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Kobiety i gospodarka
Ewa Lisowska, Janina Sawicka

Wprowadzenie
Aktywność zawodowa kobiet stała się zjawiskiem na skalę społecz-

ną nie tak dawno temu, bo w latach 60. i 70. XX stulecia. Szczegól-
nie w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej liczba 
kobiet pracujących, w tym mężatek, dynamicznie rosła po II wojnie 
światowej, co było warunkowane uprzemysłowieniem i ekstensyw-
ną gospodarką socjalistyczną, opartą w głównej mierze na pracy fi-
zycznej. Wskaźniki zatrudnienia kobiet były w tamtych latach wyższe 
w Polsce, Czechosłowacji czy NRD niż w krajach Europy Zachodniej. 
Przyczynę tego zjawiska stanowiły niskie płace. Kobiety musiały pod-
jąć zatrudnienie, ponieważ za jedną pensję trudno im było utrzymać 
rodzinę. Jednocześnie polityka państwa zmierzała w kierunku uła-
twiania kobietom aktywności zawodowej poprzez tworzenie insty-
tucji opieki nad dziećmi: żłobków i przedszkoli, świetlic szkolnych. 
Wprowadzono płatny urlop macierzyński, a z czasem także trzyletni 
bezpłatny urlop wychowawczy. 

Wraz z przemianami systemowymi, które dokonały się w Polsce na 
przełomie lat 80. i 90., zmienił się rynek pracy. Pojawiło się bezro-
bocie – zjawisko nieznane w gospodarce socjalistycznej – spowodo-
wane upadkiem nierentownych zakładów lub ich przekształceniami 
własnościowymi. W pierwszej kolejności upadały zakłady przemy-
słu lekkiego, w których większość zatrudnionych osób stanowiły 
kobiety. Tak więc na początku transformacji to one częściej niż męż-
czyźni traciły pracę i stawały się bezrobotnymi. Wyraźnie obniżyły 
się wskaźniki zatrudnienia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, rosła 
stopa bezrobocia, osiągając najwyższy poziom 20% w 2003 roku. 
Jednocześnie przejście do gospodarki rynkowej stworzyło szanse 
na samozatrudnienie i rozwój przedsiębiorczości. Wiele kobiet z tej 
szansy skorzystało, a tym samym pojawiła się kobieta w nowej roli 
– businesswoman. 

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska musiała imple-
mentować prawodawstwo dotyczące zakazu dyskryminacji w zatrud-
nieniu. Jedną z fundamentalnych zasad polityki Unii Europejskiej jest 
przekonanie, że kobiety mają takie samo prawo do podejmowania 
pracy zawodowej i na takich samych warunkach jak mężczyźni. Już 
w traktatach ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą 
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pojawił się artykuł mówiący o równych wynagrodzeniach kobiet 
i mężczyzn za jednakową pracę. Zapisy o zakazie dyskryminacji w za-
trudnieniu znajdujemy też w prawie wtórnym, głównie w dyrekty-
wach równościowych. W strukturze organizacyjnej Unii Europejskiej 
są instytucje odpowiedzialne za monitorowanie sytuacji kobiet, jest 
także ustanawiany budżet na projekty służące wyrównywaniu szans 
kobiet na rynku pracy. Mamy więc do czynienia z kompleksowym po-
dejściem do zwalczania dyskryminacji kobiet w gospodarce.

Analiza sytuacji w okresie 1989-2009
Na rynku pracy spotykają się osoby, które chcą pracować i poszu-

kują zatrudnienia (są wśród nich kobiety i mężczyźni, osoby w róż-
nym wieku i o różnym poziomie wykształcenia, z doświadczeniem 
zawodowym lub bez niego itd.) oraz pracodawcy, którzy potrzebu-
ją pracowników. Jeśli podaż pracy jest wyższa niż popyt na nią, to 
mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy, a to oznacza, że mają oni 
duży wybór siły roboczej i mogą stawiać większe wymagania kandy-
datom i kandydatkom do pracy. Analizując preferencje pracodawców 
w zakresie poszukiwanych pracowników, można dostrzec, że wolą 
oni zatrudniać mężczyzn, kobiety traktują natomiast jako rezerwową 
siłę roboczą. 

W analizie sytuacji na rynku pracy nie sposób uciec od danych sta-
tystycznych, bowiem to one pokazują, jak dużo kobiet i mężczyzn 
pracuje, w jakich działach i zawodach, jak dużo kobiet i mężczyzn po-
szukuje pracy, jak kształtują się wynagrodzenia, jakim poziomem wy-
kształcenia legitymują się zarówno pracujący, jak i poszukujący pra-
cy (bezrobotni). Dane te są ujednolicone w Unii Europejskiej1, a więc 
można dokonywać porównań sytuacji na rynkach pracy w różnych 
krajach. Porównania te służą ocenie, jak poszczególne kraje unijne 
wywiązują się z respektowania zasady równych szans w zatrudnieniu.
Jednak nie wszystkie dane statystyczne są prezentowane w podziale 
według płci. Na podstawie dostępnych danych nie można wskazać 
np., jak dużo nowych firm jest zakładanych przez kobiety, jaki jest ich 
udział wśród firm upadających lub też, w jakim stopniu właściciel-
ki firm uczestniczą w tworzeniu produktu narodowego brutto oraz 
nowych miejsc pracy, a to dlatego, że informacje zbierane w ramach 
systemu REGON nie zawierają zmiennej „płeć właściciela”. 

Nierozwiązanym problemem pozostaje także brak w statystykach 
wartości nieodpłatnej pracy w gospodarstwie domowym, w go-

�) Metodologia zbierania danych oraz definicje są ujednolicone w przypadku repre-
zentatywnego badania labour Force survey (w polsce bAel – badanie Aktywności 
ekonomicznej ludności, przeprowadzane przez gUs cztery razy w roku począwszy 
od �992 roku). Dane porównawcze dla krajów Ue publikuje eUrostAt – urząd 
statystyczny Unii europejskiej).
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spodarstwie rolniczym czy w rodzinnym warsztacie usługowym, na 
ogół wykonywanej przez kobiety. Z ekonomicznego punktu widze-
nia praca ta nie istnieje, bowiem nie ma ceny rynkowej. Z oszacowań 
dokonanych na podstawie badań prowadzonych w Polsce pod koniec 
lat 90. wynika, że średni czas przeznaczany na czynności domowe 
wynosi 5,5 godziny w miastach i 6,5 godziny na wsi, a w przeliczeniu 
na pieniądze wartość pracy domowej jest równa przeciętnemu wy-
nagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej. Szacuje się, że 
dobra i usługi wytwarzane w gospodarstwie domowym powiększają 
wartość spożycia o ok. 27%, a wartość produktu krajowego brutto 
o około 23%2.

Obok danych ilościowych prowadzone są badania jakościowe, 
których celem jest rozpoznanie przyczyn zjawisk obserwowanych 
na rynku. W 1999 roku zostało przeprowadzone reprezentatywne 
badanie ankietowe wśród kobiet bezrobotnych, które miało na celu 
rozpoznanie szerokich barier ich aktywizacji zawodowej i czynników 
zmniejszających poziom bezrobocia3, a w 2000 roku przeprowadzo-
no pierwsze w Polsce badanie kobiet menedżerek4. Były też badania 
prowadzone w ostatnich latach przez IFiS PAN nad barierami karier 
kobiet w biznesie i polityce5 czy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych 
dotyczące pracy kobiet w sektorze prywatnym6. Od kilku lat Polska 
Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” prowadzi corocz-
ne badania monitorujące sytuację sektora małych i średnich firm, ale 
publikowane raporty nie zawierają podziału na przedsiębiorstwa 
prowadzone przez kobiety i mężczyzn.

Wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia
Na początku transformacji wskaźniki aktywności zawodowej i za-

trudnienia dla kobiet i mężczyzn były wyższe niż notowane obecnie. 

2) na podstawie: b. Mikuta, Studia nad wartością pracy domowej w mieście i na 
wsi ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji żywieniowej, praca doktorska 
pod kier. K. Żelaznej, sggW, Warszawa 2000. najnowsze wyniki badań empirycz-
nych nad zagadnieniem nieodpłatnej pracy domowej patrz: b. budrowska, D. Duch-
Krzysztoszek, A. titkow,  Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, iFis 
pAn, Warszawa 2004.

�) Wyniki tego badania zawiera publikacja: Sytuacja społeczno-zawodowa bezro-
botnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej, red. A. Kurzynow-
ski, instytut gospodarstwa społecznego, sgh, Warszawa 200�.

4) patrz: e. lisowska, Style zarządzania polskich kobiet menedżerów (w świetle 
wyników badania ankietowego), [w:] „Zeszyty naukowe” Kolegium gospodarki 
światowej nr 8, sgh, Warszawa 2000.

�) patrz: Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. titkow, instytut 
spraw publicznych, Warszawa 200�.

�) Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, red. bożena balcerzak-pa-
radowska, instytut pracy i spraw socjalnych, Warszawa 200�.
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Z danych przedstawionych w tabeli 1. wynika, że zatrudnienie męż-
czyzn zmalało bardziej niż zatrudnienie kobiet. Odnosi się to głów-
nie do lat 1997–2004, kiedy to restrukturyzacji podlegały zakłady 
przemysłu ciężkiego, zatrudniające głównie mężczyzn, podczas gdy 
na początku transformacji w pierwszej kolejności upadały zakłady 
przemysłu lekkiego, w których większość zatrudnionych stanowi-
ły kobiety. Od 2005 do 2008 roku odnotowujemy stopniowy, choć 
niezbyt duży, wzrost wskaźników zatrudnienia oraz wyraźny spadek 
stopy bezrobocia.

Tabela 1. Współczynniki aktywności zawodowej�, wskaźniki 
zatrudnienia i stopa bezrobocia kobiet i mężczyzn w Polsce w latach 
1992–2008 (II kwartał, %)
rok Współczynniki aktyw-

ności zawodowej
Wskaźniki zatrudnienia stopa bezrobocia

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

�992 69,9 ��,7 6�,6 46,� ��,9 �4,�

�99� 68,4 ��,� �9,9 44,9 �2,4 ��,4

�994 68,8 ��,� 60,0 44,9 �2,8 ��,�

�99� 66,8 ��,6 �9,� 44,4 ��,� �4,0

�996 66,0 ��,� �8,8 44,0 ��,0 ��,9

�997 66,0 �0,2 �9,7 4�,� 9,� ��,4

�998 6�,� 49,9 �9,7 4�,9 8,6 �2,2

�999* 64,� 49,7 ��,9 40,7 ��,0 �8,�

2000 64,� �0,� �4,8 40,9 �4,6 �8,�

200� 6�,8 �0,2 ��,0 40,� �7,0 20,0

2002 62,9 49,0 �0,8 �8,8 �9,2 20,7

200� 6�,9 47,7 49,4 �8,4 20,� 20,9

2004 62,� 47,4 �0,6 �8,0 �8,� �9,8

200� 62,4 47,2 ��,7 �8,2 �7,2 �9,�

2006 6�,9 46,2 ��,6 �9,� ��,4 �4,9

2007 6�,9 4�,9 �6,2 4�,� 9,2 �0,�

2008 62,� 46,2 �8,4 42,6 6,� 7,7

*Dane dla iV kwartału.

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 2005 i 2008, [w:] „informacje 
i opracowania statystyczne”, gUs.

7) Współczynnik aktywności zawodowej to wyrażony w procentach udział osób 
pracujących i poszukujących pracy (zarejestrowanych bezrobotnych) wśród ogółu 
osób w wieku �� i więcej lat. Wskaźnik zatrudnienia to procentowy udział osób 
mających pracę wśród ogółu osób w wieku �� i więcej lat. Stopa bezrobocia to 
procentowy udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo, czyli pracujących 
i poszukujących pracy.
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Pod koniec 2008 roku pracowało ogółem 16 mln Polaków, w tym 
8,8 mln mężczyzn i 7,2 mln kobiet. Kobiety stanowiły zatem 45% 
ogółu pracujących8. Osób bezrobotnych było 1,2 mln, w tym 559 tys. 
mężczyzn i 594 tys. kobiet. Populacja osób w wieku 15 i więcej lat 
biernych zawodowo liczyła 14,2 mln, w tym 5,5 mln mężczyzn i 8,7 
mln kobiet. 

Rys. 1. Struktura kobiet w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy

 bezrobotne

 pracujące

 bierne zawodowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gUs z iV kw. 2008 roku

Rys. 2. Struktura mężczyzn w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy

 bezrobotne

 pracujące

 bierne zawodowo

Źródło: jak dla rys. �.

Współczynniki aktywności zawodowej są w Polsce wyraźnie niż-
sze od przeciętnej europejskiej, która w 2007 roku wynosiła 72,5% 
w przypadku mężczyzn i 58,3% w przypadku kobiet�. Do krajów, 
które mają najwyższe (70% lub więcej) wskaźniki zatrudnienia ko-
biet, należą Dania, Holandia i Szwecja, wyższe od Polski wskaźniki 
notowane są także w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Estonii 
(60% lub więcej). Podobne do Polski wskaźniki zatrudnienia mają 
Węgry, Rumunia, Hiszpania, a niższe jedynie Włochy, Grecja i Malta. 

8) Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności polski, iV kwartał 
2008 gUs. na podstawie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pUbl_pdl_
kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_4kw2008.pdf (�6.04.2009 r.).

9) Eurostat Yearbook 2007. cyt. za: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (�6.04.2009).
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Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to dane z 2007 roku wskazują, że jest 
ona bliska przeciętnej europejskiej zarówno dla kobiet, jak i męż-
czyzn (6,4% w przypadku mężczyzn i 8% w przypadku kobiet, pod-
czas gdy przeciętna europejska to odpowiednio 6,6% i 7,5%). W 2007 
roku najwyższe wskaźniki bezrobocia kobiet miały Hiszpania (13%), 
Grecja (11,4%) i Słowacja (10,9%), podczas gdy w latach poprzednich 
Polska i Słowacja. 

Pod koniec 2008 roku polski sektor prywatny zatrudniał 73% wszyst-
kich pracujących, a sektor publiczny – już tylko 27%; dla porównania 
w 1992 roku mniej więcej tyle samo osób było zatrudnionych w obu 
sektorach. Wśród osób zatrudnionych w sektorze publicznym kobiet 
jest więcej (58%) niż mężczyzn (42%), podczas gdy w sektorze pry-
watnym odwrotnie – większość zatrudnionych to mężczyźni (60%). 
Wśród osób pracujących na własny rachunek kobiety stanowią 35%, 
a w kategorii pomagających członków rodzin kobiety dominują, sta-
nowiąc 62%10. 

Kobiety przeważają wśród pracowników najemnych sektora pub-
licznego, głównie w edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, 
czyli dziedzinach, w których tradycyjnie dominują wszędzie na świe-
cie. Jeśli jednak przyjąć za 100 ogół kobiet pracujących, to większość 
z nich pracuje już dzisiaj w sektorze prywatnym (65%, zaś mężczyzn 
79%). Na rachunek własny pracuje 14% ogółu zatrudnionych kobiet 
(22% wśród mężczyzn), jako pracownice najemne w sektorze prywat-
nym – 45% (mężczyźni 54%), pracownice najemne w sektorze pub-
licznym – 35% (mężczyźni 21%), pomagający członkowie rodzin – 6% 
(mężczyźni 3%). 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat dokonały się znaczące zmiany 
w liczbie pracujących w poszczególnych działach (sektorach) go-
spodarki – zwiększył się udział kobiet w sektorze finansowym oraz 
gastronomiczno-hotelarskim, a zmniejszył w handlu – sekcji zdomi-
nowanej przez kobiety na początku lat 90. (ich udział zmalał z 70% 
w 1990 do 53% w 2007 roku). Jednocześnie wzrasta zainteresowanie 
kobiet pracami uznawanymi za męskie – w policji, transporcie jako 
kierowcy autobusów i motorniczy, rybołówstwie i rybactwie czy bu-
downictwie. Niemniej jednak wciąż mamy do czynienia z segregacją 
rynku pracy i podziałem na zawody i branże sfeminizowane (eduka-
cja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, pośrednictwo finansowe, 
hotele i restauracje) oraz zmaskulinizowane (budownictwo, górni-
ctwo, transport, energetyka). Z badań wynika, że mężczyznom jest 
łatwiej zaistnieć w zawodach kobiecych niż kobietom w zawodach 

�0) Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2008, gUs, Warszawa 
2008.
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męskich11. Ci pierwsi uzyskują akceptację i pomoc ze strony środowi-
ska kobiecego, w którym się znajdą, oraz łatwo awansują; te drugie 
są traktowane jako obce, izolowane i wykluczane z sieci kontaktów, 
napotykają przeszkody w awansie.

Niższe wynagrodzenia kobiet i inne przejawy dyskryminacji na rynku 
pracy 

Transformacja systemowa ujawniła z całą ostrością problem dys-
kryminacji kobiet na rynku pracy. Kobiety doświadczały dyskrymi-
nacji także w poprzednim systemie politycznym, ale wówczas było to 
skrzętnie ukrywane, nie było danych, które zaświadczałyby o dyskry-
minacji, jak również cenzura nie pozwalała na tego typu publikacje. 
Ponadto wydawało się, że w podobnej sytuacji opresji są wszyscy 
obywatele, płeć na pozór nie odgrywała żadnej roli.

Propaganda sukcesu podkreślała, że państwo dba o kobiety, o to, 
żeby ich znacząca reprezentacja była na stanowiskach kierowniczych 
i w Sejmie. Celem tej propagandy było wykazanie, że Polska nie od-
biega pod tym względem od krajów Zachodu, a rząd stwarza szero-
kie możliwości podejmowania aktywności zawodowej przez kobiety. 
Tymczasem istniał wykaz prac wzbronionych kobietom (m.in. kobieta 
nie mogła wykonywać zawodu kierowcy autobusu), co utrwalało po-
dział na prace kobiece i męskie, zakaz studiowania kobiet na niektó-
rych uczelniach (np. wojskowych12), a prawo do urlopu wychowaw-
czego czy zwolnienia na chore dziecko miała tylko matka. 

Jeszcze na początku lat 90. na wprost zadane pytanie o doświad-
czanie dyskryminacji lub stykanie się z nią, kobiety odpowiadały, że 
w Polsce nie ma takiego zjawiska. Słowo to miało przede wszystkim 
pejoratywne zabarwienie i kojarzyło się z czymś niestosownym, dla-
tego nie wypadało się do dyskryminacji przyznawać. Z czasem wiedza 
o tym, czym jest dyskryminacja, jak się objawia, jak jest definiowa-
na, upowszechniła się w społeczeństwie. Badanie opinii publicznej 
z 1999 roku wykazało, że blisko 40% kobiet doświadczyło osobiście 
dyskryminacji, a jej miejscem jest najczęściej praca, a następnie dom 
rodzinny. Im wyższy poziom wykształcenia, tym częściej kobiety 
wskazywały na dyskryminację (od 29 % wśród legitymujących się wy-

��) Do kobiet odnosi się zjawisko tokenizmu, polegające na większym kontrolo-
waniu, a jednocześnie marginalizowaniu pracowników, którzy są w zdecydowanej 
mniejszości; do mężczyzn zaś zjawisko szklanych ruchomych schodów. por. c. i. 
Williams, The glass escalator. Hidden advantages for men in the female profes-
sions, [w:] „social problems” �992, no �9; rozmowa z prof. Małgorzatą Fuszarą pt. 
Rodzynki w świecie kobiet, [w:] „Wysokie obcasy”, 2.07.200�.

�2) Zakaz wstępu kobietom na uczelnie wojskowe został zniesiony w �999 roku, 
kiedy polska przystąpiła do nAto.
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kształceniem podstawowym do 47% z wykształceniem wyższym)13. 
W trzy lata później 50% dorosłych Polek wskazało, że kobiety są dys-
kryminowane (w tym samym badaniu tylko 32% mężczyzn tak twier-
dziło)14. Z badania przeprowadzonego w sierpniu 2006 roku wynika, 
że wciąż blisko połowa Polek (48%) i 35% Polaków zgadza się z opi-
nią, że kobiety są dyskryminowane15.

W 2004 roku, w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, de-
finicja dyskryminacji ze względu na płeć została wpisana do Kodek-
su pracy (rozdział IIa, „Równe traktowanie w zatrudnieniu”, art. 18, 
par. 3 i 4), a tym samym zaczęła oficjalnie obowiązywać. W Kodeksie 
pracy wskazuje się, czym jest dyskryminacja bezpośrednia, a czym 
dyskryminacja pośrednia oraz zakazuje obydwu jej form. Mimo to 
w praktyce wciąż spotykamy się z różnymi przejawami dyskryminacji 
kobiet.

Rekrutacja. Dyskryminacja kobiet przejawia się już na etapie przyj-
mowania do pracy, kiedy to preferuje się męskich kandydatów; od 
kobiet wymaga się lepszego wykształcenia i wyższych kwalifikacji, 
kobietom zadaje się dodatkowe pytania o stan rodzinny (por. rys. 
3), ciążę i niekiedy wymusza na nich składanie oświadczeń, że przez 
określony czas nie będą decydowały się na dziecko16. Mniejsza liczba 
ofert pracy kierowanych bezpośrednio do kobiet oraz skłonność pra-
codawców do zatrudniania mężczyzn powodują, że to kobiety domi-
nują wśród osób długotrwale bezrobotnych. 

��) badanie cbos z czerwca 2000 roku wykonane na zlecenie „Wysokich obca-
sów”.

�4) badanie cbos pt. Aktualne problemy i wydarzenia, przeprowadzone w lutym 
2002 roku na reprezentatywnej próbie 9�4 dorosłych mieszkańców polski.

15) Kobiety w społeczeństwie – równouprawnienie czy dyskryminacja. Komunikat 
z badań, cbos, Warszawa, grudzień 2006. badanie przeprowadzono 4-7 sierpnia 
2006 roku na reprezentatywnej próbie 9�2 dorosłych mieszkańców polski.

�6) potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych w 2006 i 2007 roku w ramach 
projektu gender index. por.: M. Fuszara, Równe traktowanie procesie rekrutacji, [w:] 
Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, red. e. 
lisowska, eQUAl, UnDp, Warszawa 2007, s. 47-49 oraz Firma równych szans 2007 
II edycja konkursu. Raport z badań, eQUAl, pKpp lewiatan, Warszawa 2008, s. ��.
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Rys. 3. Sprawy, o które są pytani kandydaci i kandydatki do pracy

Źródło: badanie ipiss, 2000. por.: b. balcerzak-paradowska (red.), Kobiety i mężczyźni na 
rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, ipiss, Warszawa 200�, s. �2�. 

Różnice w wynagrodzeniach. Innym przejawem dyskryminacji ko-
biet są wyraźne dysproporcje w zarobkach uzyskiwanych przez ko-
biety i mężczyzn, w tym także na tych samych stanowiskach. Jak pi-
sze Henryk Domański, niższe wynagrodzenia kobiet są „zjawiskiem 
powszechnie znanym” i jedną z tych prawidłowości socjologicznych, 
które „zaskakują uniwersalizmem”17. We wszystkich krajach Unii Eu-
ropejskiej wciąż widoczne są różnice w płacach kobiet i mężczyzn, 
ale są one dzisiaj mniejsze niż piętnaście czy dwadzieścia lat temu18. 
Relacje przeciętnych wynagrodzeń kobiet do przeciętnych wynagro-
dzeń mężczyzn kształtowały się w Polsce na poziomie 79% w 1989, 
76% w 1995, 80% w 1998 i 82% w 2001 i 2006 roku19. 

