębszego zrozu-
mienia sytuacji kobiet-kierowniczek w  organizacjach 
poszli o krok dalej, formułując pojęcie „szklanego klifu”. 
Zwracając tym samym uwagę, że kobiety są często pro-
mowane na stanowiska menedżerskie w organizacjach, 
aby zajmować się projektami o  wysokim poziomie ry-
zyka, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem 
poniesienia przez nie porażki. 

Konsekwencje braku równowagi 
w dostępie do stanowisk przywódczych 
wśród kobiet i mężczyzn

Badacze zwracają uwagę, że brak równowagi płci na sta-
nowiskach kierowniczych w  organizacjach może nieść 
za sobą niekorzystne implikacje dla organizacji, m.in. 
w zakresie niemożności czerpania korzyści z kombinacji 
różnych stylów przywództwa, co zapewniłaby reprezen-
tacja kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych 
w  organizacji (Eagly, Carli, 2003; Lips, Keener, 2007; 
Aluchna, Krejner-Nowecka, 2016). S. Weiler i  A. Ber-
nasek (2001) w  swoich badaniach zwrócili uwagę, że 
ograniczona dostępność do stanowisk kierowniczych 
w organizacjach powoduje, że kobiety częściej decydują 
się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 
zamiast angażować się w  działalność korporacyjną, 
gdzie ich możliwości rozwoju zawodowego mogłyby być 
ograniczone. 

Mimo iż literatura naukowa na temat korzyści pły-
nących z obecności kobiet na stanowiskach kierowni-
czych w  organizacjach jest dość ograniczona, można 
znaleźć przykłady badań pokazujących, że różnorod-
ność płci w obszarze przywództwa jest dla organizacji 
korzystna. R.D. Adler (2001) i Catalyst (2004) w rezul-
tacie swoich badań prowadzonych w  USA zauważyli 
pozytywne korelacje pomiędzy obecnością kobiet na 
stanowiskach kierowniczych w  organizacjach a  ich 
rentownością. Podobnie, w  wynikach badań pro-
wadzonych przez V. Singh i  S. Vinnicombe (2003) 
w  Wielkiej Brytanii zwrócono uwagę na pozytywną 
korelację pomiędzy obecnością kobiet na stanowi-
skach dyrektorskich w  badanych organizacjach a  ich 
wysoką wartością rynkową. 

Biorąc pod uwagę zarysowane tło teoretyczne, ko-
nieczne wydaje się uzupełnienie luki badawczej, jaką 
jest wyraźny brak danych naukowych na temat funkcjo-
nowania kobiet w organizacjach, zwłaszcza na stanowi-
skach kierowniczych. Temu też służy projekt badawczy, 
którego wstępne wyniki prezentowane są w niniejszym 
tekście. 
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Metoda badawcza

A by zrealizować postawiony cel badań, przeprowadzo-
no badania ilościowe z wykorzystaniem badań ankie-

towych (Babbie, 2013; Wieczorkowska-Wierzbińska i in., 
2015). Na potrzeby rozwiązania postawionego problemu 
badawczego (Jaka jest skala dysproporcji w  odniesieniu 
do liczebności kobiet w  stosunku do mężczyzn na naj-
wyższych stanowiskach kierowniczych, tj. dyrektorskich 
w publicznych instytucjach kultury?) sformułowano trzy 
pytania badawcze:

P.1. Czy w publicznych instytucjach kultury zmniejsza 
się obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych wraz 
ze wzrostem poziomu hierarchii w instytucji?

P.2. Czy występują różnice w poziomie udziału kobiet 
na najwyższych stanowiskach kierowniczych w  zależno-
ści od typu organizatora instytucji kultury? 

P.3. Czy występują różnice w poziomie udziału kobiet 
na stanowiskach kierowniczych w zależności od typu pu-
blicznej instytucji kultury? 

