
– 1 –

Materiały szkoleniowe

Promocja równości szans
kobiet i mężczyzn oraz aktywności
społecznej i ekonomicznej kobiet

Piotr Buczek
2013 rok

Projekt „Aktywne kobiety podkarpackich wsi” jest dofi nansowany
ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

znaki.pdf   2012-01-13   09:48:48



– 2 –
 

Tytuł projektu „Aktywne kobiety podkarpackich wsi” 

Realizator Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów 

ul. Z. Urbanowskiej 8 

62-500 Konin 

tel.: 63 243 75 80, e-mail: biuro@wss.konin.pl 

Cel projektu Celem projektu jest wzrost udziału i roli społecznej kobiet wiej-

skich w życiu społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności 

poprzez pozyskanie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie: ste-

reotypów płci, tradycyjnych ról kobiet w rodzinie i w społeczeń-

stwie oraz barier ograniczających uczestnictwo kobiet w rynku 

pracy czy edukacji. 

Termin realizacji 1 czerwca 2012 r. – 30 września 2013 r. 

Główne działania - publikacja pt.: „Aktywne kobiety podkarpackich wsi” – nakład 

2000 egz.; 

- 10 szkoleń ośmiogodzinnych nt. przeciwdziałania dyskrymina-

cji i promocji równości Kobiet i Mężczyzn w życiu społeczno-

gospodarczym oraz wolontariatu i aktywizacji społecznej ko-

biet; 

- 6 warsztatów trzydniowych poświęconych promocji przedsię-

biorczości kobiet wiejskich w zakresie zakładania i prowadze-

nia gospodarstwa agroturystycznego; 

- 4 artykuły w miesięczniku „Gazeta Sołecka” poświęcone tema-

tyce projektu; 

- debata w telewizji lokalnej z udziałem ekspertów/trenerów 

oraz liderów i liderek lokalnych. 
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        Unia Europejska wskazuje na potrzebę zniesienia nierówności oraz zwalczanie 

wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym m.in. ze względu na wiek, płeć, rasę i niepełno-

sprawność.  

Równość szans jest pojmowana nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale 

również jako jednakowy dostęp wszystkich osób do edukacji, informacji i zatrudnienia. 

Poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psycholo-

gicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeń-

stwa należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy 

i integracji z otoczeniem. 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 

  Równość płci stanowi prawo podstawowe, wspólną wartość UE i jest koniecznym 

warunkiem osiągnięcia przez UE celów związanych ze wzrostem gospodarczym, 

zatrudnieniem i spójnością społeczną. UE dokonała znaczących postępów w osiąganiu 

równości płci dzięki prawodawstwu w dziedzinie równego traktowania kobiet i mężczyzn, 

polityce uwzględniania tej problematyki w głównym nurcie życia politycznego i społecznego, 

konkretnym działaniom na rzecz awansu kobiet, programom działań i dialogowi społecznemu 

(w tym: ze społeczeństwem obywatelskim). Istotnym partnerem działań na rzecz postępu był 

Parlament Europejski. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest jedną z zasad 

horyzontalnych polityk Unii Europejskiej. Przestrzeganie tej zasady wynika z zapisów 

Traktatu Amsterdamskiego art. 2 i 3 oraz Rozporządzeń Rady Europejskiej regulujących 

wdrażanie EFS we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. To obowiązek 

prawny, zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO 

KL w Polsce i korzystające ze środków EFS. 

  Rozporządzenie (WE) 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 

2006 Art. 3 „Zakres pomocy” 

 „(...)UE wspiera działania w państwach członkowskich objęte wymienionymi poniżej 

priorytetami: (...) promowanie włączania do głównego nurtu polityki oraz podejmowania 

konkretnych działań mających na celu poprawę dostępu do zatrudnienia, zwiększanie 

trwałego uczestnictwa kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery oraz zmniejszenie 

segregacji ze względu na płeć na rynku pracy, poprzez oddziaływanie na bezpośrednie  

i pośrednie przyczyny różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn.” 

    Zgodnie z polityką UE, zasada równości szans kobiet i mężczyzn powinna być realizowana 

poprzez jednoczesne stosowanie dwóch wspierających się podejść określonych przez 

Komunikat Komisji Europejskiej: 
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1. Polityka równości płci (gender mainstreaming) – uwzględnianie perspektywy płci  

w głównym nurcie wszystkich procesów politycznych, priorytetów i działań, na wszystkich 

ich etapach, to jest na etapie planowania, realizacji i ewaluacji. Polityka równości płci to 

celowe, systematyczne i świadome ocenianie danej polityki i działań z perspektywy wpływu 

na warunki życia kobiet i mężczyzn, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji  

i osiągnięcie faktycznej równości płci.  Polityka równości płci może być realizowana przez:  

• działania/inicjatywy promocje godzenia życia zawodowego i prywatnego poprzez większe 

zaangażowanie mężczyzn w wypełnianie obowiązków rodzinnych; 

• działania promujące równość kobiet i mężczyzn w administracji, edukacji lub sądownictwie 

(np. szkolenia dla urzędników rządowych z zakresu równości szans, promocja 

niestereotypowego przekazu w programach nauczania).  

2. Konkretne działania wspierające równość płci (specific actions) – działania, mające na 

celu przyspieszenie zmian na rzecz równości poprzez udzielenie szczególnego wsparcia 

grupom znajdującym się w gorszym położeniu. Celem konkretnych działań jest 

przyspieszenie rzeczywistej zmiany społecznej. Te konkretne działania mogą być:  

•  skierowane tylko do jednej płci (np. wsparcie dla długotrwale bezrobotnych kobiet  

z terenów wiejskich, program profilaktyki chorób układu krążenia skierowany tylko do 

mężczyzn); 

• skierowane do całych społeczności  (np. akcje społeczne w mediach). 
 

Realizując zasadę gender mainstreaming i zasadę równych szans kobiet i mężczyzn 

uwzględnić należy bariery równości oraz strategiczne cele równości sformułowane przez 

Komisję Europejską w dokumencie „Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn” . 

Strategiczne cele na rzecz równości to:  

1. Równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn  

2. Godzenie życia prywatnego i zawodowego  

3. Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji  

4. Wykorzenianie wszelkich form przemocy ze względu na płeć  

5. Eliminowanie stereotypów związanych z płcią  

6. Propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce rozwojowej  

Bariery równości płci:   

1. Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy  

2. Różnice w płacach kobiet i mężczyzn  

3. Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy  
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4 .Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych  

5. Niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji  

6. Przemoc ze względu na płeć  

7. Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia  

8. Niewystarczający system opieki przedszkolnej\  

9. Stereotypy płci we wszystkich obszarach  

10. Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet starszych, imigrujących, 

niepełnosprawnych oraz należących do mniejszości etnicznych. 

        W Polsce dyskryminacja jest „rodzaju żeńskiego” tzn. dotyczy przede wszystkim kobiet. 

Jest to szczególnie widoczne w sytuacji na rynku pracy i w edukacji. Dlatego też 

zdecydowana większość działań wspierających równość płci powinna służyć poprawie 

sytuacji kobiet i dziewcząt. Działania skierowane tylko do kobiet czy dziewczyn nie powinny 

jednak dyskryminować mężczyzn  zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn - gdzie 

może występować dyskryminacja tam powinno się zwiększać  szanse grup w gorszym 

położeniu na skorzystanie ze wsparcia np. w przypadku zawodu pielęgniarskiego należy 

wspierać udział we wsparciu mężczyzn, ponieważ jest ich zdecydowanie mniej w zawodzie.  

Na początku lat 90. badane kobiety stwierdzały, że w Polsce nie ma zjawiska 

dyskryminacji. Słowo to miało pejoratywne zabarwienie i kojarzyło się z czymś 

niestosownym, nie wypadało się do dyskryminacji przyznawać. 

W 1999 r. badania wykazały, że blisko 40% kobiet miało do czynienia  

z dyskryminacją a jej miejscem jest najczęściej praca (następnie dom). Im wyższy poziom 

wykształcenia tym częściej kobiety wskazywały na dyskryminację (29% - z wykształceniem 

podstawowym, 47% z wyższym). 