Dysproporcje w płacach są widoczne w każdej grupie zawodowej, 
w tym także wśród urzędników. Trudno dopatrzyć się prostej zależno-
ści w rodzaju: im wyższy udział zatrudnionych kobiet w danym zawo-
dzie, tym niższe dysproporcje w płacach. Są przykłady na to, że zróż-
nicowanie płac jest najmniejsze w zawodach typowo męskich, gdzie 
kobiety wkroczyły niedawno (np. w grupie kierowców pojazdów, 
informatyków) lub w zawodach tradycyjnie uznawanych za kobiece, 
gdzie zdecydowana większość zatrudnionych to kobiety (np. wśród 

�7) h. Domański, Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między męż-
czyznami i kobietami w Polsce, iFis pAn, Warszawa 2002, s. �7 i �9.

�8) Report on Equality between Women and Men 2008, european commission, Dg 
employment, social Affairs and equal opportunities, luxemburg, January 2008, 
s. 29.

�9) Dane dla lat wcześniejszych zaczerpnięto z: Z. Jacukowicz, Zróżnicowanie płac 
w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, instytut pracy i spraw socjalnych, 
Warszawa 2000, s. 8� oraz b. cichomski, Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w la-
tach 1996-2002, [w:] Krajowy system monitorowania równego traktowania kobiet 
i mężczyzn. Raporty eksperckie, tom �, Wydawnictwo naukowe scholar, Warsza-
wa 2006, s. �00. Dane dla 2006 roku z: Struktura wynagrodzeń według zawodów 
w październiku 2006, gUs, Warszawa 2007. 
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pracowników biurowych, nauczycieli szkół podstawowych i średnich, 
pielęgniarzy i położnych), ale stosunkowo największe dysproporcje 
obserwuje się na przykład w zawodach matematyków i statystyków, 
gdzie kobiety stanowią aż 86%. Zofia Jacukowicz twierdzi, że duży 
wpływ na relacje wynagrodzeń kobiet i mężczyzn ma polityka kształ-
towania płac i elastyczność systemów płac. „Sztywne zasady wyna-
gradzania w szkolnictwie średnim i podstawowym nie pozwalają na 
znaczące różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, z kolei różnorod-
ność stanowisk dydaktycznych i funkcji w szkolnictwie wyższym oraz 
widełkowe tabele płac sprzyjają zróżnicowaniu wynagrodzeń”20.

Tabela 2. Relacja przeciętnego wynagrodzenia kobiet do 
przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn według grup zawodowych, 
2006 (w %)

grupa zawodowa Udział kobiet w ogólnej 
liczbie pracujących

procent przeciętnego 
wynagrodzenia kobiet 
w stosunku do przecięt-
nego wynagrodzenia 
mężczyzn

ogółem 44,8 82,2

Wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy

�6,0 69,6

specjaliści (w tym nauczy-
ciele, lekarze)

64,0 74,9

technicy i inny średni 
personel

�4,� 79,8

pracownicy biurowi 64,9 96,�

pracownicy usług osobi-
stych i sprzedawcy

6�,� 84,�

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, 
rybacy

44,8 87,0

operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń

��,8 79,�

pracownicy przy pracach 
prostych

��,6 84,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów w paź-
dzierniku 2006, dz. cyt., s. �7 oraz Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 
2007, gUs, Warszawa 2007, s. ��0.

Jeśli zaś analizować dysproporcje w płacach kobiet i mężczyzn 
według poziomu wykształcenia, to największa różnica występuje 
w przypadku wykształcenia wyższego – kobiety zarabiają niecałe 

20) Z. Jacukowicz, Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej 
i w USA, op.cit., s. �0�.



17

Kongres Kobiet polsKich 2009 

70% tego co mężczyźni (por. tab. 3). Podobnie rzecz się ma w grupie 
kierowników (por. tab. 2).

Tabela 3. Relacja przeciętnego wynagrodzenia kobiet do przeciętnego 
wynagrodzenia mężczyzn według poziomu wykształcenia, 2006 (w %)
poziom wykształcenia procent przeciętnego wynagrodzenia 

kobiet w stosunku do przeciętnego wyna-
grodzenia mężczyzn

ogółem 82,2

Wyższe 68,8

średnie zawodowe 80,4

średnie ogólnokształcące 8�,2

Zasadnicze zawodowe 68,8

podstawowe 72,�

Źródło: obliczenia własne na podstawie Struktura wynagrodzeń według zawodów 
w październiku 2006 r., gUs, Warszawa 2007.

Dlaczego kobiety zarabiają mniej, mimo że ich formalne wykształ-
cenie jest, przeciętnie biorąc wyższe niż w przypadku mężczyzn? Hi-
storycznie rzecz ujmując, kobiety wchodziły na rynek pracy jako tań-
sza siła robocza. Częściowo miało to kiedyś uzasadnienie, bowiem 
kobiety legitymowały się niższym poziomem wykształcenia z po-
wodu braku dostępu do studiów wyższych. Ale traktowanie kobiet 
jako tańszej siły roboczej utrwaliło się w społecznej świadomości. 
Ogólnie uważa się, że prace wykonywane przez kobiety mają niższy 
prestiż, są łatwiejsze i lżejsze. Powszechne jest wciąż przekonanie, 
że kobiety nie muszą dużo zarabiać, bo ich dochody są dodatkiem 
do dochodów mężów, będących głównymi żywicielami rodziny. Ten 
schemat myślowy obecny w polskiej kulturze powoduje, że kobieta 
kandydująca do pracy, pytana o wysokość oczekiwanych dochodów, 
wskaże na niższą kwotę niż mężczyzna starający się o to samo sta-
nowisko. 

Jeśli spojrzeć z makroekonomicznego punktu widzenia (gospodar-
ki jako całości), na różnice w przeciętnych płacach kobiet i mężczyzn 
składają się:

– segregacja zawodowa (na ogół kobiety są nadreprezentowane 
w sektorach, w których płace są niskie);

– niska liczba kobiet na najwyższych, najlepiej płatnych stanowi-
skach kierowniczych;

– brak krajowych mechanizmów, które równoważyłyby negatywny 
wpływ czynników kulturowych, promowały i kontrolowały przestrze-
ganie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.
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Jeśli zaś popatrzymy na różnice w płacach z mikroekonomicznego 
punktu widzenia (przedsiębiorstwa), to zauważymy, że kobieta na 
ogół startuje z niższego poziomu siatki płac, zarabia mniej niż jej 
męski poprzednik na danym stanowisku, znacznie wolniej awansu-
je. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że praca kobiet jest wyceniana 
niżej od pracy mężczyzn, zaś opisy stanowisk pracy są niepełne i bar-
dzo ogólne, nie uwzględniają takich umiejętności jak odpowiedzial-
ność i troska za innych, zręczność manualna, dobre zarządzanie sobą 
w czasie, komunikacja interpersonalna, intuicja, czyli tego, w czym 
kobiety są z reguły lepsze od mężczyzn. 

Zabezpieczenie emerytalne. W Polsce obowiązuje ustawowo róż-
ny wiek emerytalny dla kobiet i dla mężczyzn: odpowiednio 60 i 65 
lat. I choć niższy wiek emerytalny kobiet jest z założenia przywile-
jem, to w praktyce oznacza, że kobiety nie mają wyboru. Pracodawcy 
z reguły wysyłają kobiety na emeryturę, gdy ukończą one 60 lat, na-
wet wtedy, gdy kobieta nie chce z tego przywileju skorzystać. Nowy 
system emerytalny, wprowadzony w 1999 roku, wiąże wysokość 
świadczenia emerytalnego z długością opłacania składek i wielkoś-
cią zgromadzonego kapitału oraz wartością dalszego trwania życia 
w wieku przejścia na emeryturę. Im krótszy jest okres pracy, tym niż-
sze świadczenie emerytalne w przyszłości. Przeprowadzone symu-
lacje wskazują, że kobiety tracą na nowym systemie emerytalnym. 
Po pierwsze, utrzymano ich wiek emerytalny na poziomie 60 lat, co 
oznacza, że w ich przypadku krótszy jest okres składkowy. Po drugie, 
kobiety zarabiają przeciętnie mniej niż mężczyźni, czyli wysokość 
odprowadzanych składek jest także w ich wypadku niższa. Po trze-
cie, przeciętna liczba lat dalszego trwania życia jest w ich wypadku 
wyższa niż w wypadku mężczyzn, a tym samym zgromadzony kapitał 
emerytalny jest dzielony przez większą liczbę lat. Ministerstwo pracy 
szacuje, że w niektórych przypadkach kobieta na starość może dosta-
wać zaledwie 30% swojej ostatniej pensji21.

Szklany sufit jako główna bariera dostępu kobiet do stanowisk 
kierowniczych

Choć w wielu krajach kobiety stanowią blisko połowę ogółu za-
trudnionych, to w żadnym państwie ich reprezentacja wśród mene-
dżerów nie jest równie wysoka. Prawidłowością jest, że im wyższe 
stanowisko kierownicze, tym mniej kobiet. Niski udział kobiet na 
wyższych szczeblach zarządzania nie wynika z tego, że kobietom 
brakuje wykształcenia lub umiejętności niezbędnych do sprawowa-
nia funkcji kierowniczych. Dane statystyczne wskazują bowiem, że 
pracujące kobiety są przeciętnie lepiej wykształcone niż pracujący 

2�) l. Kostrzewski, Kobiety dostaną grosze na starość, „gazeta Wyborcza”, 
6.04.2009.
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mężczyźni22. Kobiety dominują wśród studentów wyższych uczelni, 
a także wśród słuchaczy studiów podyplomowych, coraz więcej ko-
biet kończy studia MBA, które przygotowują do zarządzania. Poza 
formalnym przygotowaniem kobiety mają cechy i umiejętności, któ-
re są wręcz niezbędne współczesnym menedżerom: intuicję i umie-
jętności komunikowania się oraz współpracy, negocjowania i docho-
dzenia do kompromisu, dostrzegania ludzi jako głównego kapitału 
firmy23. Kobiety wykazują tendencję do zarządzania demokratyczne-
go, o którym się mówi, że jest przyszłością zarządzania24. 

Z danych statystycznych wynika, że stosunkowo najwięcej kobiet 
można spotkać na niższych i średnich szczeblach kierowania. W Pol-
sce wśród ogółu kierowników kobiety stanowią obecnie 36% (dane 
dla 2008 roku), czyli więcej niż na początku transformacji, kiedy to 
udział ten wynosił niecałe 30 %. Przeciętna unijna to 33% (dane dla 
2006 roku). Polska plasuje się w czołówce europejskiej, jeśli chodzi 
o udział kobiet wśród kierowników: wyższy odsetek kobiet na kie-
rowniczych stanowiskach mają jedynie Litwa i Łotwa (po 41%) oraz 
Francja (38%) i Węgry (37%)25. Niemniej jednak na najwyższych 
szczeblach zarządzania, wśród dyrektorów generalnych i prezesów 
firm, kobiet jest bardzo mało – od 2% w Polsce do 7% w Holandii26.

Barierą większego udziału kobiet w zarządzaniu są głównie spo-
łeczne uprzedzenia głoszące, że kobiety gorzej nadają się do sprawo-

22) średnie i wyższe wykształcenia miało w 2008 roku 70% pracujących kobiet 
i ��% pracujących mężczyzn. por.: Aktywność zawodowa ludności Polski, III kwartał 
2008, op. cit., s. �2�.

2�) Wskazują na te umiejętności kobiet m.in. h. Fisher, Pierwsza płeć. Jak wrodzo-
ne talenty kobiet zmieniają nasz świat, Wydawnictwo Jacek santorski & co, War-
szawa 200� oraz t. peters, Biznes od nowa, studio eMKA, Warszawa 200�, s. �7�.

24) na przewagę demokratycznego stylu zarządzania wśród kobiet wskazały wyni-
ki prekursorskiego w polsce badania przeprowadzonego przez autorkę w 2000 roku 
w ramach projektu Firma 2000, finansowanego przez UsAiD. por. e. lisowska, Style 
zarządzania polskich kobiet menedżerów (w świetle wyników badania ankietowego), 
[w:] „Zeszyty naukowe” nr 8, Kolegium gospodarki światowej sgh, Warszawa 
2000. także: e. lisowska, Kobiecy styl zarządzania, helion one press, gliwice, 2009. 
Znani światowi specjaliści od zarządzania twierdzą, że przyszłością jest zarządzanie 
oparte na partnerstwie, w odróżnieniu od dominującego dzisiaj zarządzania naka-
zowo-kontrolującego, uprawianego głównie przez mężczyzn (por. np. W. nickels, 
Zrozumieć biznes, bellona, Warszawa �99�; h. bloom, r. calori, p. de Woot, Zarzą-
dzanie europejskie, poltext, Warszawa �99�; p. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, 
Muza, Warszawa 2000; t. peters, op. cit.).

2�) Report on equality between Women and Men 2008, op.cit.

26) W przypadku polski są to szacunki, bowiem brakuje danych o najwyższych 
stanowiskach kierowniczych według płci. Dane dotyczące holandii zaczerpnięto z: 
Dutch Multi-Year Emancipation. Policy Plan 2006-2010, Ministry of social Affairs and 
employment, February 2006, s. 42.
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wania funkcji kierowniczych niż mężczyźni, bo są mniej dyspozycyjne 
z powodu obciążenia obowiązkami rodzinnymi, mają tendencję do 
opiekowania się, a nie delegowania zadań, są zbyt emocjonalne27. 
Następstwem tych uprzedzeń jest brak po stronie kobiet wiary we 
własne umiejętności i lęk przed odpowiedzialnością i sukcesem28. 
Kobietom brakuje zbiorowego doświadczenia w pełnieniu stanowisk 
kierowniczych, nie mają sieci kontaktów, nie mają mentorów i muszą 
samotnie przebijać się przez szklany sufit, czyli niewidoczne barie-
ry, które ograniczają możliwości w zakresie awansu zawodowego 
w strukturze pionowej przedsiębiorstwa, wynikające ze złożonych 
struktur w instytucjach zdominowanych przez mężczyzn, uniemożli-
wiające kobietom i mniejszościom etnicznym zajmowanie stanowisk 
kierowniczych. 

Własna firma jako ucieczka przed dyskryminacją i szklanym sufitem 
Założenie własnej firmy jest łatwiejsze niż przebijanie się przez nie-

widzialne bariery w drodze do stanowiska kierowniczego. Dane dla 
Polski pokazują, że wiele kobiet skorzystało z szans, jakie pojawiły 
się w gospodarce po 1989 roku. 

Zagrożenie bezrobociem i mniejsze szanse na zatrudnienie w sek-
torze formalnym są jedną z istotnych przyczyn zainteresowania ko-
biet samozatrudnieniem. Tempo przyrostu firm zakładanych przez 
kobiety było w latach 1990–1997 wyraźnie wyższe niż w wypadku 
mężczyzn. W 1993 roku liczba pracujących na rachunek własny poza 
rolnictwem indywidualnym była trzykrotnie wyższa niż w 1985 roku, 
w tym kobiet – pięciokrotnie29. W następnym okresie – w latach 
1998–2007 – liczba pracujących na własny rachunek, zarówno ko-
biet, jak i mężczyzn, malała. Zmniejszył się także udział kobiet wśród 
przedsiębiorców: z 37% w 1998 do 35% w 2008 roku. 

Dane GUS wskazują, że w III kwartale 2008 roku liczba kobiet pra-
cujących na rachunek własny (bez pomagających członków rodzin) 
wynosiła 1024 tys. (łącznie z indywidualnym rolnictwem). Należy 
podkreślić, że w miastach osoby takie stanowią mniejszą grupę niż 
na wsi i dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

27) por.: Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, op. cit.

28) podane motywy pojawiały się najczęściej w wypowiedziach kobiet badanych 
przez cbos w �996 roku, gdy uzasadniały one brak zainteresowania objęciem 
stanowiska kierowniczego. por.: Aspiracje zawodowe kobiet a życie rodzinne. Komu-
nikat z badań, cbos, Warszawa, �997.

29) szerzej zjawisko przedsiębiorczości kobiet omawiam w książce: e. lisowska, 
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
„Monografie i opracowania”, nr 494, szkoła główna handlowa, Warszawa 200�. 
por. także: e. lisowska, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, [w:] Płeć a możliwości 
ekonomiczne w Polsce, bank światowy, Warszawa 2004, s. 47–68.
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Z analizy danych statystycznych i badań jakościowych wynika, że 
przedsiębiorczynie to na ogół kobiety w wieku 40 lub więcej lat, 
zamężne, stosunkowo dobrze wykształcone, jeśli pominąć pracują-
cych w rolnictwie, wśród których dominują osoby z podstawowym 
wykształceniem. Mężczyźni przedsiębiorcy to także osoby przeważ-
nie po czterdziestce, ale w porównaniu z kobietami niższy jest wśród 
nich udział osób stanu wolnego (8% wobec 25% wśród kobiet). O ile 
mężczyźni-przedsiębiorcy to przeważnie technicy i inżynierowie, 
a następnie robotnicy wykwalifikowani, to kobiety właścicielki firm 
– częściej ekonomistki, humanistki lub bez konkretnego zawodu, 
czyli z ukończonym liceum ogólnokształcącym. Dostrzegalne są tak-
że różnice w profilu prowadzonej działalności, ale zarówno kobie-
ty, jak i mężczyźni lokują się najczęściej w rolnictwie oraz handlu 
i naprawach, a następnie – kobiety w produkcji i usługach niemate-
rialnych, a mężczyźni w budownictwie i usługach materialnych (np. 
transporcie). W miastach profile działalności mężczyzn przedsiębior-
ców są skoncentrowane w czterech branżach: handel, budownictwo, 
przetwórstwo przemysłowe i transport (razem 75%). Kobiety, poza 
tym, że lokują się w handlu (46%), charakteryzują się większym roz-
proszeniem profilów działalności.

Badania prowadzone w 2001 roku na zlecenie Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości (PARP)30 wskazują, że kobiety-przedsiębior-
cy korzystają z kredytów równie często jak mężczyźni, z tym że częś-
ciej niż mężczyźni z kredytów na inwestycje, podczas gdy mężczyźni 
częściej z kredytów obrotowych i z leasingu. Ogólnie rzecz biorąc, co 
czwarte przedsiębiorstwo korzystało z kredytu, by uruchomić własną 
działalność gospodarczą, a w chwili badania kredytami było obciążo-
nych 30% przedsiębiorstw. Wyniki badania potwierdzają, że wśród 
przedsiębiorców bardzo częste jest przekonanie, iż lepiej ograniczać 
rozwój i inwestycje niż brać kredyt (w 2001 roku zgodziło się z tym 
aż 71% mężczyzn i 67% kobiet), a to głównie dlatego, że oprocento-
wanie jest tak wysokie, iż branie kredytów jest nieopłacalne i/lub 
konieczność ich spłacania narusza poczucie bezpieczeństwa. 

Główne bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce mają charakter ekonomiczny i sprowadzają się do niskiego 
popytu, dużej konkurencji, stosunkowo wysokich kosztów pracy oraz 
braku kapitału i ograniczonego dostępu do źródeł finansowania. 
Z wypowiedzi przedsiębiorców wynika, że więcej barier jest przez 
nich dostrzeganych i odczuwanych, gdy już prowadzą firmę. Wska-
zują oni na wysokie podatki, nadmiar biurokracji, brak płynności fi-
nansowej, niejasne przepisy prawne i dużą konkurencję. W dalszej 

�0) Bariery przedsiębiorczości kobiet, niepublikowany raport z badań ipsos-Demo-
skop, Warszawa 200�.
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kolejności – na brak ustalonych reguł rozwoju małych i średnich firm, 
na brak pieniędzy na inwestycje oraz brak wiedzy, w tym szczególnie 
z zakresu prawa podatkowego. Ogólnie kobiety częściej niż mężczyź-
ni wskazują na występowanie barier, a w szczególności uskarżają się 
na wysoką konkurencję i niejasne przepisy prawne. Kobiety dodat-
kowo doświadczają barier o charakterze kulturowym, związanych 
z postrzeganiem ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Tradycyj-
ny model socjalizacji i patriarchalny model społeczny nie sprzyjają 
rozwijaniu w kobietach poczucia własnej wartości i wiary w sukces. 
Od kobiet oczekuje się, że będą przede wszystkim dobrymi żonami 
i matkami, dlatego przy podejmowaniu decyzji o założeniu własnej 
firmy mają więcej wątpliwości i obaw związanych z tym, czy sobie 
poradzą, czy są na tyle przedsiębiorcze i skłonne do ryzyka, żeby 
osiągnąć sukces w biznesie. 

Mimo tych trudności i braku programów wspomagających ko-
biety w uzyskaniu zatrudnienia i promujących wśród nich przedsię-
biorczość, Polska ma stosunkowo wysokie wskaźniki udziału kobiet 
wśród osób pracujących na rachunek własny, jak i udziału samoza-
trudnionych wśród ogółu pracujących kobiet (por. tab. 4). Ten ostatni 
wskaźnik kształtuje się obecnie na poziomie 14%, ale w 2000 roku 
był wyższy i wynosił blisko 18%. Zmniejszanie się zarówno liczby ko-
biet przedsiębiorców, jak i wskaźników charakteryzujących zjawisko 
przedsiębiorczości wskazują, że warunki dla rozwoju sektora MSP 
są w Polsce wciąż trudne, a przepisy o działalności gospodarczej nie 
sprzyjają tym, którzy decydują się na własną firmę. 

Stosunkowo najwyższe udziały kobiet samozatrudnionych mają 
Grecja, Portugalia, Włochy i Polska. Wynika to z tradycji, ale i de-
terminacji kobiet wobec ograniczonych możliwości podjęcia pracy 
w sektorze formalnym. Świadczy też o cechach przedsiębiorczych 
tkwiących w kobietach. Wiele kobiet decyduje się na założenie włas-
nej firmy z wyboru, a nie wyłącznie z konieczności. Wyniki reprezen-
tatywnego badania na próbie dorosłych Polek, przeprowadzonego 
w lipcu 2007 roku wskazały, że 52% kobiet opowiada się za własną 
firmą jako lepszą formą aktywności zawodowej niż praca na etacie 
(na tę wskazało 36%)31. Własna firma daje bowiem samodzielność 
w podejmowaniu decyzji i szanse na wyższe niż w sferze publicznej 
zarobki. Prowadzenie własnego biznesu łączy się z poczuciem satys-
fakcji i samorealizacji (robieniem tego, co się lubi), a także ułatwia 
łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. 