Zebrano dane z  512 publicznych instytucji kultury, 
które wybrano do badania według następującego klucza: 
(1) wszystkie publiczne instytucje kultury, dla których or-
ganizatorem jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu, tj. 71 instytucji; (2) wszystkie publiczne 
instytucje kultury współprowadzone przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu, tj. 47 insty-
tucji; (3) wszystkie publiczne instytucje kultury, dla któ-
rych organizatorami (indywidualnie lub w porozumieniu 
z  instytucją niższego rzędu) są  samorządy wojewódzkie, 

tj. 181 instytucji; (4) wszystkie publiczne instytucje kultu-
ry, dla których organizatorami lub współorganizatorami 
są samorządy gminne w miastach wojewódzkich, tj. 213 
instytucji. Dalszego zbierania danych zaprzestano w mo-
mencie, gdyż zaobserwowano, że podczas analizowania 
ankiet dotyczących kolejnych instytucji odsetek kobiet 
wśród kadry kierowniczej nie ulega znaczącym zmianom, 
tym samym uznając, że próba badawcza została nasycona. 

Podstawę do identyfikacji instytucji kultury 
uwzględnionych w badaniu stanowiły oficjalne rejestry 
zamieszczone w  Biuletynach Informacji Publicznej 
(BIP) prowadzonych przez poszczególne organy ad-
ministracji centralnej i  samorządowej. Następnie dla 
każdej z instytucji kultury uwzględnionych w badaniu, 
w oparciu o informacje zawarte w BIP-ach oraz na ich 
oficjalnych stronach internetowych uzupełniono an-
kietę, za pomocą której zebrano informacje na temat: 
(1) płci członków kadry zarządzającej najwyższego 
szczebla, tj. dyrektorów i ich zastępców oraz głównych 
księgowych – zebrano dane dot. 512 instytucji – 100% 
badanych instytucji; (2) płci członków kadry zarządza-
jącej średniego szczebla, tj. kierowników i koordynato-
rów działów i  zespołów, w zależności od struktury or-
ganizacyjnej badanej instytucji – zebrano dane dot. 253 
instytucji – 49% badanych instytucji; (3) płci persone-
lu administracyjnego, zarządczego oraz technicznego 
w badanych instytucjach, z celowym pominięciem płci 
kadry artystycznej –  zebrano dane dot. 225 instytucji 

–  44% badanych instytucji kultury. Wszystkie dane ze-
brano w okresie styczeń–luty 2021 roku. 

Tabela 1. Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wśród zatrudnionych w publicznych instytucjach kultury w podziale na organi-
zatora instytucji kultury

Instytucje 
kultury według 
organizatora

Liczba instytucji 
kultury

Liczba instytucji 
kultury, dla 

których kobiety 
stanowią ponad 

50% pracowników

Udział instytucji 
kultury, dla 

których kobiety 
stanowią ponad 

50% pracowników

Liczba instytucji 
kultury, 

dla których 
mężczyźni 

stanowią ponad 
50% pracowników

Udział instytucji 
kultury, 

dla których 
mężczyźni 

stanowią ponad 
50% pracowników

Ogółem 225 204 90% 21 10%

Instytucje kultury, 
dla których 
organizatorem jest 
MKDNiS

28 25 89% 3 11%

Instytucje kultury, 
dla których 
współorganizatorem 
jest MKDNiS

16 15 94% 1 6%

Instytucje kultury, 
dla których 
organizatorem 
jest samorząd 
województwa

76 65 85% 11 15%

Instytucje kultury, 
dla których 
organizatorem jest 
samorząd gminny 

105 99 94% 6 6%

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Udział kobiet na wśród zatrudnionych publicznych instytucjach kultury w podziale na typ instytucji kultury