W 2002 r. już 50% dorosłych Polek (i tylko 23% mężczyzn) wskazało, że kobiety są 

dyskryminowane. Podobne wyniki dało badanie z 2006 r. oraz 2010 r. (48% kobiet i 35% 

mężczyzn). 

W 2004 roku definicja dyskryminacji została wpisana do Kodeksu Pracy (rozdział IIa, 

„Równe traktowanie w zatrudnieniu”, art.. 18, par. 3 i 4),  a tym samym zaczęła oficjalnie 

obowiązywać. W KP wskazuje się czym jest dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia  

i zakazuje obydwu jej form. 

Praktyka jednak wygląda inaczej, bo działania dyskryminacyjne nadal mogą występować  

w aspektach:  

 rekrutacji do pracy 

 różnic w wynagrodzeniach 
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 godzenia obowiązków zawodowych i osobistych 

 powrotu na rynek pracy 

 wieku emerytalnego 

 drogi awansu  

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na podobnych stanowiskach wynikają z: 

• bagażu historycznego (kobiety jako tańsza siła robocza) 

• niższego prestiżu prac wykonywanych przez kobiety  

• przekonania, że kobiety nie muszą dużo zarabiać bo ich dochody są dodatkiem do 

dochodów głównego żywiciela rodziny – męża 

• segregacji zawodowej i zjawiska feminizacji niektórych zawodów (np. nauczycielstwo, 

pielęgniarstwo, opieka społeczna) 

• braku krajowych mechanizmów, które równoważyłyby negatywny wpływ czynników 

kulturowych. 

W 50 notowanych na giełdzie największych spółkach, w każdym z krajów UE, kobiety 

zajmują średnio 11% stanowisk menedżerskich wyższego szczebla oraz 4% stanowisk 

prezesów i szefów rad nadzorczych [Eagly, Carli 2008]. Pomimo wzrostu w okresie 2002–

2009 liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych o 2 punkty procentowe kobiety w dalszym 

ciągu zajmują tylko 16,9% wyższych stanowisk urzędniczych i 11,4% kierowników 

wyższego szczebla. Tempo, w jakim zwiększa się liczba kobiet zajmujących stanowiska  

w zarządach spółek należy uznać za zbyt wolne. Funkcje prezesa zarządu, w firmach 

znajdujących się w rankingu The Financial Times Europe 500, w roku 2009 pełniło zaledwie 

8 kobiet.  

Zakładając, że wielkość wzrostu będzie się utrzymywać w kolejnych latach na takim 

samym poziomie, jak między rokiem 2006 a 2009 (to jest 1,2% w okresie dwóch lat), równy 

udział kobiet i mężczyzn wśród członków zarządu zostanie osiągnięty w okolicach roku 

2075. Nie jest to oczywiście specyfika wyłącznie polska, bo w Niemczech w zarządach  

30 największych koncernów, objętych głównym wskaźnikiem giełdowym Dax 30, nie ma ani 

jednej kobiety. W zarządach 100 największych niemieckich przedsiębiorstw, liczących  

533 osoby, znajduje się tylko jedna kobieta. 

Na liście 100 najbogatszych Polaków 2010 opublikowanej przez miesięcznik Forbes 

znajdziemy dwie kobiety występujące zupełnie samodzielnie: Grażynę Kulczyk (2,4 mld zł) 

zajmującej 8. miejsce oraz Grażynę Karkosik na pozycji 36. (515 mln zł). Pierwsze miejsce 

na światowej liście najlepiej zarabiających kobiet zajęła Amerykanka Oprah Winfrey  
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z majątkiem wycenianym na 1,5 mld USD. Drugie miejsce dzierży autorka przygód Harry'ego 

Pottera, jednocześnie najbogatsza Brytyjka J.K. Rowling, której majątek określany jest na  

1 mld USD. Miejsce 3. należy do Marthy Steward, która swój szacowany na 638 mln USD 

majątek zawdzięcza zbudowanemu przez siebie imperium medialnemu. W pierwszej piątce 

nie zabrakło również przedstawicielek branży muzycznej, którą reprezentują na pozycji  

4. Madonna i 5. Celin Dion, posiadające majątki warte odpowiednio: 325 i 250 mln USD.  

Z badań grupy PBDG wynika, że coraz częściej samochody kupują panie. Jeszcze  

w 2005 r. zostały właścicielkami 23,4 % aut, ale już trzy lata później kobiety kupiły 34,64 % 

samochodów  - i na kobietę wystawiona była faktura, która jest jedynym właścicielem 

samochodu (lub jej firma). Kobiety coraz lepiej orientują się w technice motoryzacyjnej, 

pytają o przyspieszenie, gdyż wiedzą, jakie znaczenie ma to dla bezpiecznego wyprzedzania.  

Mają też precyzyjne oczekiwania, więc uzgadnianie wersji czy wyposażenia trwa 

zdecydowanie krócej niż w przypadku mężczyzn. Przy wyborze koloru wcale nie kierują się 

stereotypowym dopasowaniem do szminki czy koloru torebki – podobnie jak mężczyźni chcą 

zobaczyć samochód w wybranym kolorze, a nie tylko polegać na próbniku lakieru.  

Na kierowniczych stanowiskach kobiety są w drastycznej mniejszości. Owocuje to 

rywalizacją i wyśrubowanymi wymaganiami stawianymi kobietom często przez inne 

kobiety.  Zjawisko to tłumaczy psycholog biznesu Jacek Santorski w następujący sposób: 

"Kobiety zamiast się wspierać często ściągają się wzajemnie w dół i w efekcie obie spadają z 

coraz węższej drabiny. Uważają, że one włożyły niesłychany wysiłek by osiągnąć awans  

i myślą, że inne też powinny się tak napracować" ". 

Prawie połowa Polaków (45%) przyznaje, że płeć szefa nie ma dla nich znaczenia. jednak 

37% wolałoby w tej roli mężczyznę. 

 
Badania CEBOS 2009  
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Ponad połowa ogółu ankietowanych (56%) sądzi, że pełnienie przez kobietę funkcji 

kierowniczej nie ma wpływu na jej kobiecość. Więcej niż jedna czwarta (29%) uważa, że 

kariera zawodowa zwiększa atrakcyjność kobiety. Zaledwie 6% ogółu twierdzi, że kobieta – 

szef traci na kobiecości. 

      Sytuacja kobiet w zarządzaniu w Polsce wprawdzie bardzo powoli, ale ulega poprawie. 

Wymogi stawiane przez UE w zakresie realizacji zasady równości szans, w tym w projektach 

współfinansowanych z jej funduszy, nie przynosi jeszcze oczekiwanych skutków, choć 

pozwala poprawiać sytuację. Realizacja także przez Polskę Strategii Spójności nie pozwala 

ma  marginalizację tej kwestii i zaniechanie działań przeciwdziałających dyskryminacji.  

W dziedzinie prawa kobiety osiągnęły w Polsce poważny awans, jednakże postęp jest 

znacznie mniejszy w zakresie realizacji przepisów prawnych w praktyce. Polska w rankingu 

Gender Gap Index 2008 zajęła 48 miejsce na 130 krajów, w 2007 roku zajmowała 60 miejsce.  

Wśród ogólnej liczy zatrudnionych w Polsce kobiety stanowią 46%, z czego  

w sektorze prywatnym 41% i publicznym 60%. 17 % wzrostu udziału kobiet na rynku pracy 

nie przełożył się na proporcjonalny wzrost udziału kobiet w zarządzaniu, zwłaszcza na 

najwyższych szczeblach.  