��) szerzej o wynikach badania patrz: e. lisowska, Analiza położenia kobiet na ryn-
ku pracy, [w:] Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej 
kobiety, red. e. lisowska, r. Kasprzak, oficyna Wydawnicza sgh, Warszawa 2008.
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Tabela 4. Udział osób samozatrudnionych wśród ogółu pracujących 
w krajach Unii Europejskiej, 2007 (w %)
Kraj Kobiety Mężczyźni

Ue-27 9,7 �8,2

Austria 9,� ��,8

belgia 8,8 �6,6

bułgaria 7,6 ��,9

czechy 9,4 �9,9

cypr �0,0 2�,6

dania 4,4 ��,4

estonia �,0 �2,�

Finlandia 7,6 ��,�

Francja 6,2 ��,�

grecja 20,� �4,�

hiszpania ��,7 �9,�

holandia 8,7 �4,7

irlandia 6,� 22,8

litwa 8,� �4,9

luksemburg �,7 8,�

Łotwa 6,� ��,�

Malta 6,9 �6,9

niemcy 7,2 ��,2

Polska 14,4 22,3

portugalia �6,9 20,8

rumunia ��,4 24,4

słowacja 7,� �7,2

słowenia �,7 ��,6

szwecja �,� ��,6

Węgry 8,� �4,6

Wielka brytania 7,6 �7,0

Włochy �7,0 27,6

Źródło: Employment Gender Ga Is Narrowing, „statistics in Fokus” 2008, no 99, s. �. 
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Sytuacja kobiet wiejskich na rynku 
pracy i w rolnictwie 
Janina Sawicka

 Ogólne zmiany w rolnictwie 
Na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia na polskiej wsi zaszły 

istotne zmiany. Zmieniały się zarówno funkcje wsi, dochody ludności 
wiejskiej, struktura gospodarstw rolnych, jak i sytuacja na wiejskim 
rynku pracy. Zmiany te – wymuszone przede wszystkim przez trans-
formację ustrojową – w pierwszym okresie przebiegały gwałtownie 
i wywarły ogromny wpływ na kształtowanie się warunków bytu 
ludności wiejskiej. Na przestrzeni lat 1990–2005 nastąpił drastyczny 
spadek dochodów ludności wiejskiej, który w dużym stopniu był na-
stępstwem spadku zatrudnienia poza rolnictwem, spowodowanym 
restrukturyzacją i upadkiem wielu gałęzi przemysłu, a także pogor-
szeniem się opłacalności produkcji rolnej. 

Wprowadzenie nowego systemu ekonomicznego zahamowało od-
pływ siły roboczej z rolnictwa do innych działów gospodarki. Nie-
jednokrotnie powracali na wieś ci, którzy utracili pracę w mieście. 
W związku ze zmianami na rynku pracy, dużą skalą bezrobocia, za-
równo kobiety, jak i mężczyźni oraz osoby młode, pozostawały na 
utrzymaniu rodziców, powiększając rozmiary tzw. bezrobocia ukry-
tego.

 
Zatrudnienie w sektorze rolnym spada, zarówno w przypadku 

kobiet, jak i mężczyzn, co wpisuje się w ogólną tendencję rozwoju 
gospodarek nowoczesnych. O ile w 2005 roku udział kobiet pracują-
cych w rolnictwie wśród ogółu pracujących Polek wynosił 22,5%, to 
w 2005 roku 16,6%.

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku spowodowało 
rewolucyjne zmiany w rolnictwie, będące skutkiem objęcia tego 
sektora Wspólną Polityką Rolną. Przed akcesją dominującym instru-
mentem wsparcia rolnictwa były kredyty preferencyjne oraz ceny 
gwarantowane w skupie zbóż, mleka, a także zakupy interwencyjne 
na głównych rynkach rolnych. Zakres i skuteczność interwencji była 
ograniczona brakiem środków finansowych. Wsparcie rolnictwa pol-
skiego przed akcesją było niskie nawet na tle innych krajów z Europy 
Centralnej i Wschodniej, a tym bardziej w porównaniu z UE-15 (patrz 
tab. 5). Przeciętny wskaźnik PSE dla Polski nie przekraczał 15%, pod-
czas gdy w EU-15 wynosił 35%.
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Tabela 5. Poziom wskaźnika PSE* w Polsce i wybranych krajach 
Europy Środkowej oraz UE-15 w latach 1991–2000
Kraj �99� �992 �99� �994 �99� �996 �997 �998 �999–

2000

republika 
czeska

51 �0 27 �9 �7 1� 4 20 �9

Węgry 13 �8 22 24 �4 �0 5 �9 �8

polska -1 1 �2 �7 11 15 �4 2� �2

Ue-�� �0 44 42 40 �8 �4 �4 �9 �8

  * pse to ekwiwalent subsydiów dla producenta

Źródło: Agricultural Policies in Emerging and Transition Economies, oecD 200�, s. 76–77; 
Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation, oecD 2002, s. 26.

Po 2004 roku nastąpił wzrost wsparcia dla polskiego rolnictwa 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, niemniej jednak, szczególnie 
w porównaniu z krajami UE-15, wciąż istnieją duże różnice w pozio-
mie jego produkcyjności i wydajności pracy (choć z drugiej strony są 
to rezerwy do wykorzystania). Można też mówić o swoistej „rencie 
zacofania”: niższy poziom technizacji, intensyfikacji i uprzemysłowie-
nia rolnictwa powoduje, że nasza żywność jest bardziej naturalna.

Rolnictwo obecnie stanowi główne źródło utrzymania i dochodu dla 
35% gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolne-
go. Dla co czwartego gospodarstwa główne źródło utrzymania to ren-
ta lub emerytura; dla co trzeciego – praca najemna. Działalność przed-
siębiorcza pozarolnicza to główne źródło dochodu dla jedynie 8% 
gospodarstw. Struktura agrarna – z dominacją małych gospodarstw 
i średnim obszarem 8 ha – jest raczej rozdrobniona. Niemniej jednak 
obserwuje się wiele zjawisk pozytywnych, które umacniają tendencje 
wzrostu sektora w najbliższej przyszłości. Motorem zmian jest rosną-
ce wsparcie dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, głównie 
z budżetu UE, ale także z budżetu krajowego (por. tab. 6).
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Tabela 6. Transfery do polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej (w mld euro średniorocznie)
instrumenty przeciętnie w latach 

2004–2006
przeciętnie w latach 
2007–20��

Wsparcie poprzez rynek 2,0 �,�

Dopłaty bezpośrednie �,8 2,8 

programy rozwoju obsza-
rów wiejskich (ii filar)

�,� 2,2

razem �,� 6,�

Źródło: szacunki własne na podstawie: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, 
MrirW, Warszawa 2008.

Zatrudnienie i bezrobocie na wsi
W środowisku wiejskim istnieje wyraźny podział ról pomiędzy 

kobiety i mężczyzn. Praca w rolnictwie jest przypisana mężczyźnie, 
a tym bardziej tak postrzegana, gdy poprawia się wyposażenie go-
spodarstw rolnych w maszyny. Zgodnie z funkcjonującym w środowi-
sku stereotypem rolą kobiety jest prowadzenie domu, a w okresie 
wzmożonych prac – ewentualna pomoc w zajęciach rolniczych32. 

Aktywność zawodowa kobiet w porównaniu z mężczyznami jest 
ogólnie niższa. Względne odchylenie na niekorzyść kobiet wynosiło 
w 2006 roku 15,6 punktów procentowych, w 2007 – 15,5, a w 2008 roku 
(III kwartał) – 15,9 punktów procentowych (por. tab. 7). Aktywność za-
wodowa kobiet wiejskich w porównaniu z kobietami w miastach jest 
tylko nieznacznie niższa, natomiast względne odchylenie wskaźników 
zatrudnienia kobiet wiejskich w porównaniu z mężczyznami na wsi 
jest o kilka punktów procentowych wyższe niż w mieście.

�2) Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, red. 
J. sawicka, sggW, Warszawa 200�.
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Tabela 7. Aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie kobiet 
w miastach i na wsi oraz dysproporcja w zarobkach kobiet 
i mężczyzn w latach 2006-2008 (w %)
Wyszczególnienie Współ-

czynnik 
aktywności 
zawodowej

Wskaźnik 
zatrudnienia

stopa bezro-
bocia

2006 ogółem ogółem �4,� 47,� �2,2

Mężczyźni 62,� ��,� ��,0

Kobiety 46,7 40,� ��,7

różnica 
w zarobkach 

��,6 ��,2 2,7

miasta ogółem ��,6 46,8 �2,7

Mężczyźni 6�,4 �4,2 ��,7

Kobiety 46,7 40,� ��,8

różnica 
w zarobkach

�4,7 ��,9 2,�

wieś ogółem ��,� 48,8 ��,�

Mężczyźni 6�,8 �7,� 9,9

Kobiety 46,6 40,� ��,6

różnica 
w zarobkach

�7,2 �7,2 �,7

2007 ogółem ogółem �4,� 49,� 8,�

Mężczyźni 62,2 �7,4 7,8

Kobiety 46,7 42,� 9,4

różnica 
w zarobkach

��,� ��,� �,6

miasta ogółem ��,8 49,0 8,8

Mężczyźni 6�,6 �6,7 8,�

Kobiety 47,0 42,4 9,7

różnica 
w zarobkach

�4,6 �4,� �,6

wieś ogółem �4,6 �0,2 8,0

Mężczyźni 6�,2 �8,6 7,�

Kobiety 46,� 42,2 9,0

różnica 
w zarobkach

�6,9 �6,4 �,7
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iii kwartał 
2008

ogółem ogółem �4,6 ��,0 6,6

Mężczyźni 6�,0 �9,4 �,7

Kobiety 47,� 4�,4 7,8

różnica 
w zarobkach

��,9 �6,0 2,�

miasta ogółem �4,2 �0,6 6,7

Mężczyźni 62,� �8,7 �,9

Kobiety 47,� 4�,6 7,6

różnica 
w zarobkach

��,2 ��,� �,7

wieś ogółem ��,� ��,7 6,�

Mężczyźni 64,0 60,6 �,�

Kobiety 47,0 4�,2 8,�

różnica 
w zarobkach

�7,0 �7,4 2,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gUs: Aktywność ekonomiczna 
ludności Polski IV kwartał 2006, IV kwartał 2007, III kwartał 2008. tabela: Aktywność 
zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie kobiet wiejskich w latach 2006–2008, wg danych 
gUs – bAel.

Bezrobocie kobiet w porównaniu z bezrobociem mężczyzn przez 
cały okres dwudziestolecia było o kilka punktów procentowych wyż-
sze zarówno w mieście, jak i na wsi. Na początku lat 90. stopa bez-
robocia kobiet wynosiła 16%, a w kolejnych latach obniżyła się do 
12% w 1997 i 1998 roku. Kryzys gospodarczy na przełomie XX i XXI 
wieku spowodował gwałtowny wzrost bezrobocia – do ponad 20% 
w 2002 i 2003 roku. W następnych latach, pod wpływem integracji 
z UE, nastąpił znaczący spadek bezrobocia kobiet – do 8% w 2008 
roku. Na wsi zmiany były mniej gwałtowne – stopa bezrobocia ko-
biet w najtrudniejszym okresie nie przekraczała 18%, a w 2008 roku 
tylko nieznacznie przewyższała stopę bezrobocia kobiet w miastach 
(odpowiednio: 8,1% i 7,6%).

Na słabszą pozycję kobiet wiejskich na rynku pracy wpływa niski 
rozwój infrastruktury społecznej na wsi, przejawiający się brakiem 
żłobków, przedszkoli, świetlic dla dzieci oraz placówek opieki dla 
osób starszych. Stawia to kobiety wiejskie przed trudnym wybo-
rem: podjęcie pracy zarobkowej czy pozostanie w gospodarstwie 
domowym i zajęcie się opieką nad osobami zależnymi. Wybór jest 
tym trudniejszy, że bardzo często potencjalne miejsce pracy znajdu-
je się w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca zamieszkania, 
a zatrudnienie wiąże się z kłopotliwym, czasochłonnym i kosztow-
nym dojazdem. 
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W ramach zrealizowanego przez SGGW projektu „Analiza i ocena 
sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy”, współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, w 2006 roku przeprowadzono 
badania ankietowe na próbie 1000 wiejskich gospodarstw domo-
wych z terenu 24 powiatów w Polsce dobranych celowo metodą eks-
percką33. Ich wyniki wskazują, że sytuacja kobiet wiejskich na rynku 
pracy jest wciąż znacznie trudniejsza niż mężczyzn. Problem długo-
trwałego bezrobocia dotyczy głównie kobiet. Taki stan rzeczy może 
być spowodowany niechęcią pracodawców do zatrudniania kobiet, 
co wynika głównie z dwóch faktów. Po pierwsze, dla pracodawcy 
osoba pozostająca bez pracy przez kilka lat jest mniej pożądanym 
kandydatem do pracy, a więc szanse na znalezienie pracy zdecydo-
wanie maleją wraz z wydłużaniem się okresu bezrobocia. Po drugie, 
bezskuteczne poszukiwanie pracy przez kilka lat wyzwala poczucie 
rezygnacji. Są to wystarczające powody i przyczyny większego udzia-
łu grupy kobiet pozostających długo bez pracy. Jest to rodzaj błędne-
go koła: im dłużej jest się osobą bezrobotną, tym mniejsze są szan-
se na znalezienie pracy. W takiej sytuacji częściej pozostają kobiety. 
Z okresem pozostawania bez pracy związane jest posiadanie przez 
osoby bezrobotne prawa do zasiłku lub jego brak. Kobiety zdecy-
dowanie dłużej niż mężczyźni pozostają bezrobotnymi i – co za tym 
idzie – częściej bez prawa do zasiłku. Czynnikami, które w znacznej 
mierze determinują tę sytuację, są opieka nad zależnymi członka-
mi rodziny, ale także mniejsza wiara kobiet w swoje umiejętności 
i szanse na rynku pracy. Ponadto poszukują one pracy zdecydowanie 
bliżej miejsca zamieszkania i mimo że są skłonne do podjęcia pracy 
nawet za niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, to pracy nie znajdują. 
Ankietowane kobiety były bardziej niż mężczyźni gotowe na zmianę 
zawodu. Znacznie rzadziej deklarowały zaś chęć wyjazdu za granicę – 
zaledwie 10% badanych bezrobotnych kobiet wobec 23% mężczyzn. 
Powody rodzinne były bezsprzecznie najważniejszą przyczyną rezyg-
nacji z poszukiwania pracy przez bezrobotne kobiety. Można wnio-
skować, że sytuacja taka była spowodowana głównie niedoborem 
na rynku pracy elastycznych form zatrudnienia i brakiem instytucji 
sprawujących opiekę nad dziećmi. Aby zachęcić matki do podjęcia 
pracy, należałoby podjąć działania umożliwiające im zatrudnienie 
w niepełnym wymiarze godzin, a także organizować przedszkola 
przyzakładowe lub ułatwić dostęp do placówek opieki dziennej dla 
dzieci w wieku przedszkolnym nie tylko w miastach, ale również na 
obszarach wiejskich. 

Bardziej elastyczne postawy na rynku pracy, takie jak skłonność do 
zmiany zawodu i przekwalifikowania się, zmiana miejsca zamieszka-
nia, prezentują kobiety z miast. Brak takiego nastawienia w posta-

��) szerokie omówienie wyników patrz: Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, 
tom i-ii, red. J. sawicka, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2008.
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wach kobiet ze wsi może wynikać z ich niższego poziomu wykształ-
cenia, chociaż w porównaniu z mężczyznami ze wsi kobiety wiejskie 
są lepiej wykształcone. W przypadku kobiet wiejskich większa nie-
chęć do zmiany miejsca zamieszkania wiązać się może z faktem, iż 
nawet nisko dochodowe gospodarstwo rolne jest w stanie zaspokoić 
najbardziej podstawowe potrzeby rodziny i pozwala przetrwać okre-
sy dekoniunktury.

Przedsiębiorczość kobiet na wsi
Praca na własny rachunek, choćby w najmniejszych przedsiębior-

stwach, ma pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich, przy-
czynia się bowiem do zróżnicowania lokalnej gospodarki, wzrostu 
alternatywnych form zatrudnienia oraz lepszego zaspokojenia lokal-
nych potrzeb. Największe możliwości zatrudnienia kobiet stwarza 
rozwój sektora usług. Są różne przykłady przedsiębiorczości prowa-
dzonej przez kobiety: działalność rzemieślnicza, agroturystyka, prze-
twarzanie i sprzedaż produktów rolniczych. Taki charakter pracy jest 
atrakcyjny szczególnie dla kobiet, pozwala bowiem łączyć obowiąz-
ki zawodowe z pracą w domu i wychowaniem dzieci. Łączenie pra-
cy w rolnictwie z pracą pozarolniczą umożliwia prowadzenie mniej 
dochodowych gospodarstw i zapobiega wyludnianiu się niektórych 
regionów, a tym samym ich ekonomicznej i społecznej degradacji. 

Wykonując zawód rolniczki, kobieta przeważnie jest partnerem 
mężczyzny w pracy w gospodarstwie rolnym lub w prowadzeniu po-
zarolniczej działalności gospodarczej (rodzinnego biznesu). Mimo 
to w większości przypadków respektowany jest nadal tradycyjny po-
dział pracy i obowiązków wykonywanych przez członków rodziny (w 
rolnictwie wciąż utrzymuje się tradycyjny podział na prace męskie 
i kobiece). Praca w gospodarstwie domowym pozostaje na ogół do-
meną kobiet. W pewnych sytuacjach rodzinnych (wdowieństwo, cho-
roba męża, samotność) kobieta bywa samodzielnym kierownikiem 
gospodarstwa rolnego.

Na podstawie badań oraz danych statystycznych można stwier-
dzić, że sytuacja na polskiej wsi i w rolnictwie, w tym także sytuacja 
ekonomiczna kobiet wiejskich, uległa znacznej poprawie po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej. Niemniej jednak zmiany te – chociaż zde-
cydowanie pozytywne – należy uznać za niewystarczające. 

Co się udało osiągnąć
Trudności ze znalezieniem pracy w sektorze formalnym, wynika-

jące z przekształceń gospodarczych, skłaniały do samozatrudnienia 
i zakładania własnych firm. Kobiety skorzystały z możliwości, jakie 
stworzyła gospodarka rynkowa i podejmowały działalność na ra-
chunek własny. Polska należy do czołówki europejskiej, jeśli chodzi 
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o udział kobiet wśród przedsiębiorców i udział samozatrudnionych 
wśród ogółu pracujących kobiet. Kobietom jest trudniej niż mężczy-
znom podejmować decyzje o założeniu własnej firmy, bowiem wciąż 
jeszcze w percepcji społecznej przedsiębiorczość jest cechą kojarzo-
ną z męskością i uważa się, że to mężczyźnie jest łatwiej założyć 
własną firmę niż kobiecie. Dlatego w wielu krajach kobietom ofero-
wane są specjalne programy rządowe mające na celu zachęcenie ich 
do podejmowania pracy na własny rachunek, kształtujące postawy 
przedsiębiorcze i wyposażające w podstawową wiedzę niezbędną 
w prowadzeniu małej firmy oraz oferujące pożyczki na start. W Pol-
sce takich programów nie było aż do momentu pojawienia się fun-
duszy unijnych, czyli do 2004 roku. Ostatnie lata to czas, w którym 
łatwiej jest o informacje, szkolenia i pieniądze na własną działalność 
gospodarczą, w tym w szczególności rozwijaną przez kobiety.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej do polskiego 
prawa zostały wprowadzone szczegółowe zapisy zakazujące dyskry-
minacji ze względu na płeć. W Kodeksie pracy znalazły się definicje 
dyskryminacji, molestowania seksualnego i mobbingu, a także wska-
zanie, że każdy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia środo-
wiska pracy wolnego od dyskryminacji. Zakaz dyskryminacji dotyczy 
dostępu do zatrudnienia, dostępu do szkoleń i awansów, wynagro-
dzeń. Pracodawcy mają też obowiązek przeciwdziałania molestowa-
niu i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy. Ponadto to na pra-
codawcy, a nie osobie wnoszącej sprawę o dyskryminację spoczywa 
tzw. ciężar dowodu, czyli konieczność udowodnienia, że w miejscu 
pracy nie doszło do dyskryminacji.

 Prawo pozwala na stosowanie uprzywilejowania wyrównawcze-
go, a więc np. kwot lub parytetu w obsadzaniu stanowisk kierow-
niczych (co w pierwszej kolejności powinno być zastosowane przez 
administrację publiczną), czy też dyskryminacji pozytywnej w sytua-
cjach, gdy miejsce pracy jest zmaskulinizowane lub sfeminizowane. 
Warto też zaznaczyć, że kobiety coraz częściej korzystają z przepisów 
prawnych i wnoszą sprawy o dyskryminację. Zmienił się także klimat 
w mediach; prasa coraz częściej opisuje sprawy dotyczące dyskrymi-
nacji kobiet.

 
Zdobywanie wyższego wykształcenia przez kobiety sprzyja temu, 

by mogły one zajmować stanowiska kierownicze. Udział kobiet 
wśród kierowników jest w Polsce jednym z najwyższych w Unii Euro-
pejskiej. Można skonstatować, że szklany sufit już nie istnieje w przy-
padku stanowisk najniższego szczebla, jest stosunkowo cienki i ła-
twy do rozbicia w przypadku szczebla średniego, ale problemem do 
rozwiązania wciąż pozostaje trudny dostęp kobiet do najwyższych 
szczebli zarządzania – wśród dyrektorów generalnych i prezesów 
firm kobiety należą do wyjątków.
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W znaczącym stopniu poprawiła się sytuacja na polskiej wsi i w rol-
nictwie, w tym także sytuacja ekonomiczna kobiet wiejskich, po wej-
ściu Polski do Unii Europejskiej i wdrożeniu Wspólnej Polityki Rolnej.

Na przestrzeni omawianych 20 lat demokratycznych przemian 
poprawiły się standardy zbierania danych statystycznych oraz ich 
publikowania – większość danych Głównego Urzędu Statystycznego 
uwzględnia podział według płci. 

Co jest jeszcze do zrobienia
Potrzebne są działania zmierzające do zmniejszania segregacji za-

wodowej na rynku pracy i eliminujące tak wyraźny jak dotychczas 
podział na prace i zawody kobiece oraz męskie. Z badań wynika, 
że zróżnicowane pod względem płci, a także innych cech demogra-
ficzno-społecznych, środowisko pracy sprzyja kreatywności pracow-
ników i wyższej ich wydajności. Różnorodność zasobów pracy jest 
cenna z punktu widzenia konkurencyjności i efektów finansowych 
przedsiębiorstwa. Nie tylko różnorodność ze względu na płeć, ale 
także ze względu na wiek sprzyja rozwojowi firm. Tymczasem Polska 
należy do krajów, w których bardzo niskie są wskaźniki zatrudnienia 
wśród osób w wieku 55 lat lub więcej. Przyjął się niedobry zwyczaj 
szybkiego wycofywania się z rynku pracy przez osoby w starszym 
wieku – korzystania z wcześniejszego prawa do emerytury lub po-
zbywania się z pracy pracownic i pracowników na pięć lat przed 
osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego. Osobom w wieku 
przedemerytalnym nie oferuje się dokształcania, pracodawcy nie in-
westują w takich pracowników34. 