Lp.
Instytucje 
kultury według 
organizatora

Liczba instytucji 
kultury 

uwzględnionych 
w badaniu

Liczba instytucji 
kultury, 

w których 
kobiety stanowią 

ponad 50% 
pracowników

Udział instytucji 
kultury, 

w których 
kobiety stanowią 

ponad 50% 
pracowników

Liczba  
instytucji 
kultury, 

w których 
mężczyźni 
stanowią 

ponad 50% 
pracowników

Udział  
instytucji 
kultury, 

w których 
mężczyźni 
stanowią 

ponad 50% 
pracowników

1 Instytucje 
artystyczne 68 57 84% 11 16%

teatr 50 40 80% 10 20%

filharmonia 10 9 90% 1 10%

opera i operetka 3 3 100% 0 0%

orkiestra 3 3 100% 0 0%

zespoły pieśni 
i tańca, zespoły 
chóralne

2 2 100% 0 0%

2 Nieartystyczne 
instytucje kultury 156 143 92% 13 8%

muzeum 58 53 91% 5 9%

galeria sztuki 26 24 92% 2 8%

biblioteka 3 3 100% 0 0%

dom kultury 36 32 89% 4 11%

ośrodki badań 
i dokumentacji 33 31 94% 2 6%

Źródło: opracowanie własne

Analiza ilościowa zebranego materiału pozwoliła na 
uzyskanie danych liczbowych oraz procentowych, które 
przedstawiono w formie tabelarycznej. Taka prezentacja 
zebranego materiału umożliwiła analizę porównawczą ze-
branych danych oraz odpowiedź na postawiony problem 
badawczy. 

Kobiety — kierowniczki w publicznych 
instytucjach kultury. Wyniki badań

P rzeprowadzone badania pokazały, że w ponad 90% 
badanych publicznych instytucjach kultury kobiety 

stanowią powyżej 50% spośród wszystkich osób za-
trudnionych na stanowiskach zarządczych, administra-
cyjnych oraz technicznych (tab. 1). Najwyższy odsetek 
został zauważony wśród pracowników, dla których 
organizatorem jest samorząd gminny. Większy odsetek 
kobiet wśród pracowników badanych instytucji kultury 
został zauważony także wśród instytucji kultury o profi-
lu nieartystycznym (tab. 2), tj. muzeów, bibliotek, galerii 
sztuki, domów kultury oraz ośrodków dokumentacji 
i badań. Większy udział mężczyzn wśród zatrudnionych 
w artystycznych instytucjach kultury, do kategorii której 
zaliczono teatry, filharmonie, opery, zespoły artystyczne 

i chóry, orkiestry, co pokazały badania, wynikał w dużej 
mierze z  faktu, że w  tych instytucjach znaczącą część 
stanowisk pracy stanowią stanowiska o  charakterze 
technicznym związane m.in. z  obsługą sceny, oświetle-
nia czy nagłośnienia, a te są najczęściej zajmowane przez 
mężczyzn. 

Badania wyraźnie pokazały, że mimo wysokiego od-
setka kobiet wśród pracowników publicznych instytucji 
kultury, bez względu na reprezentowany typ instytucji 
kultury czy rodzaj organizatora, udział kobiet na naj-
wyższych stanowiskach kierowniczych jest zdecydo-
wanie niższy (tab. 3). Najwyraźniej widoczne jest to 
w przypadku instytucji kultury, których organizatorem 
jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i  Sportu (MKDNiS). Kobiety pełnią w  nich funkcje 
dyrektorów jedynie w 12 spośród 71 instytucji kultury, 
co stanowi 17% wszystkich instytucji. Tylko jedna ko-
bieta pełni funkcję dyrektorki w muzeum narodowym, 
który to typ instytucji jest powszechnie uznawany za 
najbardziej prestiżowy. Udział kobiet na stanowiskach 
dyrektorskich zwiększa się wraz z  obniżeniem ran-
gi administracyjnej organizatora i  tak, w  przypadku 
instytucji kultury, których współorganizatorem jest 
MKDNiS, wynosi 25%, dla instytucji kultury, których 
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Tabela 3. Udział kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych w publicznych instytucjach kultury w podziale na organizatora 
instytucji kultury

Instytucje kultury 
według organizatora

Liczba 
instytucji 
kultury

Liczba 
kobiet 

pełniących 
najwyższe 

funkcje 
kierownicze 
(dyrektor)