W 2009 r. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz wykonało badanie 

na 600 firmach. Kobiety zarządzały co trzecią ankietowaną firmą. W hotelarstwie udział ten 

był znacznie wyższy i wyniósł 55%, w usługach transportowych 15%, a w budownictwie 9% 

[Trendy rozwojowe 2009. Jednak badania PKPP Lewiatan wskazują, że względy 

ekonomiczne nie są dla kobiet najważniejsze.  Tylko 25 proc. kobiet zakłada firmę, by na niej 

zarobić. Polskie bizneswomen kierują się przede wszystkim chęcią realizacji swoich marzeń 

oraz wykorzystania kompetencji. Ponad 45 proc. kobiet przyznaje, że na ich wybory 

zawodowe duży wpływ ma życie rodzinne. Na pytanie do respondentek, dlaczego założyły 

własną firmę odpowiedzi były następujące: 

 



– 9 –

                                                                         

 7

Najczęstsze bariery awansu zawodowego kobiet to: 

• niski udział w sprawowaniu władzy: mało kobiet w zarządach i radach samorządów  

terytorialnych (gmin), na szczeblach regionów (urzędy wojewódzkie i marszałkowskie), 

we władzach centralnych i sejmie itp.;  

• „szklany sufit” - niewidzialna bariera, która oddziela kobiety od najwyższych 

szczebli kariery, uniemożliwiająca im awansowanie na wyższe stanowiska. Mianem 

“szklanego sufitu” określa się przeszkody, na jakie napotykają kobiety pełniące funkcje 

kierownicze: wyrażenie to symbolizuje widoczność awansu przy równoczesnej jego 

nieosiągalności. Bariery są „niewidoczne” tj. nie wynikają  z przyczyn formalnych, lecz 

ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy; 

•  „szklane ruchome schody” - termin odnoszący się do sytuacji uprzywilejowania 

mężczyzn w zawodach tradycyjnie uprawianych przez kobiety (na przykład w edukacji). 

Nawet w tych zawodach kobiety nie mają ułatwionego dostępu do najwyższych 

stanowisk. Pojęcie „szklane ruchome schody” oznacza niewidzialną siłę wynoszącą 

mężczyzn na wyższe szczeble kariery i stanowiącą przeciwieństwo „szklanego sufitu”, 

czyli niewidzialnej bariery zagradzającej kobietom drogę na szczyt (np. w edukacji 

stanowiska dyrektorów szkół, kuratorów częściej zajmują mężczyźni); 

• „Szklane ściany”/akwarium - pojęcie odnoszące się do sytuacji, w których 

utrudniony jest awans z funkcji pomocniczych na kierownicze, ponieważ pracownicy tego 

typu nie posiadają doświadczenia potrzebnego na wyższych stanowiskach 

menedżerskich. Dotyczy to głównie kobiet zatrudnionych w dziedzinach o ubogich 

perspektywach awansu, jak sekretariat i inne rodzaje pracy biurowej. Nawet jeśli 

otrzymają one pracę o wyższym statusie, to mogą mieć kłopoty z dalszym awansem, 

ponieważ menedżerowie wyższych szczebli nie wywodzą się na ogół z funkcji 

uważanych za wspierające, lecz z uznawanych za centralne. 

• „Lepka podłoga” - pojęcie odnoszące się do zawodów o niskim dochodzie lub 

prestiżu, w ramach których nie ma większych możliwości awansu, a które w dużym 

stopniu zdominowane są przez kobiety (sekretarki, urzędniczki, kosmetyczki, 

pielęgniarki  etc.) Osoby je wykonujące tkwią "przylepione" na najniższym poziomie.  

Są to zarazem zawody w dużym stopniu zdominowane przez kobiety; 

• „Aksamitne getto” - charakteryzuje się niedopuszczaniem kobiet do kierowania 

wydziałami technicznymi, czy produkcyjnymi; 

• Zjawisko „tokenizmu”  - włączanie przedstawicielek  np. grup mniejszościowych do 
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sfery publicznej (np. gremiów decyzyjnych) bez dawania im możliwości realnego wpływu 

na działania i zmiany. Daje to złudne wrażenie realizacji postulatów równościowych.  

To zjawisko prowadzi do marginalizacji statusu (np. w miejscu pracy) osób z tak zwanych 

grup mniejszościowych (ta nazwa nie odnosi się do liczebności grupy, ale do jej sposobu 

funkcjonowania). 

• Podwójna dyskryminacja – płeć + wiek kobiet, najczęściej występująca na rynku 

pracy. 

 

Sytuacja kobiet na rynku pracy. 

We wszystkich krajach UE wskaźniki, dotyczące zatrudnienia kobiet są niższe niż  

w przypadku mężczyzn. W zdecydowanej większości krajów kobiety charakteryzuje także 

wyższy wskaźnik bezrobocia. Różnica między zatrudnieniem kobiet a mężczyzn jest 

największa w krajach południowej Europy, o bardziej tradycyjnej kulturze, takich jak Malta 

(różnica 40,1), Grecja (28,1), Włochy (24,6), Hiszpania (24,0). Najmniejsze różnice  

w aktywności zawodowej odnotowywane są w krajach skandynawskich (Szwecja – 4,0; 

Finlandia – 3,8; Dania – 7,9) i krajach nadbałtyckich (Estonia – 4,9; Litwa – 6,7; Łotwa – 

8,3). Różnica w Polsce wynosi 12,1, lokując nas pośrodku tej skali. Małe różnice między 

poziomem zatrudnienia wg. płci w krajach skandynawskich osiągnięto dzięki 

upowszechnieniu pracy kobiet w niepełnym wymiarze godzin. Jednakże różnice między 

płciami w wymiarze zatrudnienia (częściowe/pełne) przekładają się na różnice w dochodach, 

wymiar czasu pracy utrwala także nierówności płci w osiąganiu wyższych stanowisk.  

Podobnie jak i w innych krajach europejskich, także w Polce sytuacja kobiet na rynku 

pracy różni się od sytuacja zawodowej mężczyzn. Płeć jest jedną z najważniejszych cech 

uwzględnianych w statystyce rynku pracy. Z punktu widzenia statusu na rynku pracy 

ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo. Zbiorowość aktywnych zawodowo 

tworzą pracujący, ale także bezrobotni w wieku produkcyjnym. Do pomiaru poziomu 

aktywności zawodowej służy wskaźnik aktywności zawodowej, czyli odsetek osób 

pracujących i poszukujących pracy w wieku 15 lat i więcej w stosunku do ogólnej liczby 

ludności.  

 poziom aktywności zawodowej kobiet jest niższy od mężczyzn.   

Według raportu GUS „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2012” W 2011 r. na 1000 

aktywnych zawodowo mężczyzn przypadało 547 biernych zawodowo. Na 1000 aktywnych 

zawodowo kobiet przypadało 1053 biernych zawodowo. Ludność bierna zawodowo jest 
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zdecydowania sfeminizowana – ponad 60% stanowią kobiety. Różnice te przedstawiają 

poniższe wykresy.  

43,4
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51,3
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zawodowo
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Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2011 

Największy odsetek aktywnych zawodowo kobiet występuje w wieku 35-44 lata – na 

1000 kobiet 833 pracowało lub poszukiwało pracy. Największym poziomem aktywności 

zawodowej charakteryzują się kobiety z wykształceniem wyższym – ponad 80 % z nich 

pracuje. Odsetek pracujących osób z wyższym wykształceniem jest zbliżony w przypadku 

kobiet i mężczyzn (różnica wynosi 3%). Największa różnica między pracującymi kobietami  

i mężczyznami występują w przypadku posiadania wykształcenia gimnazjalnego, 

podstawowego i niepełnego podstawowego – 12 % kobiet z takim wykształceniem pracuje,  

a w przypadku mężczyzn blisko 30 %.     

Pracujące kobiety w większości mają wykształcenie średnie (38% ogółu pracujących kobiet). 

Rzadziej jednak zajmują stanowska kierownicze, szczególnie wyższego szczebla.  

 W 2011 roku wśród pracujących na stanowiskach kierowniczych wynosił 40 %. 

Udział kobiet jako pracodawców był jeszcze niższy – 31,7 %. 

Najbardziej sfeminizowanymi grupami zawodowymi są: pracownicy biurowi oraz 

pracownicy usług i sprzedawcy. Na 100 mężczyzn w ww. grupach zawodowych przypadało 

średnio 179 kobiet. Najmniej kobiet pracowało w grupach zawodowych: Robotnicy 

przemysłowi i i rzemieślnicy oraz Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – na  

100 mężczyzn przypada 14 kobiet. 