Chociaż rozporządzenie o wykazie prac wzbronionych kobietom 
– obowiązujące do 1996 roku – zostało w 2002 roku zmienione, to 
wciąż w „wykazie prac uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia ko-
biet” pozostały prace, których nie mogą wykonywać kobiety nawet 
wtedy, gdy nie są w ciąży. Są to prace związane z dużym wysiłkiem 
fizycznym i transportem ciężarów oraz prace pod ziemią35. O ile uza-
sadniona jest ochrona kobiet w ciąży, to wydaje się nieuzasadniona 
ochrona pozostałych kobiet inna niż ta, która obowiązuje mężczyzn 
i odnosi się do bezpiecznych warunków pracy.

Mechanizmy kontroli i monitorowania sytuacji w miejscu pracy 
przez organa państwowe, np. inspekcję pracy, urząd ds. równego 
traktowania czy Ministerstwo Pracy, nie są skuteczne. Nie udało się 

�4) Wynika to z analizy prowadzonej przez r. siemieńską na podstawie wyników 
badania z 2007 roku. patrz: Firma równych szans, II edycja konkursu. Raport z badań, 
eQUAl, pKpp lewiatan, Warszawa 2008, s. 2�.

��) rozporządzenie rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu 
prac wzbronionych kobietom, Dz.U. z 2002 r., nr �27, poz. �092.
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wyeliminować dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia i w miejscu 
pracy – częste są przypadki zadawania kandydatkom do pracy pytań 
o stan rodzinny, w tym liczbę posiadanych dzieci, ich wiek i o to, kto 
się będzie dziećmi zajmował, gdy kobieta będzie w pracy. Natomiast 
takich pytań nie zadaje się mężczyznom. Kobietom jest więc trudniej 
znaleźć pierwszą pracę, jak również trudniej wyjść z bezrobocia. Na-
zbyt częste są przypadki molestowania seksualnego w miejscu pracy, 
a pracodawcy za małą wagę przywiązują do przeciwdziałania temu 
niekorzystnemu zjawisku – brakuje wewnętrznych szkoleń i procedur 
postępowania, gdy dochodzi do przypadków molestowania seksual-
nego. Pracujące kobiety rzadziej uczestniczą w szkoleniach i rzadziej 
niż mężczyźni awansują, istnieje tendencja do segregacji zawodowej 
oraz płacenia kobietom mniej nawet za pracę tę samej wartości. Dla 
przykładu: przeciętne wynagrodzenie brutto pielęgniarki w sektorze 
publicznym wynosiło w 2006 roku 2284 zł, a kierowcy 2521 zł; więcej 
od pielęgniarki zarabiał w sektorze publicznym elektryk (3064 zł) i ko-
wal (2649 zł). Płaca nauczycielki w szkole gimnazjalnej i ponadgimna-
zjalnej wynosiła 2710 zł, czyli nieco więcej od płacy kowala i kierowcy, 
ale mniej niż płaca elektryka, nie mówiąc o górniku (4606 zł)36.

Wciąż dużo do zrobienia jest w zakresie rozwiązań sprzyjających 
łączeniu obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. Zarówno 
działania rządu w ramach polityki społecznej w tym obszarze są nie-
wystarczające, jak i działania pracodawców. Szczególnie na wsi do-
stępność instytucjonalnych usług opiekuńczych jest na bardzo niskim 
poziomie – zaledwie 2% dzieci w wieku do lat 3 może skorzystać ze 
żłobka lub przedszkola, podczas gdy w Szwecji, Belgii, Holandii wię-
cej niż 40%, a cel strategii lizbońskiej37 to nie mniej niż 33% w każdym 
unijnym kraju. Pracodawcy preferują męskich kandydatów do pracy, 
uważając ich za bardziej dyspozycyjnych, bo nie obciążonych obo-
wiązkami rodzinnymi. Środowisko pracy ignoruje fakt, że większość 
pracowników ma rodziny i dzieci. Warunki pracy mają znamiona XIX-
wiecznych stosunków pracy, kiedy to maszyny i kapitał, a nie ludzie 
były w przedsiębiorstwie najważniejsze.

Istotnym elementem polityki wyrównującej szanse kobiet i męż-
czyzn na rynku pracy powinny być działania zachęcające mężczyzn 
do włączania się w opiekę nad dzieckiem. Pozytywnie należy ocenić 
wprowadzenie do polskiego prawodawstwa możliwości korzystania 

3�) Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 r., op. cit., 
s. �22-�2�.

�7) strategia lizbońska – dziesięcioletni plan rozwoju Unii europejskiej przyjęty 
przez radę europejską w 2000 roku, którego celem było zwiększenie konkurencyj-
ności gospodarki Ue, a istotnym elementem także kwestia wyrównywania szans 
kobiet i mężczyzn oraz poprawa szans edukacyjnych dzieci m.in. poprzez zwiększe-
nie liczby dzieci korzystających z instytucjonalnych form opieki.
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przez mężczyzn z części urlopu macierzyńskiego, niewykorzystane-
go przez kobietę, korzystniejsze byłoby jednak uchwalenie – na wzór 
państw skandynawskich – obligatoryjnego, a nie fakultatywnego, ur-
lopu dla ojców. I kobiety, i mężczyźni byliby wówczas dla pracodaw-
ców w równym stopniu „dyspozycyjni”.

Coraz bardziej widoczna jest tendencja starzenia się ludności, 
w tym szczególnie mieszkańców wsi. W populacji osób najstarszych 
¾ stanowią kobiety, często schorowane i samotne, a brakuje instytu-
cjonalnych form opieki nad nimi.

Niektóre dane statystyczne i wyniki badań nie spełniają ważnego 
wymogu, jakim jest prezentacja danych w podziale na kobiety i męż-
czyzn, np. formularz REGON nie zawiera zmiennej „płeć”, a jedynie 
imię i nazwisko osoby będącej właścicielem, co utrudnia pokazywa-
nie danych w podziale na firmy prowadzone przez kobiety i męż-
czyzn. ❚
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Niejednoznaczny 
status pracy domowej 

kobiet
Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek

 

W 1975 roku w przeprowadzonym przez Betty Friedan wywiadzie 
Simone de Beauvoir podała pracę domową kobiet jako przykład zja-
wiska, które ma skomplikowany status. Z jednej strony, przez ruchy 
feministyczne jest ona traktowana jako kwestia ważna, ponieważ 
„pochłania dużo czasu kobiet, jest nieodpłatna, jest eksploatowa-
niem kobiet przez mężczyzn”1. Z drugiej zaś, taka interpretacja pracy 
domowej kobiet znajduje zrozumienie jedynie w kręgach „małej bur-
żuazji” (dzisiaj powiedzielibyśmy: „klasy średniej”), intelektualistów, 
kobiet pracujących zawodowo. Natomiast wśród niepracujących za-
wodowo kobiet, a szczególnie wśród żon robotników trudno, zda-
niem de Beauvoir, liczyć na przychylne ustosunkowanie się do krytyki 
pracy domowej kobiet, ponieważ jest ona racją ich istnienia.

Od czasu rozmowy „matek założycielek” drugiej fali feminizmu 
w 1975 roku sytuacja bardzo się zmieniła, gdy mowa o wzroście pro-
porcji kobiet pracujących zawodowo, przy czym charakter i udział 
kobiet w obowiązkach określonych jako „praca w gospodarstwie do-
mowym” pozostał w zasadzie taki sam. Fakt ten wskazuje na potrze-
bę poszukiwania źródeł niejednoznaczności statusu prac domowych 
nie tylko w zróżnicowaniu społecznym kobiet. 

Teoretycznym zapleczem naszego podejścia do fenomenu pracy 
domowej jest społeczno-kulturowy kontrakt określający relacje ko-
biet z mężczyznami (gender contract) i związane z nim dychotomie 
natura/kultura i prywatne/publiczne. Treścią tego kontraktu jest 
przypisanie kobiet do sfery prywatnej i wykonywanie w jej obszarze 
pracy nieodpłatnej. Wynika to z powszechnego utożsamiania funk-
cjonowania gospodarstwa domowego z życiem rodzinnym, a podej-
mowanej w nim przez kobiety aktywności jako sposobu realizacji ich 
naturalnych ról – żony i matki.

�) b. Friedan, It Changed My Life. Writings on the Women’s Movement, A Dell book, 
new York �976, s. 400. 



36

Kobiety i gospodarKa

W niniejszym tekście zwrócimy uwagę na kilka kluczowych naszym 
zdaniem kwestii dotyczących statusu i społecznych wartości pracy 
kobiet wykonywanej na rzecz domu i rodziny, a także niejednoznacz-
nych postaw wobec pracy domowej samych kobiet. Zanim przejdzie-
my do rozważań na temat zmian ról kobiet i mężczyzn oraz podziału 
pracy między nimi w ostatnim 20-leciu, przyjrzymy się, z jakim dzie-
dzictwem przekonań na temat kobiet i mężczyzn polskie społeczeń-
stwo weszło w okres przemian lat 90.

Dziedzictwo socjalizmu
Socjalistyczna równość płci daleka była od faktycznej równości. 

W najmniejszym nawet stopniu nie zakwestionowano tradycyjnej 
roli kobiety: „Fakt stałego wzrostu zatrudnienia kobiet musi łączyć 
się z troską o stworzenie maksymalnie dogodnych warunków do 
łączenia obowiązków wynikających z zatrudnienia z obowiązkami 
wynikającymi z prowadzenia gospodarstwa domowego” – brzmiały 
dyrektywy przewodniej partii2. Nikt nie zadawał sobie pytania, dla-
czego tylko kobiety muszą zajmować się domem i dziećmi, nikt nie 
myślał i nie mówił o redystrybucji prac domowych i opieki w rodzi-
nie. Działania państwa, aby ulżyć kobiecie w „jej doli”, sprowadzały 
się do starań, aby obowiązki domowe zajmowały kobiecie jak naj-
mniej czasu („mechanizacja” gospodarstw domowych), i wspierania 
jej w macierzyństwie (sieć żłobków i przedszkoli, kolonie letnie, ta-
nie podręczniki, tanie obiady w stołówkach szkolnych etc.). Pismo 
„Twoje Dziecko”, kierowane do kobiet-matek, komentując Uchwałę 
VI Zjazdu PZPR w 1972 roku, z dumą donosiło, że wymienione zostały 
w niej takie problemy, jak „konieczność uwolnienia kobiet od wielu 
czynności domowych, rozwoju wszelkiego rodzaju usług, a także po-
lepszenia zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne”. I dalej: „Są w tej 
części postanowienia specjalnie poświęcone kobiecie wiejskiej. 
Dla ułatwienia wykonywania przez nią trudnych i niewdzięcznych 
prac domowych i hodowlanych przewiduje się rozwój usług na wsi 
i zwiększenie dostaw urządzeń mechanicznych”. Szczególną radość 
wzbudziło zapowiadane wprowadzenie wolnych sobót, bowiem: „Ja-
kież to ułatwienie dla kobiet! Sobota – dzień zakupów, dzień sprzą-
tania, z czasem stanie się również dniem wypoczynku i turystyki. (...) 
Kobietom zatrudnionym, żartobliwie mówiąc, «na dwóch etatach» 
– zakładowym i domowym – wypoczynek i turystyka należy się prze-
de wszystkim”3. Kobiety były odpowiedzialne nie tylko za prowadze-
nie gospodarstwa domowego, ale również za atmosferę w domu: 
„Aby wszyscy członkowie rodziny czuli się dobrze w swoich domo-
wych pieleszach, pani domu powinna na co dzień i od święta poka-
zywać życzliwą, pogodną twarz”4, a nawet za relacje ojca z dziećmi: 

2) Bilans troski o kobietę, „twoje Dziecko” �972, nr �.

3) Sprawy kobiet, „twoje Dziecko” �972, nr �.

4) Nie poddawaj się zmęczeniu, „twoje Dziecko” �972, nr �.
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„Uczucia, które mężczyzna żywi do swych dzieci, w dużym stopniu 
zależą od kobiety. Kobieta-żona, pełna ciepłych uczuć, pełna ludz-
kiej wyrozumiałości, a na dodatek obdarzona jeszcze poczuciem 
humoru, stwarza nastrój domowego ogniska. Dom dla mężczyzny 
staje się przystanią po pracy”5. Zalecane wzory wychowania dzieci 
były tradycyjne: „Tak jak tata powinien kiedyś postępować chłopiec. 
(...) Dziewczynka oczekuje od ojca, że wniesie w jej życie poczucie 
bezpieczeństwa, spokoju i zaufania, że nauczy ją, jakie są wzajemne 
obowiązki i powinności dwóch płci”6.

Polityka „równości płci” realizowana przez socjalistyczne pań-
stwo, która polegała na dodaniu pracy zawodowej do tradycyjnych 
obowiązków domowych kobiet, spowodowała, że w okres prze-
mian ustrojowych lat 90. społeczeństwo polskie wchodziło z mocno 
tradycyjnymi poglądami na temat rodziny i wyobrażeniami o rolach 
żony i męża. Małe też było zrozumienie dla idei równouprawnienia 
płci. Dla jednych było faktem potwierdzonym zapisami prawnymi, 
inni kojarzyli je z narzuceniem przez system kobietom drugiego eta-
tu. Swoistym dziedzictwem mentalnym minionego okresu jest popu-
larne do dziś przekonanie, że obowiązujące prawo w wystarczającym 
stopniu zapewnia kobietom równe traktowanie w życiu publicznym 
(49% kobiet i 57% mężczyzn), w pracy (odpowiednio 50% i 59%) i naj-
częściej w życiu rodzinnym (56% i 70%)7. 

 
Przemiany w spojrzeniu na miejsce kobiety

Przez ostatnie dwadzieścia parę lat bardzo wyraźnie zwiększyła 
się akceptacja godzenia przez kobiety ról rodzinnych i zawodowych. 
Pod koniec okresu socjalizmu w dalszym ciągu ponad połowa ko-
biet (1979 – 53,3%), wchodząc w dorosłe życie, widziała się przede 
wszystkim w tradycyjnych rolach żony i matki8. Mimo iż po 1980 roku 
rola kobiety jako matki i żony była mocno propagowana przez środo-
wiska prawicowe, odsetek kobiet postrzegających się w ten sposób 
wyraźnie się zmniejszał i w kolejnych latach wynosił: 1989 – 45,8%; 
1998 – 31,1% i 2003 – 27,6%. Większość kobiet, wchodząc w doro-
słe życie, widziała się w podwójnych rolach: osób godzących pracę 

5) Kiedy miłość odchodzi, „twoje Dziecko” �972, nr 9.

�) Miłość bardzo potrzebna, „twoje Dziecko” �972, nr 9.

7) Kobiety w społeczeństwie – równouprawnienie czy dyskryminacja?, cbos, 
Warszawa 2006.

8) Dane z kolejnych lat pochodzą z badań: �979 – A. titkow, Miejsce dziecka 
w świecie wartości, iFis pAn, Warszawa �982; �989 – D. Duch, Małżeństwo, seks, 
prokreacja. Analiza socjologiczna, iFis pAn, Warszawa �989; �998 – A. titkow, 
D. Duch, A. Dukaczewska-nałęcz, Społeczna i kulturowa tożsamość kobiet, ma-
szynopis raportu końcowego projektu Kbn �h0�F 067 �0, Warszawa �999; 200� 
– Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. titkow, instytut spraw 
publicznych, Warszawa 200�.
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z obowiązkami domowymi. Role zawodowe były (i są) priorytetem 
dla nielicznych kobiet: ich odsetek w kolejnych latach badań wahał 
się, ale nie przekroczył 7%; w 2003 roku wynosił 3,9%. Role matki 
i żony są częściej zadaniem życiowym dla kobiet z niższym wykształ-
ceniem, mieszkanek wsi i mniejszych miast.

Spadek popularności tradycyjnych poglądów na temat kobiet ob-
serwujemy w stosunku do innych przekonań na temat roli matki i żo-
ny (patrz: tabela 1). Badania CBOS mówią, że w okresie 1993–2006 
wzrósł z 28 do 46% odsetek kobiet uważających, że praca zawodo-
wa kobiety przynosi więcej korzyści niż strat jej życiu rodzinnemu, 
a co trzecia kobieta (34%) nie zrezygnowałaby z pracy zawodowej, 
by w większym stopniu zająć się domem i dziećmi, nawet w sytuacji, 
gdy mąż zarabiałby wystarczająco dużo, aby utrzymać rodzinę9.

Tabela 1. Zmiany w opiniach na temat kobiet i rodziny
Zgadza się (zdecydowanie i raczej) ze stwier-
dzeniem (w%)

Kobiety Mężczyźni

�992 �997 200� �992 �997 200�

„Jest ze szkodą dla małego dziecka, 
gdy jego matka pracuje zawodowo”.

74,� 6�,4 �8,7 76,2 69,� 6�,2

„pracującą zawodowo matka może 
zapewnić swoim dzieciom równie 
dużo ciepła i bezpieczeństwa, co 
matka niepracująca zawodowo”.

47,� ��,6 64,� ��,4 4�,0 �2,�

„Dla żony ważniejsze powinno być za-
pewnienie mężowi warunków sprzy-
jających jego sukcesom zawodowym 
niż to, żeby mieć własne”.

42,6 27,9 27,0 49,7 4�,� ��,0

„Jest znacznie lepiej dla rodziny, 
gdy mężczyzna zarabia pieniądze, 
a kobieta troszczy się o dom”.

8�,6 7�,6 67,4 86,8 76,� 76,6

Źródło: b. cichomski (kierownik programu) i p. Morawski, przy współpracy M. Zielińskie-
go i t. Jerzynskiego, Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992–1997, instytut studiów 
społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa �999; Szklany sufi. Bariery i ograni-
czenia karier kobiet, op. cit.

Zdecydowana większość kobiet i mężczyzn jest zgodna co do tego, 
że jeśli w rodzinie pojawia się dziecko, to lepiej jest, gdy kobieta 
sama sprawuje nad nim opiekę i przerywa pracę na okres co najmniej 
trzech lat. Jednak i w tym przypadku obserwujemy powolne zmiany 
w kierunku większej akceptacji pracy zawodowej kobiet. O tym, że 
lepiej, aby kobieta nie pracowała, mając małe dziecko, było przeko-

9) Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych, cbos, Warszawa 2006.
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nanych w roku 1979 – 94,6% społeczeństwa; w 1989 – 93,1%; a w ro-
ku 1998 – 91,8%10. W 2002 roku już tylko 85,4% badanych wyraziło 
opinię, że mężatka z małym dzieckiem nie powinna pracować zawo-
dowo, a w przypadku kobiet samotnych posiadających małe dziecko 
odsetek ten był jeszcze niższy – 81,3%. 

Optymizm wynikający z faktu, że po 1989 roku kobiety coraz rza-
dziej są postrzegane jako strażniczki domowego ogniska, studzi 
wciąż bardzo wysoki odsetek osób będących zwolennikami tezy, że 
lepiej jest dla rodziny, gdy kobieta rezygnuje z pracy na rzecz tro-
ski o dom i małe dzieci. Dodajmy, że w kwestii powinności kobiet 
i mężczyzn polskie społeczeństwo jest bardzo konserwatywne na tle 
Europy. Aż 42% mężczyzn w wieku 18–65 lat i 35% zamężnych ko-
biet uważa, że „kiedy sytuacja na rynku pracy jest trudna, mężczyźni 
powinni mieć pierwszeństwo w uzyskaniu pracy przed kobietami”, 
co lokuje nas w końcówce siedemnastu krajów Europy biorących 
udział w Europejskim Sondażu Społecznym 200411. Najniższe odset-
ki tak myślących odnotowano w Szwecji (5%), a wyższe niż w Polsce 
tylko w Grecji. Jeszcze wyższy odsetek osób był zdania, że „kobieta 
powinna być gotowa ograniczyć swoją pracę zarobkową dla dobra 
najbliższej rodziny”: kobiety – 56% i mężczyźni – 60% (częściej były 
tego zdania kobiety z Estonii i Luksemburga oraz kobiety i mężczyźni 
ze Szwajcarii i Portugalii).

Coraz większa akceptacja dla zawodowych ról kobiet wiąże się 
z upowszechnieniem modeli małżeństw, w których kobieta-żona jest 
aktywna zawodowo12. Największą popularnością cieszy się w polskim 
społeczeństwie partnerski model rodziny (59,1%), w której zarówno 
mąż, jak i żona mniej więcej tyle samo czasu przeznaczają na pracę 
zawodową, oboje w równym stopniu zajmują się domem i dziećmi. 
Ponad dwukrotnie mniej zwolenników (24,3%) ma tradycyjny model 
rodziny, w której tylko mąż pracuje zawodowo, zarabiając wystarcza-
jąco na zaspokojenie potrzeb rodziny, zaś żona zajmuje się prowa-
dzeniem domu i wychowaniem dzieci.

�0) Dane z kolejnych lat pochodzą z badań: �979 – A. titkow, Miejsce dziecka 
w świecie wartości, op. cit.; �989 – D. Duch, Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza 
socjologiczna, op. cit.; �998 – A. titkow, D. Duch, A. Dukaczewska-nałęcz, Społecz-
na i kulturowa tożsamość kobiet, op. cit.; 2002 – A. titkow, D. Duch-Krzystoszek, b. 
budrowska, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, op. cit.

��) D. Duch-Krzystoszek, A. titkow, Polka i jej rodzina na tle Europy, [w:] W środku 
Europy?, red. h. Domański, A. ostrowska, p. sztabiński, iFis pAn, Warszawa 2006, 
s. �27–�8�. W roku 2004 w badaniu ess poza polską wzięły udział: Austria, belgia, 
czechy, Dania, estonia, Finlandia, grecja, luksemburg, hiszpania, niemcy, norwe-
gia, portugalia, słowenia, szwajcaria, szwecja i Wielka brytania. 

�2) A. titkow, D. Duch-Krzystoszek, b. budrowska, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, 
realia, perspektywy, op. cit.
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Pozostałe modele małżeństw stanowią wzór dla mniejszej części 
badanych. Tylko dla co dziesiątej osoby (10,6%) wzorem rodziny jest 
sytuacja aktywności zawodowej obojga małżonków i odpowiedzial-
ności żony za wykonywanie prac domowych i dzieci. Chociaż model 
ten nie cieszy się popularnością, wydaje się być najczęściej realizo-
wanym wzorem życia rodzinnego w Polsce. W typologii małżeństw 
zaproponowanej przez Lucii A. Gilbert13 określany jest mianem trady-
cyjnego ze względu na to, że kobieta do tradycyjnej roli matki i żony 
dodaje rolę kobiety pracującej zawodowo.

Tylko dla co dwudziestej badanej osoby (5,7%) wzorem pozostaje 
rodzina, w której oboje małżonkowie pracują, ale to mąż dodatko-
wo zajmuje się domem i dziećmi. Najrzadziej w opinii badanych jest 
akceptowana sytuacja rodzinna, w której następuje odwrócenie ról 
tradycyjnej rodziny: to żona pełni rolę jedynego żywiciela, nato-
miast mąż zajmuje się domem i dziećmi (0,2%). 