Udział 
kobiet 

wśród osób 
pełniących 
najwyższe 

funkcje 
kierownicze 
(dyrektor)

Ogólna 
liczba 

stanowisk 
wice-

dyrektorów 
badanych IK

Liczba 
kobiet 

pełniących 
funkcje 
wice-

dyrektorów

Udział 
kobiet 

wśród osób 
pełniących 

funkcje 
wice-

dyrektorów

Udział 
kobiet 

wśród osób 
pełniących 

funkcje 
głównego 

księgowego

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest MKDNIS

71 12 17% 106 55 52% 93%

Instytucje kultury, 
dla których 
współorganizatorem jest 
MKDNIS

47 12 25% 47 14 30% 92%

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest samorząd 
województwa

181 71 33% 148 83 56% 92%

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest samorząd gminny 

213 84 37% 135 74 55% 93%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Udział kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych w publicznych instytucjach kultury w podziale na typ instytucji 
kultury

Instytucje 
kultury 
według 
organizatora

Liczba insty-
tucji kultury 

uwzględ-
nionych 

w badaniu

Liczba 
kobiet 

pełniących 
najwyższe 

funkcje 
kierownicze 
(dyrektor)

Udział 
kobiet 

wśród osób 
pełniących 
najwyższe 

funkcje 
kierownicze 
(dyrektor)

Ogólna  
liczba  

stanowisk 
wice-

dyrektorów 
badanych IK

Liczba 
kobiet 

pełniących 
funkcje 
wice-

dyrektorów

Udział 
kobiet wśród 
osób pełnią-
cych funkcje 

wice-
dyrektorów

Udział 
kobiet wśród 
osób pełnią-
cych funkcje 

głównego 
księgowego

Instytucje 
artystyczne 135 37 27% 114 45 39% 94%

teatr 91 26 28% 68 25 37% 97%

filharmonia 17 3 18% 13 8 61% 100%

opera 
i operetka 11 4 36% 15 6 40% 80%

orkiestra 8 2 25% 7 3 43% 67%

zespoły pieśni 
i tańca, zespoły 
chóralne

8 2 25% 11 3 27% 83%

Nieartystyczne 
instytucje 
kultury

377 132 35% 331 143 38% 92%

muzeum 155 46 30% 160 80 50% 190%

galeria sztuki 39 16 41% 19 10 53% 91%

biblioteka 32 10 31% 42 30 71% 95%

dom kultury 81 36 44% 38 23 60% 94%

ośrodki badań 
i dokumentacji 70 24 34% 72 40 55% 93%

Źródło: opracowanie własne
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organizatorem jest samorząd wojewódzki wynosi 33%, 
a dla instytucji organizowanych przez samorząd gmin-
ny wynosi 37%. 

Udział kobiet na stanowiskach wicedyrektorów jest 
już znacznie większy. Niezależnie od organizatora in-
stytucji kultury, ponad 50% spośród wszystkich stano-
wisk wicedyrektorów w badanych instytucjach kultury 
pełnią kobiety. Co ciekawe stanowiska głównego księ-
gowego w instytucjach kultury są zdominowane przez 
kobiety –  w  ponad 93% spośród badanych instytucji 
kultury stanowiska te zajmują kobiety.

Analizując sytuację kobiet na stanowiskach kierow-
niczych w  podziale na typ instytucji kultury (tab. 4), 
można zauważyć większy udział kobiet w instytucjach 
o profilu nieartystycznym (w 35% badanych instytucji 
funkcje kierownicze pełnią kobiety). Najwyższy odse-
tek zaobserwowano w  domach kultury oraz galeriach 
sztuki, gdzie udział kobiet wśród dyrektorów przekra-
cza 40%. Natomiast najmniej kobiet-dyrektorek ziden-
tyfikowano w  filharmoniach, gdzie tylko w 3  spośród 
17 badanych najwyższe funkcje kierownicze pełniły 
kobiety.