W podziale na branże, rodzaje działalności i miejsce pracy najbardziej sfeminizowane 

są: 

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 82 % kobiet wśród ogółu zatrudnionych, tj.  

445 kobiet przypada 100 mężczyzn,  

- edukacja - 76 % - 330 kobiet na 100 mężczyzn, 

- zakwaterowanie i gastronomia - 68 % - 207 kobiet na 100 mężczyzn, 
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- działalność finansowa i ubezpieczenia - 65 % - 190 kobiet na 100 mężczyzn, 

- obsługa rynku nieruchomości – 56 % 

- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 55 % 

- handel – 54%. 

Według „Raportu o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym. Polska 2011”: 

 Kobiety pracowały nie tylko rzadziej, ale także i krócej niż mężczyźni.  

Przeciętny tygodniowy czas pracy kobiet wyniósł 37,3 godziny, podczas gdy 

mężczyźni pracowali średnio 41,8 godziny tygodniowo (średni czas był liczony bez 

rozróżnienia pełnego i niepełnego wymiaru czasu pracy). Różnica  w tygodniowym czasie 

pracy kobiet i mężczyzn wyniosła zatem podobnie jak w poprzednim roku 4,5 godziny.  

W ciągu ostatnich lat dysproporcje się zmniejszyły się bo np. w 2004 r. różnica ta wynosiła 

5,7 godziny.  

 Kobiety także zazwyczaj mają mniejsze zarobki.  

Jak wynika z badania struktury wynagrodzeń według zawodów z października 2011 r. 

kobiety otrzymywały wynagrodzenie o blisko 9 % niższe tj. śr. o kwotę 287 zł niższe.  

W konsekwencji oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie kobiet było o 15% niższe od 

przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn tj. o 575 zł. Różnica ta w ciągu lat maleje, ponieważ 

np. w 2008 roku wynagrodzenie kobiet było średnio niższe o 23% tj. 664 zł.  

 Kobiety także zazwyczaj bezrobocie u kobiet jest wyższe niż u mężczyzn  

W 2011 r. udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 

53,5% i był o 1,6% wyższy w porównaniu z 2010 r. Odpływ kobiet z bezrobocia jest mniejszy 

u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety częściej niż mężczyźni były zagrożone bezrobociem 

długotrwałym. Zgodnie z danymi z urzędów pracy w 2011 r. 38% zarejestrowanych 

bezrobotnych kobiet pozostawało bez pracy dłużej niż rok. W przypadku mężczyzn 

pozostających na bezrobociu dłużej niż rok ten odsetek wynosi 31%.  

Trudniej znaleźć prace zwłaszcza kobietom powracającym na rynek pracy po dłuższej 

przerwie oraz poszukującym pracy po raz pierwszy. W 2011 roku najwyższa stopa bezrobocia 

dotyczyła kobiet w wieku 18-19 lat (ponad 42 %). W ostatnich pięciu latach w grupie osób  

w wieku 65+ i wynosi dla kobiet ok. 4 % (pracuje mniej niż co 20 kobieta w tym wieku).  

W wieku przedemerytalnym 55-64 w ostatnich dwóch latach (2010-2011) obserwowano 

wzrost zatrudnienia kobiet i obecnie wynosi on 11 %.  

Zatrudnienie kobiet i mężczyzn w 2011 r. w podziale na grupy wiekowe przedstawia poniższy 

wykres. 
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Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2011 

 

 Wykształcenie nie chroniło kobiet przed bezrobociem 

Bezrobotne kobiety były lepiej wykształcone niż bezrobotni mężczyźni Ponad 64 % 

bezrobotnych kobiet posiada wykształcenie średnie, policealne lub wyższe – w przypadku 

mężczyzn ten odsetek to 43 %. Natężenie bezrobocia zróżnicowane jest od miejsca 

zamieszkania. Na wsi decydującą rolę ma związek z użytkowaniem gospodarstwa rolnego. 

Stopa bezrobocia kobiet w rodzinach posiadających gospodarstwo rolne jest 3-krotnie niższa 

od stopy bezrobocia kobiet w gospodarstwach domowych niezwiązanych z rolnictwem. 

Bezrobotne kobiety rzadziej niż mężczyźni pobierają zasiłek dla bezrobotnych, bo 

rzadziej się rejestrują w urzędach pracy. Świadczy to o mniejszej motywacji kobiet do 

poszukiwania pracy, spowodowanej ich zaangażowaniem w obowiązki domowe, a także  

o tym, że rynek pracy jest dla nich dużo trudniejszy. Z drugiej strony mężczyznom kulturowo 

trudniej przyznać się do braku lub utraty pracy, nie przystaje to bowiem do stereotypu 

mężczyzny „radzącego sobie” z przeciwnościami i odpowiedzialnego za materialny byt 

rodziny; może mieć to wpływ na niższą liczbę mężczyzn zarejestrowanych jako bezrobotni. 

Większa bierność zawodowa kobiet niż mężczyzn jest związana z tradycyjnym łączeniem 

kobiet ze sferą prywatną oraz przekonaniem, że za materialny byt rodziny w wyższym stopniu 

odpowiada mężczyzna. Swoją bierność zawodową obowiązkami rodzinnymi i związanymi  

z prowadzeniem domu tłumaczy co trzecia kobieta (29,4%) i tylko 4,2% mężczyzn w wieku 

produkcyjnym. Mężczyźni blisko dwa razy częściej niż kobiety (33,0% i 18,6%) są bierni 

zawodowo z powodu choroby lub niesprawności. W braku aktywności zawodowej kobiet  

w wieku produkcyjnym należy poszukiwać źródeł niedostatku kobiet w wieku 

poprodukcyjnym. 
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Niska aktywność i szybkie wycofywanie się z rynku pracy osób w wieku jeszcze 

produkcyjnym jest jednym z podstawowych problemów polskiej gospodarki. Według 

szacunków Eurostratu, w 2011 r. przeciętny wiek wycofywania się z rynku pracy w krajach 

UE wyniósł 61,4 lat. Najpóźniej aktywność zawodową kończą mieszkańców Islandii, 

Szwecji, Holandii- blisko 65 lat. Wskaźnik ten obecnie dla Polski wynosi 59,3 lata. 

         Nierówna sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy ma istotne znaczenie z punktu 

widzenia zagrożenia ubóstwem. W Polsce bezrobocie stanowi bowiem jeden  

z najważniejszych czynników sprzyjających popadaniu w biedę. Termin „ubóstwo” (bieda) 

odnosi się do sytuacji niemożności zaspokojenia potrzeb ze względu na niedostateczne 

dochody i niewystarczające środki finansowe, którymi dysponują osoby, rodzina lub 

gospodarstwo domowe. Ubóstwo nie jest zjawiskiem wyłącznie ekonomicznym, lecz 

wielopłaszczyznowym; to nie tylko kwestia niskich dochodów, ale też niedoborów 

i niedostatków w wielu sferach zaspokajania potrzeb w sferze: 

- podstawowej materialno-bytowej (pożywienie, zamieszkanie, odzież itp.) 

- zdrowia,  

- edukacji,  

- uczestnictwa w kulturze, życiu politycznym i innych dziedzinach.  

Niedostatek ten dotyczy wielu wymiarów, zarówno niemożności zaspokajania potrzeb 

podstawowych (w zakresie pożywienia, ubrania i dachu nad głową), jak i potrzeb 

społecznych, np. samorealizacyjnych, czyli odnoszących się do edukacji, rekreacji, 

aktywności w kulturze oraz różnych form uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju 

osobistego. Przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) definicja ubóstwa 

bierze pod uwagę – obok niskich dochodów – takie czynniki, jak: stan zdrowia, posiadane 

wykształcenie, upośledzenie w dostępie do wiedzy i komunikacji, niemożność realizacji 

uprawnień politycznych i praw człowieka oraz niemożność realizacji potrzeb godności, 

zaufania i szacunku. Obok pojęcia „ubóstwo” pojawiają się terminy „wykluczenie społeczne”  

i „marginalizacja”. Niekiedy termin „ubóstwo” przypisuje się wymiarowi ekonomicznemu 

tego zjawiska, a wykluczenie i marginalizacja odnoszą się do szerszych niż ekonomiczne 

wymiarów. Wyróżnia się ubóstwo absolutne i relatywne, obiektywne i subiektywne, 

materialne i społeczne, statyczne i dynamiczne. Jeszcze trudniej ustalić jest uniwersalne linie 

wyznaczające sferę ubóstwa. Linie ubóstwa, czyli jego granice, to miary przyjęte w badaniu 

tego zjawiska. 