Pozostawanie w związku małżeńskim, związane z tym doświad-
czenia życiowe i praktyka pracy domowej okazują się zmieniać spoj-
rzenie na to, jak powinna wyglądać współczesna rodzina: ogólnie 
mówiąc, małżeństwo wiąże się z większym konserwatyzmem opinii, 
a prawidłowość ta dotyczy szczególnie kobiet. Zarówno zamężne ko-
biety, jak i żonaci mężczyźni zdecydowanie rzadziej aprobują rów-
nościowy model rodziny (kobiety: mężatki – 60,7% i panny – 79,0%; 
mężczyźni: żonaci – 46,8% i kawalerowie – 67,9%), częściej opowia-
dają się za tradycyjnym modelem małżeństwa (wśród kobiet: mężat-
ki – 23,8% i panny – 8,1%, wśród mężczyzn: żonaci – 34,8% i kawale-
rowie – 15,7%). Aprobata dla modelu, w którym oboje małżonkowie 
pracują, a żona dodatkowo zajmuje się domem i dziećmi, pozostaje 
w zasadzie taka sama w grupie osób zamężnych i niezamężnych. 

W grupie mężatek najwięcej zwolenniczek partnerskiego mode-
lu małżeństwa znajdujemy wśród osób z wyższym wykształceniem 
(wyższe – 77,3%; podstawowe – 46,6%) i wśród kobiet aktywnych 
zawodowo (pracujące – 70,1% i niepracujące – 51,2%). Poglądy żona-
tych mężczyzn na temat preferowanego modelu małżeństwa nie są 
zróżnicowane w sposób istotny, ani biorąc pod uwagę wykształcenie, 
ani fakt aktywności zawodowej ich żon. Poglądów zamężnych kobiet 
i żonatych mężczyzn nie różnicują w sposób istotny wiek i miejsce 
zamieszkania.

Na skutek stwierdzonych zależności największe różnice w prefe-
rowanych modelach małżeństw obserwujemy w grupie osób z wyż-
szym wykształceniem, gdzie 77,3% zamężnych kobiet i tylko 53,8% 

��) Za: J. stail, Marital Equality. It’s Relationship to the Well-Being of Husband and 
Wives, sage publications, thousand oaks, california �997.
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żonatych mężczyzn opowiada się za równościowym modelem mał-
żeństwa, zaś tradycyjny podział ról popiera zaledwie 2,3% kobiet i aż 
23,1% mężczyzn. Można przypuszczać, że małżeństwa, w których 
oboje małżonkowie mają wykształcenie wyższe, częściej niż inne 
będą narażone na napięcia z powodu podziału prac domowych, 
wynikające z odmiennych przekonań żon i mężów odnośnie tego, 
jak powinny wyglądać role kobiet i mężczyzn w małżeństwie. Rela-
tywnie wysoką akceptację wśród kobiet z wyższym wykształceniem 
modelu rodziny, w którym żona do tradycyjnej roli żony i matki „do-
kłada” rolę osoby pracującej zawodowo (18,2%), można potraktować 
jako swoisty kompromis kobiet z wyższym wykształceniem na rzecz 
oczekiwań mężczyzn wobec nich. 

Podobnie dużą różnicę w poglądach na temat tego, jaki model mał-
żeństwa jest najlepszy dla współcześnie żyjącej rodziny, występuje 
między mężatkami aktywnymi zawodowo i mężczyznami będącymi 
w związkach z pracującymi zawodowo kobietami. Za równościowym 
modelem małżeństwa opowiada się 70,1% aktywnych zawodowo 
zamężnych kobiet i 51,3% mężczyzn mających aktywne zawodo-
wo żony. I w tym wypadku możemy więc mówić o subiektywnych 
przesłankach zaistnienia konfliktu pomiędzy małżonkami w kwestii 
podziału prac domowych. Dużo mniejsze różnice zdań występują 
między kobietami niepracującymi zawodowo i mężczyznami, któ-
rych żony nie pracują: za modelem partnerskim opowiada się 51,2% 
niepracujących mężatek i 43,1% mężów, których żony nie pracują; za 
tradycyjnym podziałem ról – 35,7% niepracujących mężatek i 40,5% 
mężów niepracujących żon. 

Kobiety, mężczyźni i wykonywanie prac domowych
Czy coraz większa po 1989 roku akceptacja społeczna dla zawo-

dowych ról kobiet i duża popularność partnerskiego modelu mał-
żeństwa zmniejsza udział kobiet w pracach domowych? Nie mamy 
danych, które by pozwoliły śledzić proces zmian odnośnie wykony-
wania nieodpłatnej pracy w obszarze gospodarstwa domowego14, 

�4) brak badań, których wyniki byłyby porównywalne, to tylko jeden z powodów 
trudności w śledzeniu zmian w zakresie podziału prac domowych między kobietami 
i mężczyznami. W tej kwestii (sfera prywatna) dysponujemy tylko deklaracjami 
badanych, a czynnik świadomościowy wpływający na percepcję rzeczywistości 
jest trudny do oszacowania. W przypadku prac domowych objawia się rozbieżnoś-
ciami w ocenie udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu czynności w obszarze 
gospodarstwa domowego. np. o tym, że w domu obiad zazwyczaj przygotowuje 
mąż, mówi 2,9% kobiet i ��,9% mężczyzn. Zdaniem 6,�% kobiet i aż 20,�% męż-
czyzn zmywanie naczyń to najczęściej sprawa mężów. Mówiąc językiem bardziej 
plastycznym – mąż gotuje obiady w co �4 gospodarstwie mężatek i co 7 gospodar-
stwie żonatych mężczyzn. Mogłoby z tego wynikać, że gospodarstwa domowe żo-
natych mężczyzn są bardziej przyjazne kobietom niż te, w którym samym kobietom 
przychodzi funkcjonować. 
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ale wiele przesłanek wskazuje na to, iż choć w tej dziedzinie libera-
lizacja poglądów na temat pozycji kobiet jest wyraźna, to rzeczywi-
stość wydaje się nie zmieniać.

Podział prac domowych w gospodarstwach osób pozostających 
w związkach. Dla kobiet życie rodzinne wiąże się z dużymi obciąże-
niami związanymi z wykonywaniem prac domowych. Pokazują to od 
lat przeprowadzane przez GUS i CBOS badania sondażowe15. Do nie-
dawna badania te obejmowały tylko próby kobiet, mężatek, obecnie 
wypowiadają się na ten temat również mężczyźni.

Chociaż w opinii mężczyzn16 wykonują oni więcej prac w domu niż 
wynika to z wypowiedzi samych kobiet, to jednak i oni sami w zde-
cydowanej większości przyznają, że to ich żony/partnerki zajmują 
się głównie przygotowaniem posiłków, codziennym sprzątaniem 
(ścieranie kurzów – 73,1%, mycie podłóg – 74,0%, czyszczenie ku-
chenki, zlewozmywaka – 77,8%, mycie wanny – 65,3%, czyszczenie 
WC – 70,2%) i gruntownymi porządkami (mycie okien – 77,6%, mycie 
drzwi, glazury – 76,6%, rozmrażanie lodówki – 84,6%). Na głowach 
kobiet pozostają też prace związane z dbaniem o odzież domowni-
ków (88,8% mężczyzn mówi, że głównie żona robi pranie, 86,5% – że 
prasuje).

Prace domowe mają swoją płeć. „Męską sprawą” w gospodarstwie 
domowym jest pilnowanie, aby sprzęt domowy działał bez zastrze-
żeń, i wykonywanie prac wymagających dużej fizycznej siły, takich 
jak noszenie wody czy przygotowanie opału. W tym wypadku odset-
ki kobiet, które uważają, że to mąż zajmuje się tymi pracami w domu, 
były niższe od tak twierdzących mężczyzn. Żony mówią, że to mąż 
zajmuje się w domu: naprawami hydraulicznymi – 78,1%, naprawami 
urządzeń elektrycznych – 75,7%, wzywaniem fachowców do napraw, 
remontów – 60,2%, sprawami samochodu – 86,3%. 

We wszystkich krajach Europy udział mężczyzn w wykonywaniu 
prac domowych jest nieporównywalnie niższy niż kobiet. W Polsce 
na wsparcie mężczyzn w pracach domowych w dzień powszedni nie 
może liczyć co trzecia zamężna kobieta. Co piąty żonaty mężczyzna 
mówi, że w domu nie robi nic ani w dni powszednie, ani w week-
endy. Dużo więcej mężczyzn w ogóle nie bierze udziału w pracach 
domowych tylko w Portugalii i Grecji, nieco więcej w Hiszpanii. 

��) publikacje z badań gUs: Kobieta w Polsce, Warszawa �968, �97�, �98�. bada-
nia cbos: Kobiety o podziale obowiązków w rodzinie, Warszawa �997; Tradycyjny 
czy partnerski model rodziny?, Warszawa �99�; Funkcjonowanie domu: podział 
obowiązków, obciążenia, pomoc, Warszawa �99�.

�6) b. budrowska, D. Duch-Krzystoszek, A. titkow, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, 
realia, perspektywy, op. cit., s. �08–��0.
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Tabela 2. Udział mężczyzn w pracach w gospodarstwie domowym
odsetek mężczyzn nie wykonujących „w ogóle lub prawie w ogóle” prac domowych 

– dane dla osób w związkach w wieku �8–6� lat

odpowiedzi kobiet odpowiedzi mężczyzn

w typowy dzień 
powszedni

w typowy dzień 
powszedni

ani w dni powsze-
dnie, ani w weekendy

Austria 44 29 �8

belgia 35 2� 1�

czechy �0 2� �2

dania 2� �8 11

estonia �8 �7 8

Finlandia �9 8 3

grecja 76 60 �4

luksemburg 49 �2 24

hiszpania �9 4� �4

niemcy 40 �7 13

norwegia 26 13 �

Polska 33 30 21

portugalia �5 �� 5�

słowenia 29 22 �7

szwajcaria 49 �4 1�

szwecja �9 9 3

Wielka brytania �9 24 �4

Źródło: ess 2004

Dodajmy, że w polskich rodzinach różnice w aktywnościach zawo-
dowych żon i mężów nie są na tyle duże, aby uzasadniały obserwo-
wany mniejszy udział mężczyzn w wykonywaniu prac w domu. Wśród 
osób w wieku 18–65 lat pozostających w związkach pracę odpłatną 
wykonuje 54% kobiet i 69% mężczyzn, ale więcej mężczyzn (20%) 
niż kobiet (15%) jest na rentach/emeryturach. Co piąta kobieta (20%) 
i zaledwie 0,7% mężczyzn mówi, że zajmują się domem, dziećmi. 

Aktywność zawodowa a prace domowe. W polskich gospodar-
stwach domowych funkcjonuje tradycyjny, zgodny z płcią, podział 
czynności domowych. Codzienne prace domowe są wykonywane 
głównie przez kobiety i niewiele w tym zakresie zmienia fakt ich ak-
tywności zawodowej. Pracujące zawodowo kobiety nie mają poczu-
cia, że mąż w znaczący sposób przejmuje wykonanie i odpowiedzial-
ność za część obowiązków domowych. Na przykład o tym, że to one 
zajmują się w domu przygotowaniem obiadu, mówi 86,9% aktyw-
nych i 93,6% nieaktywnych zawodowo kobiet; po posiłkach zmywa 
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odpowiednio 77,0% i 81,9% kobiet, pranie leży w gestii odpowied-
nio 94,9% i 94,8% kobiet pozostających w związkach. Z kolei mężo-
wie/partnerzy pracujących zawodowo kobiet znacząco częściej niż 
ci, których żony nie pracują, mówią, że włączają się w prace domo-
we. Jeśli różnice w odpowiedziach pomiędzy mężczyznami mającymi 
żony aktywne i nieaktywne zawodowo uznać za wskaźnik większego 
poczuwania się mężów pracujących zawodowo kobiet do uczestni-
ctwa w codziennych pracach w domu, to trzeba też zauważyć, że to 
męskie „poczuwanie się” dość słabo przekłada się w odczuciu kobiet 
na ich rzeczywiste działania.

Z badań zachodnich wynika, że mężowie, odwrotnie niż żony, nie 
zwiększają w sposób istotny swojego udziału w pracach domowych, 
gdy maleje liczba godzin poświęcanych przez nich na pracę zarobko-
wą. Nawet jeśli mąż jest bezrobotny, wykonuje on znacznie mniej prac 
domowych niż jego pracująca w wymiarze 40 godzin tygodniowo 
żona17. O zamianie, choćby częściowej, ról nie ma mowy i w Polsce. 
Bezrobotny mąż nie zwalnia swojej żony z prac domowych nawet 
wówczas, gdy jej praca zarobkowa jest jedynym źródłem środków 
finansowych dla utrzymania domu18.

Opieka nad dziećmi. Dziecko w rodzinie pozostaje sprawą kobiet. 
Ponad 90% kobiet i mężczyzn mówi, że w rodzinie to żona odpo-
wiedzialna jest za pilnowanie dziecka, czynności pielęgnacyjne, or-
ganizowanie nad nim opieki czy organizowanie przyjęć okolicznoś-
ciowych dla znajomych dziecka19. Prawie równie powszechna jest 
odpowiedzialność kobiet za profilaktykę zdrowotną i opiekę nad 
chorym dzieckiem. Ojciec w domu pozostaje osobą „odświętną” 
i najczęściej odpowiada za rozrywkę dziecka: zdaniem 31,3% kobiet 
i 44% mężczyzn to on organizuje wyjście do kina czy wesołego mia-
steczka.

�7) J. steil, Marital Equality. It’s relationships to the Well-Being of Husbands and 
Wives, op. cit.

�8) A. Dukaczewska-nałęcz, Aktywność kobiet w sferze prywatnej jako substytut 
dominacji mężczyzn w sferze publicznej, maszynopis pracy doktorskiej, Warszawa 
�997.

�9) A. titkow, D. Duch-Krzystoszek, b. budrowska, Nieodpłatna praca kobiet..., 
op. cit.
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Tabela 3. Odpowiedzialność za dziecko

Kto w rodzinie jest 
odpowiedzialny/na 
czyjej głowie jest:

osoby w związkach w wieku �8–6� lat, które mają dzieci 
w wieku do �2. roku życia

Kobiety MĘŻcZYŹni

odpowiedzi w %

respon-
dentka

mąż/
partner

wspólnie respon-
dent

żona/ 
partnerka

wspólnie

pilnowanie dziecka 9�,2 �,6 �,2 7,� 90,� 2,�

czynności pielęgna-
cyjne (ubieranie)

9�,9 �,6 0,� 6,8 9�,9 �,2

organizowanie 
opieki dla dziecka

9�,0 6,7 0,2 7,9 9�,7 0,�

odrabianie lekcji 
z dzieckiem

8�,2 �2,� 2,� 22,7 7�,� �,8

odprowadzanie, 
przyprowadzanie 
dziecka do przed-
szkola, szkoły

72,7 24,9 2,� 4�,9 �6,� 2,0

spacery z dzieckiem 8�,7 ��,� 2,8 �4,� 6�,6 �,9

rozrywkę: kino, 
wesołe miasteczko

64,� ��,� 4,4 44,0 �2,4 �,6

przyjęcia oko-
licznościowe dla 
kolegów dziecka

96,� 2,9 0,8 4,9 9�,7 �,4

Zabawę z dzie-
ckiem, wspólne 
spędzanie czasu

82,� ��,� 4,� 2�,7 7�,� �,0

czytanie dziecku 90,2 9,� 0,� 20,0 78,� �,7

profilaktykę 
zdrowotną (badania 
kontrolne)

9�,9 �,4 0,7 9,6 88,2 2,2

Kontakt z lekarzem 
w razie choroby

94,4 4,8 0,7 9,0 89,4 �,6

pielęgnację dziecka 
w chorobie

96,4 2,7 �,0 4,� 9�,8 �,9

Kontakt z wycho-
wawcą w przed-
szkolu, szkole

89,2 8,6 2,2 �8,6 77,9 �,�

Źródło: A. titkow, D. Duch-Krzystoszek, b. budrowska, Nieodpłatna praca kobiet, 
op. cit., s. 2�4–2��.
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Ocena prac domowych i prestiż ról kobiecych
W powszechnym odczuciu żon i mężów czynności wykonywane 

w gospodarstwie domowym są pracą, której efektów się nie zauwa-
ża (91,6%). Praktycznie nie mają one końca (90,2%), są monoton-
ne, powtarzalne (87,0%), a na dodatek związane z brudem (61,6%). 
W powyższych charakterystykach żony i mężowie są zgodni. Są jed-
nak i pewne różnice między nimi: dla mężczyzn prace domowe nie 
są tak proste jak dla kobiet – o tym, że każdy potrafi je wykonać, 
jest przekonanych 84,8% mężatek i 71,5% żonatych mężczyzn. Jed-
nocześnie jednak mężowie rzadziej dostrzegają złożoność prac do-
mowych i skłonni są uznać, że wymagają one umiejętności robienia 
kilku rzeczy naraz (84,8% i 94,8%). Czynnościom domowym towarzy-
szy poczucie konieczności: czegoś, czego się nie wybiera (83,0%), co 
jest obowiązkiem (93,2%), przymusem codzienności (69,1%).

Z całą pewnością trudno taką charakterystykę uznać za zachętę do 
zajmowania się czynnościami domowymi. Zajęcia monotonne, nie-
inspirujące, brudne, zajmujące cały dzień, niedające prestiżu, a na 
dodatek nieopłacane, dają feministkom podstawę do nazwania pra-
cy domowej mianem dirty work. Niemniej kobiety wykonujące prace 
domowe częściej niż mężczyźni widzą je jako źródło zadowolenia 
(60,1% i 47,3%).

Mało pozytywna społeczna ocena czynności domowych korespon-
duje z niskim szacunkiem dla osób je wykonujących. Prestiż gospody-
ni domowej jest niski i tylko 3,7% kobiet i 4,8% mężczyzn jest zdania, 
że w naszym społeczeństwie gospodyni domowa cieszy się większym 
szacunkiem niż kobieta pracująca zawodowo20. Również same kobie-
ty przyznają, że nie oceniają zbyt wysoko kobiet w roli gospodyni 
domowej. W większości (59,6%) uznają, że kobiety pracujące cieszą 
się większym szacunkiem. Inaczej mężczyźni: dla większości z nich 
(53,7%) nie ma różnicy w szacunku, jakim w społeczeństwie cieszą 
się gospodynie domowe i kobiety pracujące zawodowo.

W tym kontekście warto też przytoczyć ustalenie badawcze, które 
mówi, że zdaniem prawie co drugiej kobiety pozostającej w związku 
(46,3%) i co trzeciego mężczyzny (31,0%) przerzucenie wykonywania 
czynności domowych na barki kobiet można uznać za wykorzystywa-
nie tychże. Myślą tak kobiety mające negatywny stosunek do prac do-
mowych i ci mężczyźni, którzy kojarzą prace domowe z przymusem. 
Te mężatki, które do czynności domowych podchodzą pozytywnie 
i stanowią one dla nich źródło zadowolenia, rzadziej mają poczucie, 
iż obarczanie nimi kobiet oznacza ich wykorzystywanie. Aktywność 
zawodowa kobiet pozostaje bez wpływu na postrzeganie przez 
nie prac domowych jako formy wykorzystywania kobiet, natomiast 

20) Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, op. cit.
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wpływa ujemnie na postrzeganie prac domowych w kategoriach za-
dowolenia. 

Dyskurs „prywatny” wokół prac domowych – starania kobiet 
o podział prac domowych

Kobiety nakłaniają mężczyzn do udziału w pracach domowych: tak 
twierdzi 73,1% badanych21. Mniejszość stanowią kobiety, które nie 
proszą mężów o pomoc i wszystkie prace w domu wykonują same: 
mówi tak tylko 10,6% mężatek. Dalszych 19% nie musi prosić, bo 
mąż pomaga im bez proszenia go o to. Większość kobiet mówi, że 
prosi męża o pomoc i wtedy „on zwykle robi to, o co go poproszę” 
(52,6%), rzadziej „on wtedy często się ociąga” (17,8%). 

Tę wizję ładu rodzinnego, w którym żony proszą mężów o pomoc 
w pracach domowych i pomoc tę uzyskują, zaburzają dane o mał-
żeńskich konfliktach w sprawie podziału prac domowych: mają one 
miejsce częściej niż kilka razy w miesiącu w 27% polskich rodzin i są 
częstsze niż konflikty z powodu pieniędzy (19%)22. Zgoda w sprawie 
podziału obowiązków i prac domowych panuje w 37% związków. 
W nich nigdy nie dochodzi do konfliktów na tym tle.

Kobiety w większości same podejmują się prac domowych, ponie-
waż są zmęczone czy zniechęcone ociąganiem się męża: „Byłam po 
prostu zmęczona tym wszystkim, proszeniem męża. Zdarza się, że 
pozmywa. Ale za każdym razem prosić to też nie jest rozwiązanie”; 
chcą też uniknąć napięć i konfliktów rodzinnych wokół udziału męża 
w pracach domowych. 

Mężczyźni mają wiele argumentów pozwalających im skutecznie, 
sądząc po tym, jak często są nakłaniani przez żony do prac w domu 
i jak niewiele robią, bronić się przed wykonywaniem codziennych 
zajęć domowych. Najczęściej odwołują się one do stereotypowego 
podziału prac i odpowiedzialności żon i mężów: on zmęczony pra-
cą zawodową, ona bardziej się nadaje do prac domowych, a każdy 
racjonalnie podchodząc do rzeczy, powinien robić dla rodziny to, co 
potrafi najlepiej.

2�) b. budrowska, D. Duch-Krzystoszek, A. titkow, Nieodpłatna praca kobiet..., 
op. cit. 

22) D. Duch-Krzystoszek, A. titkow, Polka i jej rodzina na tle Europy ..., op. cit. 
częściej o pieniądze niż podział prac domowych kłócą się małżonkowie tylko 
w grecji i portugalii. W pozostałych krajach europy biorących udział w ess 2004 
podział prac domowych był częstszą przyczyną konfliktów małżeńskich, co można 
uznać za wolę kobiet zmiany kontraktu płci w zakresie podziału nieodpłatnej pracy 
w gospodarstwach domowych, jak i siłę męskiego w tym względzie oporu.



48

Kobiety i gospodarKa

Tabela 4. Argumenty mężczyzn, gdy ci nie chcą pomóc w domu 
(wybrane, najczęściej wskazywane odpowiedzi)

najczęściej używany przez mężczyzn 
argument, gdy nie chcą pomóc 
w domu.

odpowiedzi*

zamężnych kobiet żonatych mężczyźni

n=��0 n=292

nie umiem dać sobie rady z pracami 
domowymi. Musisz mi pokazać, jak 
co robić.

24,� 24,7

Każde z nas powinno robić to, co robi 
najlepiej.

66,7 �2,7

Do prac domowych kobiety bardziej 
się nadają.

��,8 4�,2

prace domowe to nie jest sprawa dla 
mężczyzny. on musi się zajmować 
sprawami naprawdę ważnymi.

24,8 2�,6

A co ja z tego będą miał? 22,� ��,0

Jestem bardzo zmęczony. Zrobię to 
jutro.

�4,8 6�,6

* badani mogli dokonać trzech wyborów, stąd odsetki nie sumują się do �00. 
Źródło: Nieodpłatna praca kobiet, op. cit., s. �9�.

W rodzinach kobiet wykształconych, aktywnych zawodowo naj-
częstszy i najbardziej charakterystyczny konflikt małżeński to kon-
flikt wokół czasu pracy mężczyzny oraz jego udziału w pracach do-
mowych po powrocie do domu23. Pracujące zawodowo żony zgadzają 
się na nierówny podział prac w domu w imię wyższej wartości, jaką 
jest funkcjonowanie całości związku.