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych znaczą-
co wzrasta wraz z obniżeniem szczebla w strukturze orga-
nizacyjnej (tab. 5). Stanowiska kierownicze (kierownicy 
działów, zespołów) w  ponad 90% są  zajmowane przez 
kobiety. Najsłabiej reprezentowane są  na tym szczeblu 
w instytucjach kultury, których współorganizatorem jest 
MKDNiS, niemniej jednak wskaźnik i  tak przekracza 
tam 79%, co jest znaczącą zmianą w stosunku do danych 

dotyczących funkcji kierowniczych najwyższego szcze-
bla w badanych instytucjach. 

Dyskusja

Z przeprowadzonych badań wynika, że   kobiety w pu-
blicznych instytucjach kultury rzadziej niż mężczyź-

ni zajmują najwyższe stanowiska kierownicze, podczas 
gdy stanowiska kierownicze średniego szczebla są  dla 
nich bardziej dostępne. Tym samym w  oparciu o  prze-
prowadzone badania można stwierdzić, że pomimo 
wyraźnej widocznej przewagi liczbowej kobiet zatrud-
nionych w publicznych instytucjach kultury, występuje 
duża dysproporcja w odniesieniu do ich liczebności na 
najwyższych stanowiskach kierowniczych w  tychże in-
stytucjach. Zjawisko to może świadczyć o istnieniu tzw. 

„szklanego sufitu” (Ballenger, 2010; Legato, Glezerman, 
2017) i „lepkiej podłogi” (Khwaja i in., 2017). Za pomo-
cą tych metafor badacze określają niewidzialne bariery 
utrudniające grupom marginalizowanym, w  tym kobie-
tom, dojście do stanowisk kierowniczych – zjawisko to 
narasta im wyższego stanowiska w organizacji dotyczy. 

Z  badań wyłania się ogólny model udziału kobiet 
w  stanowiskach kierowniczych w  publicznych insty-
tucjach kultury w  Polsce: mężczyźni zdecydowanie 
dominują na najwyższych stanowiskach kierowniczych 

–  dyrektorów, a  jeśli pojawiają się na nich kobiety, to 
najczęściej pełniąc funkcje zastępców. Tendencja ta 
jest wyraźniej widoczna w  instytucjach nadzorowa-
nych przez MKDNiS. Tymczasem w  odniesieniu do 

Tabela 5. Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla w publicznych instytucjach kultury (IK) w podziale na orga-
nizatora instytucji kultury