Ważne dla problematyki ubóstwa i biedy kwestie związane są z kontekstem płci np.: 
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- zagrożenie ubóstwem rodzin niepełnych, w których rolę  głowy rodziny pełnią najczęściej 

matki - to obecnie aż 17,2% rodzin w Polsce (blisko co piąta rodzina)  

- zagrożenie ubóstwem ze względu na miejsce zamieszkania – w Polsce występują obszary 

szczególnie nasycone biedą (np. województwa z tzw. ściany wschodniej: warmińsko-

mazurskie, podlaskie czy podkarpackie). Obok spauperyzowanych obszarów wiejskich 

(popegeerowskich), można także zaobserwować koncentrację przestrzenną biedy w miastach, 

tzw. enklawy biedy. 

- zagrożenie ubóstwem ze względu na brak kwalifikacji – niekorzystna sytuacja na rynku 

pracy jest często wynikiem m.in. braku kompetencji w jakiejkolwiek dziedzinie oraz 

miękkich umiejętności gwarantujących zatrudnienie i zarobki. Nieadekwatne wykształcenie  

i umiejętności nie są przy tym wyłącznie konsekwencją błędnych indywidualnych decyzji. 

Mają także podłoże „systemowe”, związane z niedostosowaniem (lub zbyt powolnym 

dostosowywaniem) oferty systemu edukacji do wymagań rynku pracy, zjawiskiem segregacji 

szkolnej czy wzrostem roli  pozaszkolnego odpłatnego dokształcania. Obserwowana 

preferencja do kształcenia dziewczynek i dokształcania lub przekwalifikowania kobiet  

w kierunkach humanistycznych i zawodach „typowo kobiecych” już na poziomie 

kształcenia stymuluje przyszłe zarobkowe ograniczenia kobiet. 

- zagrożenie ubóstwem ze względu na rodzaj wykonywanej pracy – pojawienie się nowych 

form zatrudnienia sprawia, że osoby pracujące są w różny sposób chronione przed wyzyskiem 

i zabezpieczane na starość. Osoby samozatrudnione, zatrudnione przez agencje pracy 

tymczasowej, na umowy zlecenie czy umowy o dzieło nie mogą korzystać z pełni uprawnień 

przewidywanych przez Kodeks pracy dla pracowników etatowych (takich jak prawo do 

ubezpieczenia, urlopu czy odprowadzanie składki emerytalnej). Zagrożenie ubóstwem 

dotyczy także osób pracujących w szarej strefie, które nie są objęte prawną ochroną (np. 

imigranci – nielegalni lub pracujący nielegalnie, osoby, głównie kobiety, pracujące  

w usługach seksualnych; jedni i drudzy często padają ofiarami przestępców i ponoszą koszty 

„ochrony”). 

- zagrożenie ubóstwem za względu na przynależność do mniejszości – mniejszości etniczne 

(np. Romowie), religijne, osoby niepełnosprawne, stare i/lub chore (coraz częściej sam wiek 

staje się czynnikiem wykluczenia), imigranci, którzy są w większym stopniu zagrożeni 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Pojawienie się „nowych biednych” – w Polsce na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się 

nowe grupy i nowe formy biedy. Coraz częściej problemem tym zagrożone są osoby 

pracujące (których zazwyczaj nie obejmuje gwarancja płacy minimalnej, ponieważ nie są 
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etatowymi pracownikami). Także wykształcenie nie stanowi już dostatecznej ochrony przed 

niedostatkiem – absolwenci studiów wyższych (zwłaszcza niepożądanych na rynku pracy 

kierunków, np. humanistycznych) często borykają się z bezrobociem i niskimi zarobkami.  

Od początku lat 90. XX w.  obserwuje się nowe skutki ubóstwa dla jednostek i dla 

społeczeństwa jako całości: coraz więcej obszarów życia ulega upośledzeniu na skutek 

ubóstwa lub ubożenia, np. przy dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji, kultury czy 

technologii (Internet). 

Zjawisko dziedziczenia biedy – zjawisko utrwalania się ubóstwa przekracza często 

ramy jednego pokolenia. Dzieci wychowujące się w biednych rodzinach są w znacznym 

stopniu zagrożone powtórzeniem losu swoich rodziców. Z tego punktu widzenia niepokojący 

wydaje się także poziom bezrobocia w grupie młodych kobiet i mężczyzn (odpowiednio 43% 

i 39% ). Te pierwsze mają większe trudności ze znalezieniem pierwszej pracy. Przedstawione 

dane stanowią informację niepokojącą, ponieważ wraz z każdą bezrobotną osobą  

w gospodarstwie domowym wzrasta zagrożenie ubóstwem. 

Porównując podstawowe wskaźniki aktywności zawodowej kobiet w krajach UE  

i w Polsce można zauważyć, że: 

- większość mierników aktywności zawodowej kobiet w Polsce jest mniej korzystna  

w stosunku do średnich dla UE; 

- pomimo wzrostu w okresie 2005-2011 wskaźnika zatrudnienia kobiet o 6,3% Polska nadal 

plasuje się dopiero na 20 miejscu wśród krajów UE pod względem tego wskaźnika. Niższe 

wartości wskaźnika obserwowane są we Włoszech, Grecji, Rumunii, na Malcie. Najwyższe 

wartości wskaźnika zatrudnienia kobiet są w Szwecji, Danii, Holandii, Niemczech, Finlandii  

i Austrii; 

- na przestrzeni lat 2005-2011 stopa bezrobocia kobiet w Polsce zmniejszyła się o 8 %. 

Średnia stopa bezrobocia kobiet w tym okresie w krajach UE pozostała na niezmienionym 

poziomie. Dlatego bezrobocie kobiet w Polsce było tylko o 0,7 % wyższe niż średnia dla UE; 

- w 2011 roku problem długotrwałego bezrobocia w większym stopniu dotyczył kobiet niż 

mężczyzn – zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach UE. Udział kobiet długotrwale 

bezrobotnych w grupie kobiet bezrobotnych w Polsce jest jednak wyższy od średniej dla 

krajów UE. 
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Materiały opracowano na podstawie: 

- Raportu „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2012”, GUS 2012; 

- „Raportu o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym. Polska 2011”, MPiPS 2011; 

- Polityka równości płci. Przewodnik Inicjatywy Wspólnotowej Equal”, Fundacja Fundusz 

Współpracy 2005; 

- materiałów dydaktycznych cyklu szkoleń  „Polityka równości płci dla instytucji rynku 

pracy” kształcących specjalistów ds. równości szans i równości płci, Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich, 2010. 
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KONTEKST ZASADY 
RÓWNOŚCI SZANS KOBIET 

I MĘŻCZYZN

Płeć biologiczna a płeć kulturowa

Płeć biologiczna odnosi się do biologicznych różnic między 
mężczyznami a kobietami, które są uniwersalne i naturalnie 
niezmienne (narządy rozrodcze, cechy płciowe, funkcje 
reprodukcyjne, gospodarka hormonalna).