Szanse na zmiany w młodym pokoleniu 
Dużo mówi się o zmianach mentalnych młodego pokolenia w kwe-

stii relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami w małżeństwie oraz 
o powinnościach żon i mężów. Rzeczywiście badania potwierdzają, 
że młodzi ludzie częściej preferują równościowy model małżeństwa, 
rzadziej też opowiadają się za tradycyjnie rozumianymi obowiązka-
mi żony i męża. Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu ich poglądy 
przekładają się na praktykę życia rodzinnego, nie wydaje się jednak 
optymistyczna. 

W grupie kobiet czynnikiem najbardziej różnicującym postrzegany 
udział mężów w pracach domowych okazuje się wiek badanych. Ko-
biety w najmłodszych grupach wieku (18–24 lata i 25–34 lata) częściej 
niż inne wskazywały, że w ich gospodarstwach domowych mężowie 

2�) D. Duch-Krzystoszek, Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji 
w małżeństwie, iFis pAn, Warszawa 2007.
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biorą udział w pracach domowych. Odczucia kobiet w tej sprawie 
nie odzwierciedlają jednak odczuć mężczyzn. Wiek okazał się bo-
wiem czynnikiem najmniej różnicującym ich odpowiedzi. Mężczyźni 
młodsi częściej przyznają się jedynie do wykonywania trzech czyn-
ności: odkurzania dywanów, wieszania zasłon i wyrzucania śmieci. 
Skąd taka duża rozbieżność obrazów życia rodzinnego badanych? 
Hipotez może być wiele. Jedna z nich dotyczy innych wyobrażeń ko-
biet i mężczyzn na temat tego, co oznacza „udany związek” i „dobry 
mąż”, „dobra żona”. Młode kobiety, chcąc przedstawiać swoje związ-
ki jako udane, częściej będą podkreślały, że ich mężowie wykonują 
w domu różne prace. U młodego mężczyzny dzieje się wręcz odwrot-
nie: „dobra żona” nie zmusza do prac w domu, za którymi się nie 
przepada. Trzeba bowiem dodać, że w kategorii wieku 18–24 lata 
istnieje ogromna różnica pomiędzy żonami i mężami w postrzeganiu 
prac domowych: dla kobiet częściej są one źródłem przyjemności, 
dla mężczyzn przykrości i nudy, mężczyźni dużo chętniej niż kobiety 
zrezygnowaliby też z ich wykonywania. 

Można też przypuszczać, że prace domowe w początkowym okre-
sie trwania małżeństwa są dla mężczyzn obszarem sporu. Świad-
czą o tym różnice pomiędzy opiniami zamężnych kobiet i żonatych 
mężczyzn w wieku 18–24 lata na temat tego, dlaczego mężczyźni 
tak rzadko biorą udział w pracach domowych. Żonaci mężczyźni 
najczęściej traktują je jako synonim podporządkowania się żonie: 
w 37,5% odpowiadają, że „nie chcą uchodzić za pantoflarzy”. Młode 
kobiety brak zaangażowania w wykonywanie przez mężczyzn prac 
w domu tłumaczą ich dużym zmęczeniem pracą zawodową (41,7%) 
i choć rzadziej traktują je w kategoriach podporządkowania się żo-
nie (8,3%), to przyznają, że ich wykonywanie może być uznane przez 
mężów za „zajęcie niemęskie” (16,7%).

Uzyskane różnice w odpowiedziach kobiet i mężczyzn sugerują, że 
młodzi, żonaci mężczyźni dość powszechnie postrzegają wykonywa-
nie czynności domowych jako spór o władzę w związku. Obok więk-
szej niechęci do prac domowych postawa ta może stanowić poważ-
ny czynnik ograniczający włączanie się mężczyzn w prace w domu 
w większym niż dotąd stopniu. Sprzyja temu również usprawiedli-
wiająca mężów postawa młodych zamężnych kobiet, które brak ak-
tywności domowych mężów skłonne są wyjaśniać ich zawodowymi 
pracami.

Niekonsekwencje i sprzeczności
Możemy mówić o dużych niespójnościach wyrażanych opinii i roz-

bieżnościach pomiędzy realiami codziennego funkcjonowania rodzin 
a deklarowanymi poglądami, jak powinny wyglądać w małżeństwie 
obciążenia obowiązkami domowymi.
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Chociaż kobiety coraz częściej, wchodząc w dorosłe życie, widzą 
się w roli godzących na równi dom z pracą zawodową i zdecydowa-
na ich większość (81,1%) jest przekonana, że „kobiety powinny pra-
cować i być niezależne finansowo”24, to praca zarobkowa kobiet jest 
uważana za mniej ważną dla rodziny, a od kobiety oczekuje się, że 
swoją pracę zawodową podporządkuje obowiązkom matki i żony. 

Równolegle z dość powszechną w naszym społeczeństwie prefe-
rencją równościowego modelu małżeństwa, w którym „mąż i żona 
mniej więcej tyle samo czasu przeznaczają na pracę, oboje w rów-
nym stopniu zajmują się domem i dziećmi” (ogółem 54,2%), funk-
cjonują bardzo silne przekonania o odmiennych obowiązkach kobiet 
i mężczyzn w małżeństwie: większej odpowiedzialności mężczyzn 
za materialny byt rodziny (83,1%), większego matki niż ojca poświę-
cania się dla dziecka i dobra rodziny (81,6%), oraz pogląd, że pranie, 
gotowanie, sprzątanie to naturalny obowiązek kobiety (65,4%).

Wśród osób pozostających w związkach i opowiadających się za 
równościowym modelem małżeństwa z opinią, że mąż jest bardziej 
odpowiedzialny za materialny byt rodziny, zgadza się 79,7% kobiet 
(w tym 48,6% zdecydowanie) i aż 86,1% mężczyzn (w tym 49,3% zde-
cydowanie). Podobnie rzecz się ma z uznaniem prac domowych za 
naturalny obowiązek kobiety. Zgadza się z tym stwierdzeniem 60,5% 
zamężnych kobiet (w tym 31% zdecydowanie) i 59,5% żonatych męż-
czyzn (w tym 23,8% zdecydowanie) preferujących jednocześnie rów-
nościowy model związków małżeńskich. 

Mimo deklaratywnych wypowiedzi, że „wychowaniem dzieci po-
winni w równym stopniu zajmować się oboje rodzice” (93,0%), odpo-
wiedzialność za pilnowanie dziecka, czynności pielęgnacyjne, orga-
nizowanie opieki, pielęgnację w chorobie, przyjęcia okolicznościowe 
dla kolegów dziecka w ponad 90% polskich rodzin spoczywa na ko-
bietach (patrz: tabela 2). 

Najmniej preferowany model małżeństwa, w którym żona do 
tradycyjnych ról matki i żony „dokłada” rolę kobiety pracującej za-
wodowo, jest najczęściej realizowanym w praktyce wzorem mał-
żeństwa; kobiety wykonują większość prac domowych, nawet gdy 
oboje małżonkowie pracują zawodowo.

Zdecydowana większość kobiet chce, aby mężowie pomagali im 
w domu (tylko 10,6% mężatek mówi, że nie prosi męża o pomoc 
i wszystkie prace w domu wykonują same), a jednocześnie 87,2% 
wyraża przekonanie, że „często w domu sama wolę coś zrobić, niż 

24) Kobiety 2002/2003, Arc rynek i opinia, Warszawa 200�.
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prosić kogoś o pomoc”, a 72,1% woli „sama robić większość rzeczy, 
bo nikt ich tak dobrze nie zrobi jak ja”.

Skomplikowany charakter problemu 
➊ Prace domowe a troska, opieka i miłość. Kobiety piorą i sprzą-

tają, bo troszczą się o swych mężów, gotują, wypiekają, bo wiedzą, 
że „przez żołądek trafia się do serca” ukochanego mężczyzny. Kocha-
jący mąż, któremu kobieta oddaje się pod opiekę, przynosi pensję do 
domu, no i od czasu do czasu odkurzy dywan.

Prace domowe wpisane są w rolę „dobrej żony”, tak jak praca zawo-
dowa i pozyskiwanie pieniędzy dla rodziny w rolę „dobrego męża”. 
Na otwarte pytanie, co oznacza być „dobrą żoną”, 87% zamężnych 
kobiet i 76% żonatych mężczyzn w odpowiedzi odniosła się do wy-
konywania prac domowych przez żony, a w niektórych wypowie-
dziach na ten temat pobrzmiewała też nutka jej podporządkowania 
mężowi. Dobra żona to taka, która słucha męża, sprząta dom, dobrze 
gotuje, dba o męża wygląd (M); gotuje, pierze dla męża, jest uległa 
(K); dba o dom, żeby było czysto, wyprane (K); żeby wszystko było na 
czas – jedzenie, czyste ubranie (K); pracowita, dba o dom (M). Z kolei 
w charakterystykach „dobrego męża” wszyscy odnieśli się do zara-
biania pieniędzy na utrzymanie rodziny. Dobry mąż to taki, który: 
przede wszystkim jest głównym żywicielem rodziny (K); dobrze zarabia 
pieniądze, pracuje uczciwie (M); potrafi utrzymać rodzinę (K); zarabia 
na dom (M); typowa głowa rodziny, która zapewnia byt (M); daje pew-
ność bytu (K). 

Dbanie żony o męża kojarzone jest z zapewnieniem miłej domowej 
atmosfery, ta zaś jest budowana także poprzez wykonywanie prac 
na rzecz męża (mówi o tym 61% mężatek i 64% żonatych mężczyzn). 
Szczególnie rzecz dotyczy troski kobiety o karmienie i wygląd męża: 
żeby nie chodził głodny i brudny (M); żeby był czysty, zadbany (K); dba-
nie o dobre odżywianie (K). W dbaniu męża o żonę mniej ważne oka-
zało się zabezpieczenie bytu rodzinie (wspomina o tym 27% kobiet 
i 43% mężczyzn). Dla połowy żonatych mężczyzn i 43% zamężnych 
kobiet dbanie o żonę polega na pomaganiu jej w pracach domo-
wych. Bardziej pożądane przez mężatki okazało się jedynie okazywa-
nie przez męża uczucia (62% kobiety, 41% mężczyźni). 

Chociaż włączanie się mężów w prace domowe powszechnie jest 
postrzegane jako dbanie o żonę, to jednocześnie, mniej lub bardziej 
świadomie, formułowane są oczekiwania, że jeśli nie z obowiązku, 
to w trosce o męża i miłą atmosferę w domu kobieta wszystkie pra-
ce wykona sama. Dbanie o męża to przecież: zapewnienie mężowi 
spokoju, wypoczynku (M); pozwolenie mu na zrelaksowanie się (K); 
chwilę odpoczynku po pracy (K); niegderanie (K); niezrzucanie na niego 
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obowiązków (K); aby był zawsze zadowolony z prowadzenia domu (M) 
i nie musiał się martwić o drobiazgi w domu (M).

Ten kulturowy splot obowiązku wykonywania prac domowych 
przez żony z wykonywaniem ich jako wyrazem troski i dbania o mę-
ża bardzo utrudnia negocjacje małżeńskie w sprawie redystrybucji 
prac domowych.

➋ Prace domowe a macierzyństwo. Społeczny wizerunek kobiety 
wiąże ją bardzo silnie z macierzyństwem. W 1989 roku 79%, a w 1994 
roku 75% badanych wyraziło przekonanie, że „kobieta powinna 
mieć dzieci, ażeby czuć się pełnowartościową kobietą”25. Mniej tra-
dycyjnie patrzą na kobiety inne katolickie kraje Europy i Ameryki Ła-
cińskiej, w których akceptacja powyższego stwierdzenia sięga 50%. 
W krajach skandynawskich akceptuje je zaledwie około 20% bada-
nych. Co ciekawe, w innych krajach postkomunistycznych aprobata 
tak rozumianej kobiecości jest jeszcze wyższa niż w Polsce. Świad-
czy to o bardzo tradycyjnych poglądach na temat płci wyniesionych 
z okresu realnego socjalizmu. 

Dziecko jest związane nie tylko z kobiecością, ale także instytucją 
małżeństwa. Możemy mówić o społecznej zgodzie na to, że „małżeń-
stwo to dziecko”26. W 1998 roku 84,9% naszego społeczeństwa nega-
tywnie oceniło decyzję młodej pary małżeńskiej o rezygnacji z posia-
dania dzieci. Blisko co trzecia osoba (29,4%) była zdania, że młodzi 
małżonkowie powinni posiadanie dziecka traktować priorytetowo: 
nie powinni czekać, aż się urządzą, nacieszą sobą czy osiągną sukces 
zawodowy; i zdecydować się na dziecko od razu po ślubie. Co cieka-
we, poglądy w tej kwestii nie uległy zmianie na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu lat. W 1979 roku takie postępowanie małżonków uznało 
za właściwe 30,2% badanych.

Bycie matką jest podstawową tożsamością kobiet mających dzieci 
(34,4% na pytanie, kim jestem, odpowiada: „przede wszystkim mat-
ką”, a uwzględniając trzy wybory, odsetek ten wzrasta do 90%). Dla 
mężczyzn role rodzicielskie nie są tak ważne jak dla kobiet: waż-
niejsze od bycia ojcem jest bycie mężem i bycie człowiekiem.

Kobiecość to macierzyństwo, a macierzyństwo to praca; macie-
rzyństwo przekłada się bezpośrednio na pracę kobiet w domu zwią-
zaną z opieką i wychowaniem dzieci. Jeśli w małżeństwie są dzieci, 

2�) r. siemieńska, Socjalizacja w zmieniającym się społeczeństwie, [w:] Oswajanie 
rzeczywistości. Między realnym socjalizmem a realna demokracją, red. M. Marody, 
instytut spraw społecznych UW, Warszawa �996.

26) A. titkow, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, iFis pAn, 
Warszawa 2007.
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kobiety dysponują mniejszą siłą w negocjowaniu prac domowych: 
jak są dzieci w domu, to trzeba gotować, to jest ten mus (K).

➌ Prace domowe a zróżnicowane wobec nich postawy kobiet. 
Jedne z kobiet lubią prace domowe i stanowią one dla nich treść ży-
cia, inne nie lubią prac w domu i chętnie by z nich zrezygnowały. 

Wykonywanie codziennych prac domowych dla blisko co trzeciej 
mężatki (27,7%) jest źródłem dużej przyjemności i zadowolenia, 
a dla 4,9% stanowi źródło dużej przykrości i nudy. Połowa kobiet 
(50,9%) chętnie pozbyłaby się konieczności wykonywania przez sie-
bie prac domowych, gdyby była taka możliwość: w tym tylko 17,9% 
zrobiłaby to bez najmniejszego żalu, pozostałe byłyby zadowolone, 
chociaż czegoś by im brakowało. Najchętniej bez żalu pozbyłyby się 
wykonywania prac domowych kobiety z największych miast, z wy-
kształceniem wyższym (tylko 19,5% woli sama wykonywać prace, 
z podstawowym – 58,2%) i o wysokim statusie społecznym (wśród 
inteligencji nietechnicznej 15,4% woli prace domowe wykonywać 
sama, wśród pracownic handlu – aż 66%). Charakter zróżnicowań 
wskazuje na konflikt, którego doświadcza część kobiet, godząc karie-
ry zawodowe z pracą w domu. Istnienie tego konfliktu potwierdzają 
dane, które mówią o istotnej różnicy między zamężnymi kobietami 
aktywnymi i nieaktywnymi zawodowo. Kobiety pracujące zarobko-
wo zdecydowanie częściej bez żalu zrezygnowałyby z wykonywania 
prac w domu (23,5%, a wśród nieaktywnych zawodowo – 12%). Rów-
nież dużo rzadziej wolą wszystkie prace w domu wykonywać same 
(38,8% i 59,6%). Z prac domowych chętniej zrezygnowałyby kobiety, 
które mają bardziej negatywne zdanie na ich temat: ich wykonywa-
nie nie dostarcza im zadowolenia i przyjemności i częściej uważają 
one prace domowe za formę wykorzystywania kobiet. 

Wiele kobiet, także wśród aktywnych zawodowo, lubi codzienne 
prace domowe: są one dla nich źródłem przyjemności i zadowo-
lenia i nie zrezygnowałyby z ich wykonywania, nawet gdyby była 
taka możliwość. Zróżnicowanie postaw kobiet wobec prac domo-
wych utrudnia określenie wspólnego stanowiska w tym względzie.

➍ Prace domowe a pozytywny obraz własnej osoby. Ważnym 
ustaleniem badania nad nieodpłatną pracą kobiet było powiązanie 
modeli małżeństw – preferencji co do podziału prac i obowiązków 
w małżeństwie między kobietami i mężczyznami – z pewnymi wy-
miarami psychologicznymi badanych27. Zarówno u kobiet, jak i u męż-

27) pozytywny i negatywny obraz własnej osoby nie stanowi biegunów jednej 
skali. W badaniu obraz własnej osoby został określony na podstawie dwóch nieza-
leżnych od siebie skal: osoby badane mogły więc osiągać wysokie/niskie wyniki na 
obu skalach bądź na jednej skali wysokie, a na drugiej niskie. 
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czyzn mniej negatywny obraz własnej osoby wiąże się z uznaniem, 
że kobiety i mężczyźni na równi powinni partycypować w pracach 
domowych. W przypadku kobiet opinie na temat modeli małżeństw 
mają też swój związek z pozytywnym wymiarem własnej osoby. Naj-
bardziej pozytywnie patrzą na siebie kobiety, które uważają, że żona 
powinna podołać godzeniu podwójnych ról: pracownika i osoby 
odpowiedzialnej za dom i dzieci. Pozytywny obraz własnej osoby 
budują również kobiety opowiadające się za tradycyjnym modelem 
małżeństwa.

Wyjaśnienie takiego układu zależności zbliża nas do postawienia 
hipotezy, że tradycyjnie domowe kobiece role, które zawierają się 
w pozytywnym wizerunku własnej osoby, w dalszym ciągu są waż-
nym elementem kobiecych tożsamości. W dzisiejszych czasach wy-
dają się stanowić swoistą pułapkę dla kobiet. Wyzwanie polegające 
na sprostaniu wymogom superwoman, kobiety odpowiedzialnej za 
dom, a zarazem pracującej, buduje najbardziej pozytywny wizerunek 
własnego „ja”. Kobiety, które podejmują to wyzwanie, są męskie kul-
turowo, dość wewnątrzsterowne, ale charakteryzuje je mimo wszyst-
ko mocno negatywny obraz własnej osoby i poczucie dominacji ze 
strony współmałżonka.

Przeświadczenie, że prace domowe powinny być równo dzielone 
między oboje pracujących małżonków, pomaga przerzucić część od-
powiedzialności za ich wykonywanie na męża i zmniejszyć negatyw-
ne myślenie kobiet o sobie. Kobiety opowiadające się za równościo-
wym modelem małżeństwa w mniejszym stopniu czują się w swoich 
małżeństwach zdominowane. Ale odrzucanie tradycyjnych zobowią-
zań kobiety zmniejsza jednocześnie ich pozytywny wizerunek włas-
nej osoby.

Konsekwencje podziału prac między kobietami i mężczyznami
Więcej czasu pracy, mniej czasu wolnego. Budżety czasu sporzą-

dzane przez GUS, jak i te szacowane na podstawie badań ankieto-
wych wykazują, że kobiety więcej czasu poświęcają na pracę niż 
mężczyźni, przy czym kobiety w większej mierze wykonują pracę 
nieodpłatną, mężczyźni zaś płatną28. W konsekwencji kobiety mają 
mniej pieniędzy i czasu wolnego. Dla osób w związkach w wieku 

28) Dane struktury czasu kobiet i mężczyzn w wieku 20–74 lata w europie wskazu-
ją, że we wszystkich krajach kobiety spędzają przy pracy więcej czasu niż mężczyź-
ni; jedynym krajem, gdzie osiągnięto równość płci w czasie pracy, jest szwecja. We 
wszystkich krajach europy kobiety spędzają przy pracy nieodpłatnej więcej czasu 
niż mężczyźni i posiadają mniej czasu wolnego. patrz: ch. Aliaga, How is the time 
of women and men distributed in Europe?, [w:] „statistics in focus. population and 
social conditions”, nr 4/2006, european communities, 2006.



55

Kongres Kobiet polsKich 2009 

18–64 lat oszacowano29, że w tygodniu łącznie (bez czasu na opiekę 
nad dziećmi i osobami starszymi, niepełnosprawnymi) kobiety pra-
cują 71 godzin i 32 minuty, a więc o 2 godziny i 30 minut więcej niż 
mężczyźni, z czego 37% czasu pracy był czasem pracy nieodpłatnej 
(w przypadku mężczyzn 21%). Mężczyźni w dzień powszedni dys-
ponowali czasem wolnym o około godzinę dłuższym niż kobiety, 
a w niedzielę różnica ta wzrastała do dwóch godzin na ich korzyść. 

Mniej pieniędzy. W Polsce 22% mężatek w wieku 18–65 lat nie po-
siada żadnych swoich dochodów (takich mężów jest 4,8%). Dochody 
41% kobiet stanowią małą część budżetów domowych i tylko 24% 
kobiet ma dochody bliskie swym mężom. Jest to wyraźne zagrożenie 
dla samodzielności finansowej kobiet, szczególnie w przypadku roz-
stania lub śmierci utrzymującego gospodarstwo domowe partnera. 

Mniejsze emerytury, słabsze zabezpieczenie materialne na sta-
rość. Kobiety częściej rezygnują z wykonywania pracy na rzecz domu 
i dzieci, mają więcej przerw w pracy z tytułu opieki nad dziećmi, 
mniej czasu poświęcają pracy zawodowej i mniej zarabiają. Odsetek 
kobiet z wyższym wykształceniem, które rezygnują z pracy na rzecz 
domu i wychowania dzieci, nie odbiega znacząco od odsetka takich 
kobiet w innych grupach wykształcenia (podstawowe 25%, wyższe 
20%, średnie 16%). W konsekwencji kobiety częściej niż mężczyźni 
nie wypracowują własnych emerytur lub ich emerytury są niższe. Są 
słabiej zabezpieczone materialnie na starość. 

Czy za pracę w gospodarstwach domowych należy płacić i komu?
Pomysł płacenia kobietom za prace w domu z budżetu państwa 

jest kontrowersyjny i dzieli opinie badanych: 51,5% kobiet i 56,3% 
mężczyzn pozostających w związkach jest za płaceniom kobietom 
za pracę w domu, 34,8% kobiet i 36,7% mężczyzn wyraża sprzeciw 
wobec takiego pomysłu, a 13,7% kobiet i 7% mężczyzn uważa, że po-
winno się płacić, ale tylko niektórym30.

Z analizy odpowiedzi na pytanie otwarte wynika, że kwestia płace-
nia kobietom za prace w domu nie sprowadza się do prostej zasady 
„za pracę należy się płaca”. Badani, którzy uznawali zasadność płace-
nia za pracę w domu, zazwyczaj traktowali taką zapłatę nie w relacji 
do wkładanej przez kobiety pracy, ale jako wsparcie domowych bu-
dżetów, formy zasiłków na wychowywanie dzieci, formy rekompen-
saty za niemożność podjęcia pracy zawodowej z powodu wychowy-
wania wielu dzieci lub opieki nad osobą niepełnosprawną. Czasem 
badanym mniej chodzi nawet o płacenie kobietom za ich pracę, co 

29) patrz: b. budrowska, D. Duch-Krzystoszek, A. titkow, Nieodpłatna praca 
kobiet..., op. cit. 