Instytucje kultury 
według organizatora

Liczba badanych 
instytucji kultury

Liczba IK, 
w których 
kobiety 

pełnią ponad 
połowę funkcji 
kierowniczych 

średniego 
szczebla

Udział IK, 
w których 
kobiety 

pełnią ponad 
połowę funkcji 
kierowniczych 

średniego 
szczebla

Liczba IK, 
w których 
mężczyźni 

pełnią ponad 
połowę funkcji 
kierowniczych 

średniego 
szczebla

Udział IK, 
w których 
mężczyźni 

pełnią ponad 
połowę funkcji 
kierowniczych 

średniego 
szczebla

Ogółem 253 233 92% 20 8%

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest MKDNIS

49 45 92% 4 8%

Instytucje kultury, 
dla których 
współorganizatorem jest 
MKDNIS

19 15 79% 4 21%

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest samorząd 
województwa

86 75 87% 11 13%

Instytucje kultury, dla 
których organizatorem 
jest samorząd gminny 

99 91 92% 8 8%

Źródło: opracowanie własne
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publicznych instytucji kultury działających na mniej-
szą skalę, mimo że trend jest nadal widoczny, to jednak 
nie aż tak wyraźnie. Wyniki przeprowadzonych badań 
pokazujące brak równowagi w  dystrybucji władzy 
w  organizacjach wydają się odzwierciedlać szerszy 
trend, charakterystyczny również dla innych sektorów 
gospodarki, w  tym także tych o  wysokim poziomie 
feminizacji, jak np. szkolnictwo wyższe (Sułkowski 
i in., 2019) czy sektor społeczny (Davidson i in., 2011). 
W odniesieniu do sektora kultury zauważony trend jest 
też charakterystyczny dla innych krajów, m.in. Wielkiej 
Brytanii (Dodd, 2012; Skillset, 2010), Niemiec, Francji 
czy Włoszech (Anheier, 2009). Można nawet pokusić 
się o  stwierdzenie, że wygląda jak pewien uniwersal-
ny trend. Co prawda, przyglądając się, jak zjawisko 
to zmieniało się w czasie (UNESCO, 2017), widać, że 
coraz więcej kobiet pełni funkcje kierownicze w  or-
ganizacjach kultury, to jednak zmiany w  tym zakresie 
postępują powoli. Według raportu Global Gender 
Gap Report 2020 (World Economic Forum, 2020), 
wskaźnik dotyczący udziału kobiet na stanowiskach 
przywódczych (bez podziału na sektor) jest jednym 
ze zmieniających się najwolniej na przestrzeni lat, 
w porównaniu np. ze wskaźnikami dotyczącymi takich 
kwestii jak dostęp do edukacji, opieki medycznej czy 
udziału w rynku pracy w ogóle.

Badacze stawiają również sobie coraz częściej pyta-
nia o przyczyny tego zjawiska. Doszukują się ich m.in. 
w odmiennej organizacji życia zawodowego i osobiste-
go kobiet, podkreślając, że nierównowaga w  rozwoju 
kariery zawodowej wzrasta wraz z  wiekiem. Wyższe 
stanowiska kierownicze są zwykle osiągane w później-
szym wieku (Skillset, 2010; Aluchna, 2013). O  ile na 
początkowym etapie rozwoju kariery zawodowej jej 
tempo zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i do męż-
czyzn jest podobne, to w  momencie kiedy kobiety de-
cydują się na założenie rodziny, zaczynają się pojawiać 
rozbieżności i mężczyźni znacząco awansują do przodu. 
W wielu przypadkach, co podkreślają E. Orr i  J.E. Ste-
venson (2018), różnica ta nigdy nie jest wyrównywana. 
Praca na stanowiskach kierowniczych niejednokrotnie 
wymaga większego zaangażowania czasowego, w przy-
padku organizacji kultury często w  niestandardowym 
czasie pracy, co jest większym wyzwaniem dla kobiet, 
które w większym stopniu niż mężczyźni muszą pracę 
zawodową łączyć z  obowiązkami rodzinnymi (Dodd, 
2012). K. Klenke (2017) w swoich badaniach podkreśla, 
że przyczyny takiego stanu rzeczy należy doszukiwać 
się także w  barierach społecznych i  wciąż obecnym 
stereotypowym podejściu do ról społecznych kobiet 
i mężczyzn. 

H. Anheier (2009) oraz M. Aluchna (2013) zwraca-
ją uwagę, że znaczącą rolę w  zakresie wyrównywania 
dostępu do rynku pracy i  stwarzania podobnych moż-
liwości rozwoju zawodowego ma polityka państwa 
i dostępne w nim narzędzia wsparcia. W Polsce, mimo 
iż ideologia i  prowadzona polityka okresu socjalizmu 
znacząco wpłynęły na transformację rynku pracy 
i zmiany w ówczesnych organizacjach, m.in. sprzyjając 