Płeć kulturowa (gender) odnosi się do cech nadawanych 
kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi 
kształtowanych przez społeczeństwo. Płeć kulturowa definiuje to, 
co jest dozwolone, oczekiwane i docenianie w odniesieniu do 
kobiet i mężczyzn w danej sytuacji.
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Gender - płeć kulturowa

społeczne i kulturowe zróżnicowanie między kobietami i 
mężczyznami
cechy, atrybuty, role społeczne przypisywane kobietom i 
mężczyznom przez szeroko rozumianą kulturę

dotyczy cech nabytych
zmienia się w czasie
zmienia się w przestrzeni
jest konstruowana i podzielana społecznie

Stereotyp płci

uogólnione przekonania dotyczące tego, 
jakie są (wszystkie) kobiety i jacy są
(wszyscy) mężczyźni
uproszczone opisy „męskiego mężczyzny”
i „kobiecej kobiety”, podzielane przez ogół
społeczeństwa i powstające w efekcie 
wychowania i socjalizacji w społeczeństwie



– 21 –

Stereotyp płci

Konflikty ze względu na płeć
kobietykobiety mmężężczyczyźźnini

DDążąążą do nawido nawiąązania kontaktuzania kontaktu
TworzTworząą relacje symetrycznerelacje symetryczne
–– partnerskiepartnerskie
PreferujPreferująą wspwspóółłzalezależżnonośćść

i wspi wspóółłpracpracęę
PodejmujPodejmująą decyzjdecyzjęę, d, dążąążąc do c do 

porozumieniaporozumienia
PragnPragnąą intymnointymnośści i bliskoci i bliskośścici
PotrzebujPotrzebująą akceptacji swoich akceptacji swoich 

znajomychznajomych
ChChęętniej zabierajtniej zabierająą ggłłos os 

w sytuacjach prywatnychw sytuacjach prywatnych

DDążąążą do osido osiąągnignięęcia pozycjicia pozycji
TworzTworząą relacje asymetryczne relacje asymetryczne 
–– konkurencja, rywalekonkurencja, rywale
PreferujPreferująą niezaleniezależżnonośćść
i autonomii autonomięę
PodejmujPodejmująą decyzjdecyzjęę sisiłąłą lub lub 
zasadzasadąą wiwięększokszośści gci głłososóóww
PragnPragnąą przestrzeniprzestrzeni
PotrzebujPotrzebująą szacunku swoich szacunku swoich 
znajomychznajomych
ChChęętniej zabierajtniej zabierająą ggłłos os 
w miejscach publicznychw miejscach publicznych
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Konflikty ze względu na płeć
kobietykobiety mmężężczyczyźźnini

DzielDzieląą sisięę problemami problemami 
z innymiz innymi
KoncentrujKoncentrująą sisięę na emocjachna emocjach
W rozmowach przeplatajW rozmowach przeplatająą
wwąątki prywatne z tki prywatne z zawodzawod..
ProszProsząą o pomoc, rado pomoc, radęę
i wskazi wskazóówkiwki
OkazujOkazująą empatiempatięę
i wspi wspóółłczucieczucie
DDążąążą do zrozumienia do zrozumienia 
problemuproblemu

ZachowujZachowująą swoje problemy swoje problemy 
dla siebiedla siebie
KoncentrujKoncentrująą sisięę na faktachna faktach
TrzymajTrzymająą sisięę śściciśśle tematu, le tematu, 
nie mieszajnie mieszająą pracy z pracy z prywpryw..
Nie proszNie prosząą o pomoc, rado pomoc, radęę
czy wskazczy wskazóówkiwki
UdzielajUdzielająą rad innym rad innym 
i analizuji analizująą sytuacjsytuacjęę
DDążąążą do rozwido rozwiąązania zania 
problemu.problemu.

Łańcuch dyskryminacji
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Matryca dyskryminacji

UPRZEDZENIA /
DYSKRYMINACJA

UPRZEDZENIA /
BRAK DYSKRYMINACJI

BRAK UPRZEDZEŃ /
DYSKRYMINACJA

BRAK UPRZEDZEŃ/ 
BRAK DYSKRYMINACJI

Dyskryminacja ze względu na płeć

Oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub 
ograniczenie, którego skutkiem lub celem jest 
uszczuplenie lub uniemożliwienie jednej z płci 
korzystania na równi z drugą płcią z zasobów, praw 
człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach 
życia politycznego, gospodarczego, społecznego, 
kulturalnego, obywatelskiego i innych. 
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Dyskryminacja pośrednia – Kodeks 
Pracy

Zachodzi, kiedy na skutek pozornie neutralnego 
postanowienia, kryterium lub podjętego działania 
konkretna grupa pracowników zostaje poszkodowana, 
a przyczyną jest fakt przynależenia do grupy 
społecznej, chronionej na gruncie Kodeksu pracy (np. 
kobiety, mężczyźni, osoby niepełnosprawne, 
wyznawcy określonej religii itd.)

Dyskryminacja bezpośrednia

Każde działanie na niekorzyść pracownika motywowane
tzw. cechą prawnie chronioną, czyli jego/ jej płcią, wiekiem, 
niepełnosprawnością, rasą, religią, narodowością, przekonaniami 
politycznymi, przynależnością związkową, pochodzeniem 
etnicznym, wyznaniem, orientacją seksualną, a także ze względu
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym 
lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Nie zależy od motywacji lub zamiaru osoby dyskryminującej –
ważny jest sam fakt mniej korzystnego potraktowania.
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Molestowanie seksualne – Kodeks 
Pracy

forma dyskryminacji ze względu na płeć
zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się
do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest 
naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie 
pracownika
stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej, 
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery
na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne
lub pozawerbalne elementy
warunkiem stwierdzenia, że doszło do molestowania, jest 
wyrażony sprzeciw osoby molestowanej

DYSKRYMINACJA – BARIERY 
W OSIĄGANIU FAKTYCZNEJ 

RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN
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Obszar dyskryminacji - edukacja

• stereotypowa zawartość podręczników –
dziewczynki bierne chłopcy aktywni, jeden model 
rodziny, brak informacji o przemocy

• stereotypowe postawy nauczycieli – mała wiedza o 
gender

• struktura szkolnictwa – feminizacja sektora
• „Szklany sufit” – im wyższy szczebel edukacji tym 

mniej kobiet u władzy.

Kobiety i mężczyźni na wyższych uczelniach
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Zatrudnienie w szkołach
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Stanowiska kierownicze
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Obszary dyskryminacji – rynek 
pracy

segregacja pozioma – niski prestiż sektorów sfeminizowanych
segregacja pionowa – „szklane zjawiska” – im wyższy 
szczebel, tym mniej kobiet
stereotypy płci  – postrzeganie kobiet jako mniej dyspozycyjnych 
i gorszych pracowników
różnice w wynagrodzeniach – ok. 20% na tym samym 
stanowisku
nieodpłatna praca kobiet – małe zaangażowanie mężczyzn
w obowiązki domowe
trudności w godzeniu życia zawodowego z prywatnym

Rynek pracy

Prestiż społeczny zawodów sfeminizowanych jest 
niższy od tych, w których dominują mężczyźni. 
„Kobiece” zawody są także gorzej opłacane. 
W 2007 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w edukacji wyniosło 2 723,80 PLN, a w ochronie
zdrowia i opiece społecznej 2 506,19 PLN. 
W zawodach zdominowanych przez mężczyzn można
było zarobić więcej – dla przykładu: w budownictwie
2 975,01 PLN, w transporcie 3 120,12 PLN, a w 
górnictwie aż 4 941,78 PLN. 
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Rynek pracy

Wskaźnik zatrudnienia (%) w Polsce według płci w latach 2000-2007

Płeć 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kobiety 40,9 40,2 38,9 38,4 38,0 38,6 39,6 41,5

mężczyźni 54,8 53,2 50,9 50,2 50,6 52,4 54,1 56,4

Kobiety i mężczyźni – uczestnictwo w pracy 
zawodowej
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Kobiety i mężczyźni – stopa bezrobocia

Rynek pracy

Z przeprowadzonego przez portalwynagrodzenia.pl
w 2007 roku Internetowego Badania Wynagrodzeń
na temat zarobków Polaków w zależności od płci
wynika, iż kobiety w Polsce zarabiają średnio o 1/3 
mniej niż mężczyźni. 
Najniżej wynagradzani mężczyźni otrzymują płace
o 300 PLN wyższe niż najmniej zarabiające kobiety. 
W gronie najlepiej zarabiających Polaków różnica
w dochodach kobiet i mężczyzn sięga aż 3 500 
PLN. 
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Rynek pracy

Ponadto w Polsce występuje wyraźna dysproporcja
(na niekorzyść Polek) w liczbie kobiet i mężczyzn
wynagradzanych w poszczególnych przedziałach
płacowych. 
35% Polek zarabia poniżej 2 000 PLN, podczas gdy
tak wynagradzanych jest 20% panów. 
Duże różnice występują również wśród najlepiej
zarabiających Polaków. 
Powyżej 8 000 PLN wynagradzanych jest 15% 
mężczyzn i tylko 8% kobiet. 