�0) ibidem.
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o emeryturę i zabezpieczenie gospodyń domowych na starość. Dla 
pewnej grupy płacenie za pracę kobiet byłoby formą docenienia tej 
pracy i dowartościowania kobiet-gospodyń domowych.

Brak bezpośredniego powiązania „kobiecych płac” z wykonywaną 
przez nie pracą i „zasiłkowy” charakter tego „wynagrodzenia” w peł-
ni ujawnia się w odpowiedzi, że słuszne byłoby płacenie z budżetu 
państwa za prace w domu tylko niektórym kobietom, tym wycho-
wującym małe dzieci, dużo dzieci, dzieci niesprawne, adoptowane, 
opiekującym się osobami niepełnosprawnymi, ale też kobietom 
niepracującym zawodowo, bezrobotnym, bez emerytury, renty lub 
tym, które nie mają innych środków utrzymania.

Osoby przeciwne płaceniu kobietom za prace w domu argumen-
tują, że sprawa podziału prac w domu jest sprawą prywatną. W tej 
argumentacji pojawiają się nie tylko wątki, że kobieta świadomie do-
konuje wyborów, ale mocno wyrażana jest także potrzeba odróżnie-
nia pracy w sferze prywatnej od pracy w sferze publicznej: „w domu 
nie jest się pracownikiem najemnym…”, „nie jest to żaden stosunek 
pracy...”, „to dobrowolna praca”. W wypowiedziach znajdujemy też 
wskazania pewnych zagrożeń takiego pomysłu dla samych kobiet 
i ich relacji rodzinnych: „żona traktowana byłaby jak sprzątaczka”. 
Pojawiają się też uwagi, że jeśli płacić za pracę w domu, to również 
mężczyznom. Przeciwnicy płacenia kobietom za pracę w domu mó-
wili też, że „to obowiązek, powinność kobiety, jest ona skazana na 
pracę w domu...”.

Do wszystkich przedstawionych powyżej za i przeciw możemy 
jeszcze dodać, że z punktu widzenia organizacji życia społecznego 
pomysł płacenia kobietom z budżetu państwa za pracę w gospodar-
stwach domowych można uznać za patriarchat państwowy: przeję-
cie „utrzymywania żon” przez państwo w zamian za wykonywanie 
przez kobiety prac domowych na rzecz mężów i innych członków 
rodziny czyniłoby kobiety niezależnymi ekonomicznie od mężów, 
ale za to zależnymi od państwa. Dodatkowo jeśli kobiety zareago-
wałyby na działania państwa wycofywaniem z życia publicznego 
(rynku pracy), w konsekwencji nastąpiłby powrót do tradycyjnego 
podziału obszarów funkcjonowania płci: mężczyzn w sferze publicz-
nej i kobiet w sferze prywatnej.

Idea  r e d y s t r y b u c j i  prac domowych jest jedyną, jak dotąd, stra-
tegią zdającą się zapewniać większy stopień równości pomiędzy płcia-
mi. Nie ma jednak pomysłu, jak tę strategię w praktyce zrealizować.

Pomysł płacenia kobietom za prace domowe jest także postrzega-
ny za kontrowersyjny przez same kobiety. Kobiety w mniejszym stop-
niu niż mężczyźni opowiadają się za płaceniem kobietom za pracę 
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w domu (51,5% i 56,3%); częściej są zdania, że powinno się płacić, ale 
tylko niektórym (13,7% i 7,0%) – przede wszystkim tym, które z racji 
wychowywania dzieci nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich 
źródeł finansowych na rynku pracy. Można więc powiedzieć, że ko-
biety bardziej niż mężczyźni aprobują formę „interwencjonizmu pań-
stwowego” i wspierania finansowego przez państwo kobiet w trud-
nych sytuacjach.

Co się zmieniło w kwestii pracy domowej? 
Niewątpliwie zmienił się oficjalny status tej pracy na tyle, że o niej 

i jej potocznych synonimach: „zajęcia domowe”, „prowadzenie 
domu”, „opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi” zaczęto 
myśleć i mówić w kategoriach pracy nieodpłatnej. Zmiana ta nastąpi-
ła między innymi dzięki efektywnej strategii ruchów kobiecych, które 
doprowadziły do sformułowania w rekomendacjach zorganizowanej 
w 1995 roku pod patronatem ONZ-u Światowej Konferencji Kobiet 
w Pekinie zaleceń zmiany sposobu liczenia dochodu narodowego na 
taki, który uwzględniałby przynajmniej „satelicki” udział nieodpłat-
nej pracy kobiet w całości dochodu narodowego31.

Na obszarze Unii Europejskiej prawdopodobnie istotną rolę odegrały 
również analizy i symulacje ekonomiczne i demograficzne, które zwró-
ciły uwagę na konieczność pełnego zrozumienia społecznej i ekono-
micznej roli kobiet. Ta czynność jest zaś niemożliwa bez uwzględnie-
nia nie-monetarnych „zasobów”, których zasadniczym źródłem jest 
właśnie nieodpłatna praca kobiet w gospodarstwie domowym. Wraz 
z procesem starzenia się populacji europejskiej dramatyzm pytania: 
„kto będzie zajmował się ludźmi niepełnosprawnymi i starymi?” czy-
ni z nieodpłatnej pracy kobiet – tak bowiem można również spojrzeć 
na opiekę świadczoną przez kobiety wobec członków rodziny wyma-
gających tej opieki – ważną kategorię ekonomiczną i polityczną. 

Podobną rolę odgrywa obserwowany w Unii Europejskiej proces 
redystrybucji czasu pracy i różnorodne aspekty tego procesu, a wśród 
nich zmiany: „dziennego i tygodniowego planu pracy, ilości czasu po-
święconego działalności politycznej, zmiany redystrybucji pracy mię-
dzy osobami zatrudnionymi na rynku pracy i bezrobotnymi, między 
kobietami i mężczyznami, zmiany zasad podziału życia społecznego 
na sferę publiczną i sferę prywatną, oraz zmiany zakresu obecności 
systemu zabezpieczeń społecznych”32.

31) Platforma Działania, czwarta światowa Konferencja na rzecz Kobiet, �99�, 
sKop, pekin, Fundacja Forda, Warszawa �997.

�2) The Future of Work in Europe, european commission, Directorate general for 
employment, industrial relations and social Affairs, Unit V/D.�, �998, s. 7.
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Jak dotąd, wszystkie wymienione procesy prowadzą jedynie do 
zmian symbolicznych, ograniczających się, jak już wspomniano, prze-
de wszystkim do warstwy językowej. Rola zmian „języka” w przemia-
nach świadomości i praktyki społecznej jest bezdyskusyjna, ale wy-
maga czasu, szczególnie wówczas, gdy te procesy dotyczą zjawisk 
postrzeganych jako „naturalnie przypisane” poszczególnym płciom. 
Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w przypadku kobiet i ich 
pracy w gospodarstwie domowym.

Jeśli chodzi o ekonomiczny wymiar sfery praktyki społecznej zwią-
zanej z pracą kobiet w gospodarstwie domowym, to, mimo zaleceń 
płynących ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak dotąd 
w żadnym państwie praca związana z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego nie stała się elementem struktury dochodu narodowe-
go. W dalszym ciągu jest jedynie elementem różnorakich dyskursów 
o charakterze badawczym, szacunkowym, postulatywnym, politycz-
nym33. 

W polskim dyskursie na temat nieodpłatnej pracy kobiet ważnym 
głosem jest praca Beaty Mikuty, która dokonała wyceny pracy w pol-
skich gospodarstwach domowych na podstawie ilości czasu na nią 
przeznaczanego (5,5 godz. dziennie w miastach i 6,5 godz. na wsi) 
oraz przeciętnych stawek godzinowych w 25 zawodach odpowiada-
jących funkcjom wykonywanym w gospodarstwie domowym34. War-
tość prac wykonywanych w domu okazała się porównywalna z wy-
sokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej (około 2500 zł). Wartość nieodpłatnej pracy wykonywa-
nej w gospodarstwach domowych powiększałaby wartość dochodu 
narodowego brutto o około 23%.

Według pierwszego oficjalnego szacunku GUS z 2005 roku, prze-
prowadzonego na podstawie budżetów czasu, wartość pracy do-
mowej wykonywanej przez kobietę niepracującą zawodowo wynosi 
około 1300 zł miesięcznie35. Kobieta pracująca zawodowo za wyko-
nywane przez siebie prace domowe mogłaby dostać średnio 1100 zł 

��) M. Waring, If Women Counted. A New Feminist Economics, harper & row row 
publishers, san Francisco �988; W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, 
przeł. A. pawelec, Znak, Kraków �998; The Future of Work in Europe, op. cit.

�4) b. Mikuta, Studia nad wartością pracy domowej w mieście i na wsi ze szcze-
gólnym uwzględnieniem realizacji funkcji żywieniowej – praca doktorska, sggW, 
Warszawa 2000. lista zawodów obejmowała następujące zawody: pracownik 
przetwórni owocowo-warzywnej, kucharz, pomocnik kucharza, kierownik stołówki, 
kelner, cukiernik, rzeźnik, pracownik działu zaopatrzenia, referent, masarz, maga-
zynier, sprzątaczka, stolarz, hydraulik, malarz pokojowy, elektryk, ślusarz, praczka, 
pracownik magla, krawcowa, dziewiarka, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, 
opiekunka w żłobku, przedszkolanka, nauczycielka. 

35) Budżet czasu ludności 1.06.2003 – 31.05.2004, gUs, Warszawa 200�.
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miesięcznie. Wartość pracy wykonywanej w obszarze gospodarstw 
domowych w przypadku mężczyzn jest dużo niższa i wynosi dla nie-
pracujących zawodowo – 790 zł i pracujących zawodowo 570 zł.

Tabela 5. Średnia tygodniowa wartość pracy domowej z podziałem 
na grupy prac według płci i wykonywania pracy zawodowej (w zł)

grupy prac domowych
Kobiety Mężczyźni

pracujące niepracujące pracujący niepracujący

Utrzymanie mieszkania �6,94 46,9� 44,46 64,��

Zapewnienie wyżywienia ���,�� �62,7� �2,�9 90,77

Utrzymanie odzieży �9,44 22,26 �,�4 �,�4

opieka nad dziećmi 
i dorosłymi

79,�7 7�,�0 47,67 27,86

Łącznie 267,09 �07,02 �47,66 �88,72

Źródło: budżet czasu ludności �.06.200� – ��.0�.2004, gUs, Warszawa 200�, s. 89.

W 2000 roku fundacja Zadbać o Świat pod kierunkiem Anny Miesz-
czanek zorganizowała kampanię „ZROBIONE – ZAPŁACONE, czyli 
praca domowa kobiet – jak ją wynagradzać?”. W kampanii podjęto 
dyskusję o prawach ekonomicznych kobiet, wychodzącą poza kla-
syczne ramy gospodarki wolnorynkowej, w której tylko praca w sfe-
rze publicznej jest ceniona i wyceniona. Celem kampanii było nagłoś-
nienie niewidocznej społecznie nieodpłatnej pracy w gospodarstwie 
domowym w przepisach podatkowych, kredytowych i emerytalnych. 
Od 2006 roku temat był kontynuowany przez Instytut Spraw Obywa-
telskich z Łodzi w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informa-
cyjna na rzecz docenienia pracy domowej kobiet”. Odbyły się dwa 
seminaria eksperckie, które zaowocowały interdyscyplinarnym ra-
portem36. Zawiera on diagnozę stanu obecnego i propozycje przeor-
ganizowania dotychczasowych zasad redystrybucji dóbr i wynagro-
dzeń, by stały się sprawiedliwe i nie wykluczały sfery tzw. ekonomii 
domowej i osób, najczęściej kobiet, pracujących w jej ramach. Pro-
pozycje te odwoływały się do koncepcji dochodu gwarantowanego 
i rekompensaty utraconych zarobków.

Uwagi końcowe
Nieodpłatna praca kobiet w gospodarstwie domowym jest normą 

kulturową o uniwersalnym – obejmującym zarówno mężczyzn, jak 
i kobiety – głęboko zinternalizowanym sposobie funkcjonowania. 
Ogromny zakres czynności wykonywanych przez kobiety w gospo-
darstwie domowym jest traktowany jako „naturalny” atrybut ich ról 
rodzinnych. Stanowi kluczowy czynnik określający rolę żony i matki. 

3�) Nieopłacana praca domowa – jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podsta-
wy opiekuńczego społeczeństwa?, instytut spraw obywatelskich, Łódź 2006.
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Upowszechnienie nowych wzorów ról kobiecych i życia rodzinne-
go, w myśl których kobiety powinny być aktywne zawodowo, nie 
zmienia faktu, że kobiety wciąż wykonują większość codziennych 
prac domowych i na nich spoczywa odpowiedzialność za dziecko. 
Postawy kobiet wobec prac domowych nie są jednoznaczne.

➊ Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie pracy wykony-
wanej w obszarze gospodarstw domowych jest utrudnione ze wzglę-
du na zróżnicowanie społeczne kobiet i różne postawy kobiet wobec 
pracy domowej.

 
➋ Należy zapobiegać negatywnym dla kobiet skutkom społeczne-

go podziału pracy (ich gorszej sytuacji materialnej, mniejszej samo-
dzielności ekonomicznej i braku zabezpieczenia na starość), wypra-
cowując w tym celu odpowiednie rozwiązania, np. płacenie przez 
mężów składki emerytalnej dla pracujących w domu żon, płacenie 
przez państwo składki emerytalnej kobietom na urlopach wycho-
wawczych, traktowanie kapitału emerytalnego jako majątku mał-
żonków. ❚
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Feminizacja biedy 
w Polsce

Iza Desperak, Magda Rek-Woźniak

Ostatnie opracowanie dotyczące problematyki feminizacji biedy 
ukazało się w publikacji Polityka równości płci. Polska 2007, wydanej 
przez UNDP. Od tamtego czasu ani temat ubóstwa kobiet w Polsce, 
ani przeciwdziałaniu temu zjawisku nie został podjęty przez polity-
ków i odpowiedzialne za tę sferę ministerstwa, choć raport kończył 
się rekomendacjami skierowanymi do decydentów z tego obszaru. 
Z tego powodu, a także dlatego, że raport UNDP został wydany w nie-
wielkim nakładzie, a informacje o jego zwartości i rekomendacje nie 
trafiły do szerszego grona, zdecydowałyśmy się, za zgodą autorek, 
zamieścić najważniejsze tezy tego raportu również w naszej publika-
cji, uzupełnione o najświeższe dane (o ile się pojawiły) i informacje. 

Feminizacja biedy
Termin ten określa zarówno większy udział kobiet w populacji 

biednych, jak i konsekwencje biedy dla kobiet, odmienność biedy ko-
biet od biedy mężczyzn i głębsze ubóstwo gospodarstw domowych, 
w których głównym żywicielem jest kobieta. Feminizację biedy uzna-
je się za zjawisko ważne, gdyż skutki biedy kobiet są poważniejsze 
dla całego społeczeństwa, kobiety bowiem „dzielą” biedę z wycho-
wywanymi przez siebie dziećmi (co sprzyja reprodukcji ubóstwa)1. 
Bieda rodzin związana jest z ich sfeminizowaniem: na biedę narażo-
ne są zarówno rodziny samotnych matek, jak i pełne rodziny wielo-
dzietne, ale (jak wynika z badań) najgłębsza bieda dotyka samotne 
matki wielodzietne2. Bieda w przypadku kobiet dodatkowo skutkuje 
zjawiskiem deprywacji w sferze czasu, określanym jako time poverty 
– drastycznym ograniczeniem czasu wolnego ze względu na obciąże-
nie czasochłonnymi, ale pozwalającymi na zaoszczędzenie pieniędzy 
czynnościami, zwłaszcza w gospodarstwie domowym3. 

�) i. reszke, Uwarunkowania feminizacji biedy, „Kultura i społeczeństwo” 200�, 
nr 2, s. 7�; J. grotowska-leder, W. Warzywoda-Kruszyńska, Wielkomiejska bieda 
w okresie transformacji społecznej, is UŁ, Łódź �996, s. 89.

2) i. reszke, op. cit., s. 7�; e. tarkowska, Zróżnicowanie biedy: wiek i płeć,  
[w:] Jak żyją Polacy, red. h. Domański, A. ostrowska. A. rychard, iFis pAn, War-
szawa 2000, s. 268.

�) e. tarkowska, Intra-household gender inequality: hidden dimensions, „commu-
nist and post-communist studies” 2002, nr �4�, s. 429.
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Wydaje się, że kobiety w mniejszym stopniu niż mężczyźni są be-
neficjentami przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce, jakie 
zaszły na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Stopa bezrobocia 
wśród kobiet jest wyższa niż wśród mężczyzn (odpowiednio 10,4% 
i 9% w 2007 roku4, a w trzecim kwartale 2008 roku – 7,8% dla kobiet 
i 5,7% dla mężczyzn5). Dane GUS pokazują też, że wykształcenie nie 
stanowi bariery chroniącej kobiety przed bezrobociem – jego po-
ziom jest wyższy wśród kobiet we wszystkich kategoriach wykształ-
cenia. Szczególne trudności ze znalezieniem pracy mają kobiety po-
wracające na rynek pracy po dłuższej przerwie. Nierówność 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. Z tego 
punktu widzenia niepokojące wydaje się także bezrobocie w grupie 
młodych kobiet i mężczyzn, oznaczające trudności ze znalezieniem 
pierwszej pracy. Odsetek kobiet żyjących w „bezrobotnych” gospo-
darstwach domowych6 w latach 2001–2006 był w Polsce o około 2 
punkty procentowe wyższy niż odsetek mężczyzn żyjących w takich 
gospodarstwach. Powyższe dane stanowią informację o tyle niepo-
kojącą, że wraz z każdą bezrobotną osobą w gospodarstwie domo-
wym wzrasta zagrożenie ubóstwem.

Bieda w Polsce ma płeć, gdyż kobiety są bardziej narażone na zna-
lezienie się w grupie ubogich – w 2000 roku szacowano, że prawdo-
podobieństwo popadnięcia biedę jest dla kobiet o 2,27 razy więk-
sze niż dla mężczyzn7. Jeśli chodzi o czas pozostawania w ubóstwie, 
to, jak wynika z badań Jolanty Grotowskiej-Leder nad wielkomiejską 
biedą, płeć i typ gospodarstwa domowego są czynnikami istotnymi 
z punktu widzenia utrwalania się biedy. Podczas gdy gospodarstwa 
sfeminizowane stanowiły 15% gospodarstw przelotnie biednych, ich 
odsetek wśród gospodarstw permanentnie biednych był trzykrotnie 
wyższy8. Utrwaloną biedą zagrożone są również rodziny, które roz-
padły się wskutek rozwodu (zarówno rodziny rozwiedzionych męż-
czyzn, jak i kobiet).

4) Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski, III kwartał 2008, gUs, Warszawa 
2009.

5) Biuletyn Statystyczny, �/2009, gUs, Warszawa 2009.

6) Wskaźnik, którym posługuje się eurostat, oznaczający odsetek osób (kobiet/
mężczyzn) w wieku �8-�9 lat żyjących w gospodarstwach domowych, w których 
nikt nie pracuje (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/).

7) Za i. reszke, O feminizacji biedy w Polsce, maszynopis referatu na konferencji 
„szanse i ryzyko”, Łódź 200�, s. 7.

8) J. grotowska-leder, Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass, 
WUŁ, Łódź 2002, s. �70. 
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Przyczyny biedy kobiet
Można wymienić rozmaite przyczyny zróżnicowania biedy ze wzglę-

du na płeć. W sferze rynku pracy są to m.in. podział branż i zawo-
dów na „męskie” i „kobiece”, których znaczenie dla gospodarki jest 
mniejsze, a pracownicy gorzej opłacani. Ponadto upadkowi branż 
sfeminizowanych (np. przemysłu włókienniczego) w trakcie trans-
formacji ekonomicznej nie towarzyszyły programy osłon socjalnych 
równie rozbudowane jak w przypadku np. zatrudniającego głównie 
mężczyzn górnictwa. Wskaźnik aktywności zawodowej kobiet jest 
niższy niż w przypadku mężczyzn, co ma związek z preferowaniem 
przez gospodarkę rynkową mężczyzn, uważanych za bardziej dyspo-
zycyjnych pracowników. Poza tym obserwuje się koncentrację kobiet 
w gorzej płatnych zawodach i branżach, zwłaszcza w sferze budżeto-
wej, co jest pewnego rodzaju „spadkiem” po systemie peerelowskim. 
Także bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet i jest w ich 
przypadku bardziej długotrwałe. To kobiety są w większym stopniu 
narażone na dyskryminację ze względu na wiek, np. prasowe oferty 
pracy bardzo wyraźnie ograniczają wiek poszukiwanych kandydatek, 
co sprzyja utrwalaniu się bezrobocia w tej grupie. Kobiety podlegają 
dyskryminacji płacowej – są gorzej wynagradzane niż mężczyźni na 
podobnych stanowiskach – i dyskryminacji w sferze awansu. Obser-
wuje się zjawisko „szklanego sufitu” w odniesieniu do pracy zawo-
dowej kobiet: istnieją bariery awansu, które znacznie trudniej jest 
przekroczyć kobietom niż mężczyznom. Kobietom trudniej jest egze-
kwować swoje prawa w miejscu pracy, ponieważ trudniej im znaleźć 
zatrudnienie i są bardziej zagrożone utratą posady. Już na etapie re-
krutacji daje się im do zrozumienia, że są kandydatami drugiej ka-
tegorii. Często na rozmowie kwalifikacyjnej otrzymują one pytania, 
których nie zadaje się mężczyznom (np. jakie są ich plany prokreacyj-
ne). Zaakceptowanie podwójnych reguł gry jako warunku zatrudnie-
nia, przyczynia się do akceptacji podwójnych standardów w pracy. 
Kobiety są bardziej zagrożone niedostatkiem w wieku podeszłym ze 
względu na zróżnicowanie wysokości emerytur, stanowiące konse-
kwencję nierównych zarobków i różnego progu wieku emerytalnego 
mężczyzn i kobiet. To kobiety częściej wykonują nieodpłatne prace 
domowe, co nie daje im zabezpieczenia przed biedą na starość. Do-
tyczy to zarówno kobiet pracujących zarobkowo poza domem, jak 
i „gospodyń domowych”, czyli zajmujących się prowadzeniem domu 
i/lub opieką nad dziećmi.