aktywizacji zawodowej kobiet, różnice płci w  dużym 
stopniu wpływały na hierarchię społeczną (Fidelis, 
2010). Okres transformacji, który nastąpił po  roku 
1989, nie wzmocnił trwających procesów emancypa-
cji kobiet, a  nawet, co pokazują badania, postępował 
wolniej niż w  innych krajach demokratycznych na 
świecie (Sekuła-Kwaśniewicz, 2015; Elliot i  in., 2016). 
Obecnie prowadzone badania (Lukic i  in., 2006; Ma-
tysiak, 2015; Bogacz-Wojtanowska, Wrona, 2017) po-
kazują, co prawda, rosnące znacznie kobiet, zwłaszcza 
w  organizacjach społecznych, ale jednak przy ciągłej 
ich stereotypizacji i marginalizacji (Graff, 2001; Środa, 
2009). Konieczne więc wydaje się takie projektowanie 
rozwiązań i  narzędzi w  ramach polityk publicznych, 
przede wszystkim z  zakresu polityki społecznej, aby 
wzmacniać pozycję kobiet na rynku pracy i  przeciw-
działać wciąż obecnym stereotypom, wedle których 
kobiety nadal są postrzegane głównie jako matki, żony, 
opiekunki ogniska domowego, a  nie równowartościo-
we w stosunku do mężczyzn uczestniczki rynku pracy 
(Klenke, 2017; Olko, Filip, 2016).

Podsumowanie 

P rzeprowadzone badania pokazały, iż mimo licznych 
zmian, jakie zaszły w ostatnich dekadach w podej-

ściu do ról organizacyjnych, podkreślając szczególnie 
zmiany, jakie nastąpiły w zakresie ról organizacyjnych 
kobiet, w publicznych instytucjach kultury wciąż widać 
wyraźną dysproporcję w  zakresie dostępności najwyż-
szych stanowisk kierowniczych dla kobiet. Pomimo 
coraz intensywniej podejmowanych wysiłków spo-
łecznych i  politycznych zmierzających do wdrożenia 
pełnej równości płci na rynku pracy, kobiety nadal 
doświadczają nierówności w  dążeniach do rozwoju 
zawodowego. 

Przeprowadzone badania umożliwiły odpowiedź na 
postawione pytania badawcze. W polskich publicznych 
instytucjach kultury kobiety rzadziej pełnią wysokie 
funkcje kierownicze. Stanowiska kierownicze (dyrektor-
skie) zdecydowanie częściej zajmowane są  przez męż-
czyzn. Większa równowaga widoczna jest w odniesieniu 
do stanowisk wicedyrektorów, gdzie rozkład ze względu 
na płeć jest zrównoważony. Tym samym, odnosząc 
się do pierwszego z  postawionych pytań badawczych, 
można stwierdzić, że im wyższe w  instytucjach stano-
wiska kierownicze, tym mniejszy jest odsetek kobiet je 
zajmujących. 

Zdecydowanie większa dysproporcja w  udziale 
kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych wi-
doczna jest w odniesieniu do instytucji kultury, dla któ-
rych organizatorem są wyższe jednostki administracji 
centralnej i  samorządowej, co stanowi odpowiedź na 
drugie z postawionych pytań badawczych. Problem do-
tyczy zwłaszcza instytucji kultury, dla których organi-
zatorem jest najwyższy organ administracji publicznej, 
czyli tych, które postrzegane są  jako bardziej presti-
żowe i  znaczące, zarówno ze względu na zasoby kul-
turowe, którymi zarządzają, jak i zasięg oddziaływania 
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(Purchla, 2009). Wśród dyrektorów muzeów narodo-
wych w Polsce jest tylko jedna kobieta. 

Odnosząc się do trzeciego z  postawionych pytań 
badawczych widoczny jest większy udział kobiet na sta-
nowiskach kierowniczych w  instytucjach o  profilu nie-
artystycznym, czego szczególnym przykładem są domy 
kultury, gdzie wskaźnik feminizacji stanowisk kierowni-
czych, zarówno wyższego (dyrektorzy/dyrektorki), jak 
i  niższego szczebla (kierownicy/kierowniczki działów), 
przekracza 40%.