Rynek pracy

Więcej niż 20 000 PLN zarabia 2% mężczyzn i jedynie
0,8% kobiet. 
Kobiety w Polsce zarabiają mniej niezależnie
od zajmowanego stanowiska. 
Najmniejsza różnica dotyczy stanowisk szeregowych
i wynosi 430 PLN. 
Mężczyźni pracujący na szeregowych stanowiskach
otrzymują zarobki wyższe o 17% od kobiet. Im wyższe
stanowisko, tym większe różnice w wynagrodzeniach. 
Na najwyższym szczeblu zarządzania polscy mężczyźni
zarabiają o 67% więcej niż kobiety. 
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Obszary dyskryminacji - ubóstwo

feminizacja biedy
różna zmiana statusu materialnego 
w wyniku rozwodu: obniżenie – K, podwyższenie – M
samotne rodzicielstwo 18% rodzin, w tym samotne 
matki – 95%
postrzeganie biedy – bieda zawiniona i niezawiniona
mała dostępność opieki przedszkolnej
nieprzyjazny rynek pracy dla kobiet

Obszary dyskryminacji - zdrowie

zróżnicowana długość życia kobiet i mężczyzn
umieralność mężczyzn
pięciokrotnie wyższy wskaźnik samobójstw wśród 
mężczyzn w grupie wiekowej 15-20 i po 60 roku życia,
dyskryminacja w miejscu pracy – niska wiedza 
wśród kadry menedżerskiej służby brak profilaktyki 
uwzględniającej specyfikę płci zdrowia
– nie tylko płeć biologiczną (różne schorzenia),
ale i kulturową (wynikającą z pełnionych ról)
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Dyskryminacja w PO KL

Diagnoza społeczno-ekonomiczna wskazuje 
na kobiety jako na grupę „w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy” i opisuje zjawiska dyskryminacji 
na rynku pracy i w kształceniu wyższym.
Dyskryminacja jest wymieniona jako przyczyna 
wykluczenia społecznego.

Bariery równości

segregacja pozioma i pionowa rynku pracy
różnice w płacach kobiet i mężczyzn
mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy
niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych
niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji
przemoc ze względu na płeć
niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia
niewystarczający system opieki przedszkolnej
stereotypy płci we wszystkich obszarach
dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet 
starszych, imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do 
mniejszości etnicznych
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POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI 
I EFS

MIT polityki równości płci

Mit 1 – Polityka równości ma doprowadzić do tego, 
żeby kobiety i mężczyźni stali się tacy sami. 

Mit 2 – Polityka równości płci oznacza, 
że powinniśmy zawsze zachować parytet 50/50.

Mit 3 – Polityka równości płci jest dla kobiet, robiona 
przez kobiety (a właściwie feministki) i dyskryminuje 
mężczyzn.

Równość płci

Stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się
taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe 
obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp
do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju),
z których mogliby korzystać.
Możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń
stereotypów płci.
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Założenia polityki równości płci

Równość płci to przeciwieństwo nierówności płci, 
nie zaś nieuznawanie różnic między płciami,
Różnice między kobietami  i mężczyznami nie 
mogą być powodem nierównego traktowania,
Działania adresowane są do kobiet i mężczyzn,
i odnoszą się do relacji między płciami.

Cele strategiczne równości płci

• równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet 
i mężczyzn

• godzenie życia prywatnego i zawodowego
• równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
• eliminowanie stereotypów związanych z płcią
• propagowanie równości płci w stosunkach 

zewnętrznych oraz polityce rozwojowej
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Ramy prawne

Traktat  Amsterdamski
– Art. 2 „Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równości 

mężczyzn i kobiet.”
– Art. 3 „We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza

do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn
i kobiet.”

– Art. 13 „Rada (…) może podjąć środki niezbędne w celu 
zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę
lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”. 

Ramy prawne

Traktat  Amsterdamski
– Art. 141 „W celu zapewnienia pełnej równości między 

mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym zasada 
równości traktowania nie stanowi przeszkody dla Państwa 
Członkowskiego w utrzymaniu lub przyjmowaniu środków 
przewidujących specyficzne korzyści, zmierzające do 
ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez osoby 
płci niedostatecznie reprezentowanej bądź zapobiegania 
niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej i ich 
kompensowania.”
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Ramy prawne

• Rozporządzenie Rady 1083/2006
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności

• Art. 16 Równość między mężczyznami i kobietami
i niedyskryminacja„Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet 
oraz uwzględniania problematyki płci na poszczególnych 
etapach wdrażania funduszy.”

Ramy prawne dla zasady równości

• Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego 1081/2006 
Europejski Fundusz Społeczny
- Art. 2 Zadania

„EFS uwzględnia priorytety i cele Wspólnoty w dziedzinach (…) 
wspierania równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji”

- Art. 3 Zakres pomocy
„EFS wspiera działania (…) poprzez promowanie włączania 
do głównego nurtu polityki oraz podejmowania konkretnych działań
mających na celu poprawę dostępu do zatrudnienia, zwiększanie 
trwałego uczestnictwa kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich 
kariery oraz zmniejszenie segregacji ze względu na płeć na 
rynku pracy, w tym poprzez oddziaływanie na bezpośrednie 
i pośrednie przyczyny różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn”.
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Ramy prawne dla zasady równości

• Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego 
1081/2006 Europejski Fundusz Społeczny
• Art. 6 Równość płci i równość szans

„Państwa członkowskie zapewniają włączenie do programów 
operacyjnych opisu sposobu, w jaki równość płci i równość
szans są wspierane w ramach przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny programów operacyjnych. Państwa 
członkowskie wspierają zrównoważony udział kobiet 
i mężczyzn w zarządzaniu programami operacyjnymi i w ich 
realizacji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym…”

Ramy prawne dla zasady równości

• Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego 
1081/2006 
Europejski Fundusz Społeczny
• Art. 10 Sprawozdania „Roczne i końcowe 

sprawozdania (…) zawierają podsumowanie 
realizacji takich elementów jak: 

a)włączanie problematyki równości płci do 
głównego nurtu polityki, a także realizacja 
wszelkich konkretnych działań związanych 
z równouprawnieniem”.
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Ramy prawne dla zasady równości

• Rozporządzenie Rady i Parlamentu 
Europejskiego 1081/2006
Europejski Fundusz Społeczny
• Wstęp - pkt.  16

Podejściu polegającemu na włączaniu problematyki 
równości płci do głównego nurtu polityki (gender
mainstreaming) powinny towarzyszyć konkretne 
działania w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet
w zatrudnianiu oraz rozwoju ich kariery.

Ramy wykonawcze

• Dokument Komisji Europejskiej DG EMPL A1 D/(2006)
ESF (2007 – 2013) wspiera równość płci
Zgodnie z Traktatem Amsterdamskim, podejście do 
równości płci opiera się na dwóch filarach:  konkretnych 
działaniach (specific actions) np. w legislacji i finansowaniu 
programów oraz polityce równości płci (gender
mainstreaming) przyjętej jako narzędzie (…) włączania 
kwestii związanych z płcią kulturową do  każdego etapu 
tworzenia, planowania, wdrażania i ewaluacji programów.
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Gender mainstreaming

• Komunikat Komisji Europejskiej z dn. 21/02/1996

„Świadome, systematyczne włączanie problematyki 
płci do głównego nurtu każdej  polityki na 
wszystkich jej etapach, tj. podczas  planowania, 
realizacji i ewaluacji.”