Opierając się na literaturze przedmiotu, starano się 
w  tekście wyjaśnić przyczyny tego zjawiska. W  dyskusji 
skupiono się, zdaniem autorki, na najważniejszych z nich, 
gdyż ujęcie całościowe wykracza poza ramy artykułu. Na 
gruncie nauk o  organizacji i  zarządzaniu zarysowany 
w niniejszym tekście problem wpisuje się w obszar zain-
teresowania stosunkowo nowego pola badawczego, jakim 
jest zarządzanie różnorodnością w organizacjach (Gross-

-Gołacka, 2018; Bassett-Jones, 2005; Betters-Reed, Moore, 
1995). Prezentowane badania stanowią wkład do dyskusji 
na temat tego, jak zjawisko różnorodności (także płci) 
w organizacjach wpływa na całe społeczeństwa, tworzące 
je organizacje, osoby indywidualne, kształtując normy 
działania i zachowania (Greene, Kirton, 2015). Warto jed-
nak podkreślić, że badania prezentowane w  niniejszym 
tekście mają pewne ograniczenia. Przede wszystkim doty-
czą niewielkiego wycinka rzeczywistości. Zdecydowanie 
wymagają pogłębienia, zarówno w  odniesieniu do skali 
ich zasięgu, jak i  poprzez próbę głębszego zrozumienia 
źródeł zaobserwowanych trendów. Dzięki temu możli-
we będzie uzyskanie jeszcze szerszego obrazu badanego 
zjawiska, także przyglądając się sytuacji w  innych sekto-
rach gospodarki. Jednocześnie mając na uwadze fakt, że 
są organizacje kultury, w których kobiety z powodzeniem 
pełnią funkcje kierownicze, warto poddać analizie rów-
nież istniejące rozwiązania organizacyjne, formalne i nie-
formalne, które wspierają aktywność i rozwój zawodowy 
kobiet w sektorze kultury. 
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Glass Ceiling in Culture?  
Women in Managerial Positions  
in Public Cultural Institutions in Poland

Summary

The last decades have been characterised by numerous 
changes in the functioning of organisations. One of 
them concerns the understanding of the organisation-
al roles of women who, initially identified with lower 
administrative staff, began to use specialist and mana-
gerial positions more and more often and more effec-
tively. Despite the highlights of numerous studies, the 
increase in the participation of women in leadership 
positions in organisations is still slow, even in sectors 
with high feminisation rates. The aim of this article is 
to show the scale of the phenomenon of gender diver-
sity in power structures in Polish public cultural insti-
tutions. This study is based on a quantitative research 
utilising the method of statistical data analysis. It was 
based on data on employment and managerial func-
tions performed by women and men in public cultural 
institutions. The analysis included data from 512 pub-
lic cultural institutions. As a  result of the research, it 
was possible to show the scale of disproportion in the 
distribution of power in public cultural institutions in 
Poland.

Keywords

women, cultural organisations, leadership, diversity in 
organisations

https://www.hbrp.pl/b/wywiady-z-57-prezeskami-pokazuj-co-robi-aby-wicej-kobiet-trafiao-na-najwysze-s
https://www.hbrp.pl/b/wywiady-z-57-prezeskami-pokazuj-co-robi-aby-wicej-kobiet-trafiao-na-najwysze-s
https://www.hbrp.pl/b/wywiady-z-57-prezeskami-pokazuj-co-robi-aby-wicej-kobiet-trafiao-na-najwysze-s
https://www.nck.pl/badania/raporty/system-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-w-polsce-
https://www.nck.pl/badania/raporty/system-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-w-polsce-
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs47-precarious-situation-women-working-field-cu
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs47-precarious-situation-women-working-field-cu
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs47-precarious-situation-women-working-field-cu
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

	Spis treści
	Strona Redakcyjna
	Szklany sufit w kulturze? Kobiety na stanowiskach kierowniczych w publicznych instytucjach ...
	Coopetition in Synoptic and Incremental Approaches. Context of the Cultural Sector
	Perspektywy krajowych stowarzyszeń naukowych na przykładzie polskiego towarzystwa informatycznego
	Postrzeganie e-learningu przez nauczycieli na przykładzie Politechniki Białostockiej
	Satysfakcja pacjentów ze zdalnej opieki medycznej w ramach POZ w czasach pandemii COVID-19 w Polsce
	Recenzje
	Recenzje
	Konferencje