Dwa filary równości

Konkretne działania
Specific actions/measures

Działania mające na celu 
przyśpieszenie zmian na rzecz 
równości poprzez wyrównanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn
Działania skierowane do kobiet lub 
na relacje między kobietami 
i mężczyznami
Celem jest rzeczywista równość, 
szybka zmiana społeczna, 
rekompensata za lata/wieki 
dyskryminacji ze względu na płeć.

Polityka równości płci
Gender mainstreaming

Perspektywa płci obecna na każdym 
etapie tworzenia polityki: planowanie, 
wdrażanie, monitoring i ewaluacja. 
Efekty działań oceniane są
z perspektywy wpływu na życie 
i położenie kobiet i mężczyzn. 
Celem jest promowanie równości 
kobiet i mężczyzn.
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Traktat Amsterdamski

Europejska Strategia ZatrudnieniaStrategia Lizbońska Fundusze Strukturalne

Narodowe Strategiczne Ramy OdniesieniaNarodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki

Projekt

Beneficjenci i Beneficjentki

Kwestie horyzontalne

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS K I M 
W PLANOWANIU I OCENIE 

PROJEKTÓW PO KL

Cykl projektu
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Standard minimum

1. Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę
sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze 
względu na płeć? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie).

Tak □ Nie □
2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu 

potrzeby realizacji projektu, zawiera dane ilościowe, które 
wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze 
problemowy projektu? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie).

Tak □ Nie □

Standard minimum

3. Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby 
realizacji projektu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu 
(punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie).

Tak □ Nie □

4. Rozwiązania planowane do wypracowania i działania 
podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub 
bariery ze względu na płeć, istniejące w obszarze problemowym 
projektu lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet 
i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia istniejących 
nierówności w obszarze projektu (punkt 3.2 i 3.3 wniosku 
o dofinansowanie).

Tak □ Nie □
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Poziom -1

Poziom 0

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Projekty 
„ślepe”

Projekty 
„neutralne”

Projekty 
„praktyczne”

Projekty 
równościowe

Projekty 
gender

mainstreaming

Brak działań realizujących zasadę równych 
szans

Realizacja zasady równych szans

SCHODY DO RÓWNOŚCI - typy projektów

Standard minimum

5. Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają
z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Rezultaty wskazują
jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze 
projektu (punkt 3.4 wniosku o dofinansowanie).

Tak □ Nie □

6. Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem 
(punkt 3.5 wniosku o dofinansowanie).

Tak □ Nie □
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Analiza pod kątem płci (GA)

Analiza uwzględniająca społeczno-kulturowe 
uwarunkowania płci i specyfikę płci kulturowej, 
która:
– ujawnia różnice między płciami 
– analizuje je poprzez teorie na temat relacji 

pomiędzy płciami

Analiza wpływu polityki na płeć
kulturową (GIA)

Analiza z perspektywy równości płci oceniająca 
istniejące i/lub potencjalne skutki danej 
polityki/ rozwiązań dla kobiet i mężczyzn (lub 
różnych grup kobiet i mężczyzn).
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4 kroki – analiza pod kątem płci

JAK JEST?

KROK I: REPREZENTACJA ILOŚCIOWA

Ile jest K i M w danym obszarze?
Jaka jest struktura grupy K i M pod względem m.in. 
wieku, wykształcenia, stażu pracy…
Jak te dane zmieniają się w czasie?
Jak kształtuje się popyt na pracę/usługi/branże?

4 kroki – analiza pod kątem płci

JAK JEST?

KROK II: PORTRET BO

Kto się zajmuje dziećmi i osobami zależnymi? Kto i kiedy ma 
wolny czas?
Kto i gdzie mieszka? Kto ma prawo do lokalu mieszkaniowego?
Kto i z jakim stopniu korzystał z form wsparcia? Z jaką
efektywnością?
Kto i gdzie pracuje? Na podstawie jakiej umowy? Ile zarabia?
Na jakie trudności napotykają K i M w swoim życiu?
Kto posiada samochód? Kto korzysta z transportu publicznego?
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4 kroki – analiza pod kątem płci

DLACZEGO TAK JEST?

KROK III: PRZYCZYNY

Dlaczego tak jest? Jakie są zależności między położeniem K i M
a społecznymi rolami przypisywanymi K i M?
Kto ma wpływ na sytuację w danym obszarze? Kto podejmuje 
decyzje?
Jakie są bariery równości w danym obszarze?
Które z barier są kluczowe i dopiero ich likwidacja spowoduje 
trwałą zmianę sytuacji danej płci?

4 kroki – analiza pod kątem płci

DLACZEGO TAK JEST?

KROK IV: POTRZEBY KOBIET I MĘŻCZYZN

Jakie są potrzeby K, a jakie M w związku z zaistniałą sytuacją?
Jakie są potrzeby praktyczne, bieżące?
Jakie są potrzeby strategiczne, długofalowe?
Jak możemy uwzględnić te potrzeby planując nasz projekt?



– 47 –

4 kryteria równościowego celu

projektuje zmianę oddzielnie dla kobiet, oddzielnie 
dla mężczyzn
określa adekwatnie i realistycznie liczbowy udział BP 
w danym obszarze problemowym
przyczynia się do osłabienia istniejących 
nierówności

Dodatkowym celem projektu może być jeden 
z priorytetowych obszarów działań na rzecz 
równości płci – cele strategiczne!

Równościowe cele

Uzyskanie zatrudnienia wśród 66 kobiet oraz
48 mężczyzn w wieku 45+ długotrwale 
bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego.
Zwiększenie w ciągu roku poziomu świadomości
i wiedzy na temat elastycznych form zatrudnienia 
wśród 500 właścicieli firm sektora MSP
z woj. pomorskiego. 
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Cele strategiczne równości płci

równy stopień niezależności ekonomicznej 
kobiet i mężczyzn
godzenie życia prywatnego i zawodowego
równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
eliminowanie stereotypów związanych z płcią
propagowanie równości płci w stosunkach 
zewnętrznych oraz polityce rozwojowej

Liczby BO – adekwatność i realizm

Kryterium 50/50:

– może pogłębiać nierówność, gdy problem nie dotyczy 
„po równo” kobiet i mężczyzn, ale jedna z płci ma 
wyraźnie gorszą sytuację

– może być niemożliwe do osiągnięcia, gdy z powodu 
stereotypów i segregacji rynku pracy, nie znajdujemy tylu 
reprezentatów/reprezentantek w danej grupie

– rekomendowane w składzie ciał podejmujących 
decyzje
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Równościowe działania KAZUK

K KOMPLEKSOWE

A ADEKWATNE

Z ZESPÓŁ Z RÓWNOŚCIOWYMI KOMPETENCJAMI

U UCZESTNICTWO BO – K i M

K KOMUNIKUJĄ RÓWNOŚĆ

Równościowe rezultaty

Adekwatne do diagnozy i zidentyfikowanych potrzeb 
kobiet i mężczyzn.
Jeżeli potrzeby są inne w przypadku kobiet
i mężczyzn, rezultaty powinny zostać określone 
oddzielnie  dla każdej płci.
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Monitoring i ewaluacja

Dane segregowane z podziałem na płeć
na każdym etapie realizacji – zaplanowane już
na samym początku!
Wskaźniki z podziałem na płeć powinny 
być wykorzystywane we wniosku o płatność!
Zatrudniając zewnętrzny zespół ewaluacyjny, 
zwróć uwagę na jego zróżnicowanie (K i M) oraz 
równościowe kompetencje!

Na zakończenie …

PO KL to instrument zmiany społecznej!
Dyskryminacja istnieje i nie jest kwestią wiary i osobistych 
przekonań.
W PO KL nie ma projektów neutralnych na płeć!
Segregacja danych ze względu na płeć. Rzetelna analiza
i żelazna konsekwencja
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest 
obowiązkiem prawnym, zaś ubieganie się
o dofinansowanie z EFS obowiązkowe nie jest!
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