Ponadto do ubóstwa kobiet przyczyniają się kwestie związane 
ze stereotypowym podziałem obowiązków w rodzinie. Kobietom 
przypisuje się wyłącznie troskę o rodzinę i dzieci. Stanowi to ba-
rierę zatrudnienia i awansu oraz jeden ze zdroworozsądkowych 
mechanizmów usprawiedliwiających niższe wynagrodzenia kobiet. 
W związku z tym kobiety postrzega się jako niezdolne do skupienia 
się na pracy i karierze: obok wizerunku „gospodyni i matki” istnieje 
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stereotyp „trzpiotki”, poświęcającej dużo czasu na dbanie o własny 
wygląd i rozrywki. Choć istnieje pozornie pozytywny stereotyp ko-
biety jako lepiej radzącej sobie z bezrobociem, często prowadzi on 
do usprawiedliwiania zwalniania kobiet z pracy w pierwszej kolej-
ności. Warto także zwrócić uwagę na zjawisko autostereotypizacji 
wśród kobiet, które niżej cenią siebie jako pracowników i formułują 
niższe oczekiwania płacowe lub dotyczące awansu. Kobietom przy-
pisuje się też mniejsze niż mężczyznom moralne prawo do pracy i za-
robków w sytuacji, gdy pracy nie wystarcza dla wszystkich, a z kolei 
kobiety robiące karierę postrzegane są jako lekceważące rodzinę.

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym feminizacji biedy jest obowiązu-
jący model rodziny. Mimo że kobiety pracują zarobkowo, przypisuje 
się im obowiązek wypełniania większości obowiązków rodzinnych. 
Wykonują one większość prac domowych i zazwyczaj opiekują się 
dziećmi oraz starymi i chorymi członkami rodziny. Te obowiązki re-
dukują możliwość podjęcia przez nie pracy zarobkowej, a w przypad-
ku zatrudnionych ogranicza ich dyspozycyjność jako pracowników 
i przyczynia się do mniejszej mobilności na rynku pracy. Nawet w ro-
dzinach, w których oboje małżonkowie są bezrobotni, obserwuje się 
niesymetryczny podział pracy. W biednych rodzinach odnotowuje 
się „brak partnerstwa w biedzie”, gdyż bezrobotni mężowie nie po-
dejmują prac domowych. Praca i płaca kobiet postrzegane są często 
jako dodatek do zarobków męża, co służy potocznemu uzasadnianiu 
niskich zarobków, np. nauczycielek, i prowadzi do zwalniania z pracy 
w pierwszej kolejności kobiet. 

Większość Polaków i Polek uważa, że jeśli oboje małżonkowie 
pracują, to kariera mężczyzny jest priorytetowa, co prowadzi do 
dalszej dysproporcji dochodów między „robiącym karierę” mężem 
i rezygnującą z własnej kariery żoną. Ubóstwo kobiet bywa konse-
kwencją problemów rodzinnych. Kobiety – ofiary przemocy domo-
wej, uwalniając się od prześladowców, są często zmuszone do po-
rzucenia domu i utraty dorobku całego życia. Jedną z form przemocy 
domowej stanowi zatem przemoc ekonomiczna, której skutkiem jest 
katastrofalna sytuacja ekonomiczna ofiar; przemoc ekonomiczna po-
lega na pozbawianiu niezależności, np. poprzez odbieranie zarob-
ków, pozbawianie majątku lub niełożenie na dom przez pracującego 
partnera. Do biedy wśród kobiet przyczynia się także powszechna 
akceptacja stylu życia „niebieskich ptaków”, czyli niepracujących 
mężczyzn utrzymywanych przez kobiety – żony i matki, co oznacza, 
że pokrywają one nie tylko koszty codziennego utrzymania, ale tak-
że wydatki na papierosy i alkohol9. Powszechnie postrzega się ko-

9) por. M. potoczna, Doświadczenia biograficzne biednych kobiet; A. golczyńska-
grondas, Transformacja, degradacja czy kryzys tożsamości, [w:] [Żyć] Na marginesie 
wielkiego miasta, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, AbsolWent, Łódź 200�. 
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biety jako odpowiedzialne za wszystko, co się im i dzieciom przy-
darza – to kobieta jest postrzegana jako odpowiedzialna za to, że 
była molestowana w pracy, przemoc seksualną czy domową (to ona 
prowokowała, spacerowała po nocy, przesoliła zupę). Ten sposób 
myślenia dominuje nie tylko w życiu prywatnym, ale i w sferze pub-
licznej. Przedstawiciele instytucji, których zadaniem jest chronić lub 
pomagać, odwołują się w do tego sposobu myślenia. 

Na feminizację biedy niebagatelny wpływ mają też czynniki ideo-
logiczne. Składają się na nie ideologie „tradycyjnej” kobiecości 
i rodziny, które są przekazywane w rodzinie, szkole i za pośredni-
ctwem mass mediów. Promują one tradycyjny model relacji między 
płciami, zniechęcają kobietę do aktywności zawodowej, przekonu-
ją o konieczności poświęcenia się rodzinie, a na poziomie polityki 
państwa ignorują potrzeby rodzin w sferze opieki nad dziećmi, prze-
kazując je matkom. Z drugiej strony, dominujące w polskiej debacie 
publicznej ideologie liberalne zachęcają do akceptacji nierówności 
ekonomicznych i piętnują tych, którzy gorzej sobie radzą. Według 
tego schematu wyjaśniania to kobiety same są sobie winne, gdy po-
padają w biedę, na przykład na skutek samotnego macierzyństwa 
czy rozstania się z mężem – sprawcą przemocy domowej.

Na feminizację biedy wpływa też polityka, bowiem w polityce ryn-
ku pracy lub polityce społecznej nie uwzględnia się zróżnicowania 
jej podmiotów ze względu na płeć. Brakuje rozwiązań antydyskrymi-
nacyjnych, zwłaszcza na poziomie polityki społecznej, gdyż równość 
płci nie jest uznawana za polityczny priorytet. Wśród istniejących in-
strumentów wiele prowadzi do zubożenia kobiet, np. reforma eme-
rytalna, w konsekwencji której dysproporcja między emeryturami 
kobiet i mężczyzn zwiększa się, czy likwidacja funduszu alimentacyj-
nego, skutkująca pozbawieniem pomocy dużej części rodzin niepeł-
nych i obniżeniem wysokości świadczenia wypłacanego rodzinom 
o dochodzie poniżej kryterium dochodowego10. Rodziny niepełne są 
stygmatyzowane w konsekwencji automatycznego przesunięcia do 
kategorii zasiłkobiorców i klientów opieki społecznej. Na brak sku-
tecznych rozwiązań wpływa też nieobecność problematyki ubóstwa 
w dyskursie publicznym i politycznym. Tematyka ta jest zawłaszcza-
na do celów propagandowych i wykorzystywana na potrzeby kam-
panii wyborczych. Konsumpcja stanowi główny wyznacznik stylu 
życia promowany w mass mediach, a kategoria ludzi biednych jest 
wypychana z obszaru ich zainteresowania. W wyniku dominacji ideo-
logii neoliberalnych w debacie publicznej, ubóstwo traktuje się jako 

�0) Fundusz został w nowej formie przywrócony � października 2008 roku. Jak 
dotąd brak jest danych pozwalających ocenić jego funkcjonowanie. obejmuje on 
jedynie rodziny, których dochód nie przekracza 72� złotych miesięcznie. W Łodzi po 
pół roku ocenia się ściągalność nowego Funduszu na 6%, czyli mniej niż „starego” 
FA tuż przed jego zniesieniem.



68

Kobiety i gospodarKa

dowód braku przedsiębiorczości, a ludzie biedni są stereotypizowani 
jako niezaradni, roszczeniowi lub/i dotknięci patologiami. Dominu-
je stygmatyzacja biednych i działania pozorne w duchu dziewiętna-
stowiecznej filantropii, podczas gdy polityka unijna w tym zakresie 
zmierza w kierunku zwalczania wykluczenia społecznego i reform na 
rzecz integracji społecznej.

Skutki biedy wśród kobiet
Bieda prowadzi nie tylko do deprywacji materialnej, ale do szerzej 

definiowanego wykluczenia społecznego. Ubóstwo kobiet ma swoją 
specyfikę. Wiąże się ono z ograniczeniem praw reprodukcyjnych, bo 
cena poradnictwa i antykoncepcji staje się nieprzekraczalną barierą 
poniżej pewnego progu dochodów, a brak możliwości przerwania 
ciąży z przyczyn społecznych lub/i ekonomicznych sprawia, że to 
ubogie kobiety padają przede wszystkim ofiarami ustawy „antyabor-
cyjnej”, nie mogąc ponieść kosztów aborcji w „podziemiu” i napoty-
kając bariery nawet w przypadku prawa do legalnej aborcji. Femini-
zacja biedy dotyka także młode pokolenie: wykluczenie edukacyjne 
i informacyjne dziewcząt wychowywanych w biednych rodzinach 
grozi im przedwczesnym macierzyństwem, wypadnięciem z systemu 
edukacji i reprodukcją rodzinnej biedy. Dziewczęta w biednych rodzi-
nach są także bardziej obciążone obowiązkami domowymi zarów-
no w porównaniu z chłopcami, jak i rodzinami niedotkniętymi ubó-
stwem, a w rodzinach wielodzietnych to na ich barkach spoczywa 
pomoc w opiece nad dziećmi11.

Zarówno źródła, jak i skutki ubóstwa oraz strategie radzenia so-
bie z nim są zróżnicowane ze względu na płeć. Kobiety podejmują 
zazwyczaj aktywne strategie radzenia sobie z biedą w rodzinie – to 
one poszukują dodatkowych źródeł dochodu, ubiegają się o pomoc, 
pożyczkę, załatwiają formalności. Mężczyźni częściej przybierają 
strategie pasywne. Typową strategią biednych jest presumpcja, czyli 
działania podejmowane w celu zredukowania kosztów utrzymania 
– przygotowywanie zapasów na zimę, przetworów (częściej kobie-
ty), wykonywanie napraw i remontów we własnym zakresie (częściej 
mężczyźni). W popegeerowskich wsiach zauważa się zróżnicowanie 
strategii aktywnego radzenia sobie z biedą. Mężczyźni częściej po-
szukują pracy poza miejscem zamieszkania, a kobiety wybierają stra-
tegie bardziej lokalne, np. zbieranie owoców, grzybów, itp.12. Jednak 
różnice w zakresie mobilności zawodowej nie dotyczą już emigracji 
zarobkowej – kobiety podejmują prace związane ze sprzątaniem 
i opieką, mężczyźni w budownictwie. Być może migrują za pracą ko-

��) e. tarkowska, op. cit., s. 428.

�2) Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów, red. Z. Kawczyńska-butrym, 
UW-M, olsztyn 2004, s. �0.
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biety w tych rodzinach, w których nie można liczyć na dochód z mi-
gracji mężczyzny. 

Niezależnie jednak od zróżnicowania typów aktywności i mobilno-
ści kobiet i mężczyzn, dotkliwość ubóstwa jest większa dla kobiet, 
bowiem problem biedy dotyczy całych rodzin, za które kobiety nie 
tylko czują się, ale często faktycznie są wyłącznie odpowiedzialne 
(np. samotne matki). Poza tym obserwuje się tendencję do utrwala-
nia się i pogłębiania ubóstwa rodzin, których jedynym żywicielem 
są kobiety. To kobiety częściej korzystają z pomocy społecznej, co 
wynika zarówno z roli jedynego żywiciela, jak i podziału obowiąz-
ków w biednych rodzinach, gdzie kobiety częściej niż mężczyźni za-
biegają o pomoc materialną.

Kobiety są zagrożone biedą ze względu na płeć, ale dotyka je też 
bieda z innych, nie związanych z płcią przyczyn. Będą więc wraz 
z mężczyznami zagrożone ubóstwem ze względu na rodzaj wyko-
nywanej pracy, jak osoby samozatrudnione czy zatrudnione przez 
agencje pracy tymczasowej. Ponadto częściej pracują w sektorze 
usług na umowy zlecenie czy umowy o dzieło, nie mogąc korzystać 
z pełni uprawnień przewidywanych przez kodeks pracy dla pracow-
ników etatowych. Wiele kobiet pracuje też w szarej strefie, w której 
są pozbawione prawnej ochrony. 

O niedostosowaniu instytucji i polityk do zmieniających się form 
zatrudnienia świadczy przypadek pracowników łódzkiego Hanpo-
lu, którzy po przerwie noworocznej powrócili do pracy i zastali za-
mknięty zakład – właściciel zniknął. Okazało się, że w istniejącym 
systemie prawnym, nawet przy wyjątkowym zaangażowaniu instytu-
cji i polityków, pracownikom zlikwidowanej firmy nie można pomóc: 
znaleźli się w stanie zawieszenia, bez świadectw pracy, zaległych wy-
nagrodzeń i należnych odpraw. Jedyna systemowa pomoc, jaką uzy-
skali, to jednorazowe zasiłki13. Hanpol był montownią podzespołów 
do telewizorów, gdzie pracowały – podobnie jak w innych montow-
niach – głównie kobiety, więc skutki braku prawnej ochrony pracy 
dotknęły głównie je. 

Inną grupą narażoną na biedę są imigranci, zwłaszcza nielegalni 
lub nielegalnie pracujący, a w przypadku kobiet to często ofiary wy-
zysku, jak opisywana przez media „niewolnica Natalia”14 i pracowni-
ce seksbiznesu – często ofiary handlu ludźmi. Migranci często pada-

��) historię tę relacjonowała obszernie łódzka prasa, informacje także na: http://
www.feminoteka.pl/news.php?readmore=4��4.

�4) rolnik spod Warszawy przez półtora roku więził Ukrainkę, nie płacąc jej, bijąc 
ją, traktując jak nałożnicę. p. głuchowski, M. Kowalski, Niewolnica Natalia, http://
wyborcza.pl/�,76842,6�9286�,niewolnica_natalia.html.
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ją ofiarami przestępców i np. ponoszą koszty „ochrony”. Zagrożone 
ubóstwem są też mniejszości etniczne (np. Romowie), religijne czy 
seksualne: ich przedstawiciele napotykają bariery w zatrudnieniu. 

Ryzyko popadnięcia w biedę jest większe w niektórych obszarach 
kraju (np. województwa z tzw. „ściany wschodniej”: warmińsko-
mazurskie, podlaskie czy podkarpackie). Obok spauperyzowanych 
obszarów wiejskich (popegeerowskich), można także zaobserwo-
wać koncentrację przestrzenną biedy w miastach, na terenie któ-
rych powstają tzw. enklawy biedy. 

Brak kwalifikacji wymaganych przez rynek pracy może pośrednio 
uderzać w dziewczynki, które są zachęcane przez system kształcenia 
i dominujący model rodziny do tradycyjnych ścieżek edukacji w kie-
runkach humanistycznych i zawodów „typowo kobiecych”. W konse-
kwencji kobiety pracują w niskopłatnych zawodach. Jednocześnie na 
poważne bariery w zatrudnieniu natrafiają osoby niepełnosprawne, 
stare i/lub chore, a także osoby napiętnowane społecznie ze względu 
na społeczne doświadczenia, jak bezdomni, opuszczający więzienia, 
zagrożeni eksmisją, osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków15. 
W każdej z tych grup są kobiety i narażone są one na biedę nie bez-
pośrednio ze względu na płeć, jednak płeć bywa tu ważnym dodat-
kowym czynnikiem.

Mimo licznych przemian bieda jest zjawiskiem, które trwa, przybie-
rając co najwyżej nowe formy lub obejmując nowe grupy, podczas 
gdy inne z biedy wychodzą. W Polsce na przestrzeni ostatnich lat po-
jawiły się nowe grupy i nowe formy ubóstwa, a także nowe obszary 
wykluczenia. Obok „tradycyjnych” sfer życia, które ulegają upośle-
dzeniu na skutek ubóstwa (jak np. dostęp do opieki zdrowotnej, edu-
kacji16 czy kultury), pojawiło się wykluczenie w dostępie do nowych 
technologii (wykluczenie informacyjne). Tym zmianom towarzyszy 
zjawisko reprodukcji biedy – utrwalanie się ubóstwa przekracza czę-
sto ramy jednego pokolenia. Dzieci wychowujące się w biednych 
rodzinach są w znacznym stopniu zagrożone powtórzeniem losu 
swoich rodziców. Wychowane w specyficznej kulturze biedy będą 
reprodukować ten sam model w stosunku do następnego pokole-
nia. Ten sam mechanizm reprodukcji dotyczy biedy kobiet. ❚

��) e. tarkowska, Ubóstwo i wykluczenie społeczne, [w:] Współczesne społe-
czeństwo polskie – dynamika zmian, red. J. Wasilewski, scholar, Warszawa 2006, 
s. �44; J. czapiński, t. panek, Diagnoza społeczna 2005, WsFiZ, Warszawa 200�.

�6) szczególnie groźne wydaje się być wykluczenie edukacyjne, które przyczy-
nia się do reprodukcji biedy w następnym pokoleniu. Za: e. tarkowska, Ubóstwo 
i wykluczenie społeczne, op. cit., s. �44.
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Kobiety w polskich 
związkach zawodowych 

po 1989 roku
Julia Kubisa 

Polki zawsze chętnie i licznie angażowały się w działalność organi-
zacji społecznych i politycznych. W odróżnieniu od państw zachod-
nioeuropejskich, gdzie w XIX wieku wytworzył się wyraźny podział 
na sferę publiczną – męską, i sferę prywatną – kobiecą, w Polsce 
działalność w obu sferach do pewnego stopnia mieszała się. W sytu-
acji zaborów rodzina stawała się instytucją niepodległościowej edu-
kacji, a obowiązki obywatelskie Polki były dość szerokie. Polki dzia-
łały również w związkach zawodowych, pomimo utrudnień na rynku 
pracy i uprzedzeń płciowych, od końca XIX wieku zakładając organi-
zacje zrzeszające pracownice biur, handlu i przemysłu1. Po II wojnie 
światowej kobiety w Polsce zostały zaktywizowane na rynku pracy 
w sposób odgórny, w ramach narodowego planu odbudowy2. Wize-
runek kobiety na traktorze, oderwanej przemocą przez socjalistyczny 
system od domowego ogniska, mocno zaważył na wyobrażeniach 
o pracy kobiet w późniejszych latach, a przede wszystkim na po-
czątku lat 90. Mimo że połowę dziesięciomilionowej „Solidarności” 
stanowiły kobiety, tylko jedna brała udział w obradach Okrągłego 
Stołu3.

Analizując ostatnie dwadzieścia lat w perspektywie aktywności 
kobiet w związkach zawodowych, należy zwrócić uwagę na zmiany 
o charakterze makroekonomicznym, zmiany w profilu rynku pracy 
i w poziomie uzwiązkowienia – wszystkie rzutują na sytuację i ak-
tywność kobiet w polskich związkach zawodowych. Model gospo-

�) A. Janiak-Jasińska, Od braku praw do organizacyjnej samodzielności. Kobiety 
w ruchu zawodowym pracowników biurowych w Królestwie Polskim w początkach 
XX wieku, [w:] Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych 
w XIX i XX wieku, red. K. A. Makowski, instytut historii UAM, poznań 2007.

2) A. titkow, Kobiety pod presją? Proces kształtowania się podstaw nowoczesnej 
tożsamości, [w:] tejże, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, iFis 
pAn, Warszawa 2007.

�) s. penn, Podziemie kobiet, przeł. h. Jankowska, Wydawnictwo „rosner 
i Wspólnicy”, Warszawa 200�.
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darki wprowadzony w Polsce po 1989 roku z jednej strony kładł co-
raz większy nacisk na uelastycznianie rynku pracy, z drugiej oferował 
działania osłonowe dla grup wykluczanych z rynku przez rosnące bez-
robocie. W okresie terapii szokowej gwałtownie rosło bezrobocie, 
które w przypadku kobiet łatwiej przekształcało się w bezrobocie 
długoterminowe. Co istotne, przekonania społeczne dotyczące pra-
cy kobiet i mężczyzn wskazywały na kobiety jako te, które powinny 
jako pierwsze ustąpić z rynku pracy4. Na początku lat 90., wraz wol-
nością i demokracją, celebrowano również powrót do tradycyjnych 
wartości rodzinnych, zrównując pracę kobiet z socjalistycznym przy-
musem. Argumentowano, że teraz kobiety „nie muszą” już pracować 
zawodowo, że teraz mają wolny wybór i mogą „wybrać” zajmowanie 
się dziećmi w domu. Miało to przełożenie na postępujące zamykanie 
żłobków i przedszkoli, czyli instytucji wydatnie przyczyniających się 
do aktywizacji kobiet na rynku pracy. Z drugiej strony było to tak-
że podyktowane koniecznością cięć socjalnych, nieodpłatna praca 
kobiet w domu okazała się tańszym rozwiązaniem dla reformującej 
się gospodarki, niż ponoszenie  kosztów instytucjonalnej opieki nad 
dziećmi.

Uelastycznianie rynku pracy oznaczało również powolne przecho-
dzenie z formuły zbiorowych stosunków pracy do indywidualnie ne-
gocjowanych umów o pracę, czyli z wyłączeniem negocjacji partne-
rów społecznych, jakimi są związki zawodowe. Związki zawodowe 
natomiast wchodziły w lata 90. z silnym przekonaniem, że nie mu-
szą się specjalnie starać, by utrzymać wysoki poziom członkostwa. 
NSZZ „Solidarność” chętnie roztoczył parasol ochronny nad polity-
ką nowo utworzonego rządu, mimo że wśród ofiar terapii szokowej 
było wielu jej członków5. Wraz z postępującą prywatyzacją dużych 
państwowych przedsiębiorstw i procesem przekształceń, naturalna 
baza członkowska związków zawodowych malała. Powiększający się 
sektor prywatny niechętnym okiem spoglądał na zrzeszanie się pra-
cowników i rozpowszechniała się wizja związków jako hamulców po-
stępu, wichrzycieli i awanturników. Taki obraz związkowca utrwalił 
się też w neoliberalnie6 nastawionych mediach7. 

4) b. budrowska, D. Duch, A. titkow, Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier 
polskich kobiet, instytut spraw publicznych, Warszawa 200�.

�) D. ost, Klęska Solidarności, przeł. h. Jankowska, Muza, Warszawa 2007.

6) neoliberalizm to nurt w historii myśli ekonomicznej postulujący powrót do zasad 
wolnego rynku i ograniczonej do minimum ingerencji państwa w gospodarkę. 
przykładami gospodarek opartych na neoliberalizmie są UsA za rządów ronalda 
reagana i Wielka brytania za rządów Margaret thatcher.

7) W. Kozek, Destruktorzy. Tendencyjny obraz związków zawodowych w tygodni-
kach politycznych w Polsce, [w:] Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce,  
red. W. Kozek, scholar, Warszawa 200�.
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Przemysł i usługi
Przekształcenia gospodarki polskiej oznaczały również istotne 

przejście z modelu gospodarki przemysłowej, dominującej w PRL 
do gospodarki usługowej, dominującej w krajach zachodnich. Nowo 
powstające miejsca pracy w sektorze usług tworzone były głównie 
przez firmy prywatne, chętnie korzystające z takich nowinek elastycz-
nej pracy jak umowy na czas określony, umowy cywilno-prawne, ale 
także zatrudniały na czarno, nie płaciły na czas czy płaciły tylko częś-
ciowo. W literaturze zauważa się, że związki zawodowe postrzega 
się jako przynależące do społeczeństwa przemysłowego, a znaczenie 
ich jako instytucji będzie niewielkie wraz z rozwojem społeczeństwa 
opartego na usługach8. 

Tradycyjnym miejscem rekrutacji nowych członków związku jest 
przemysł, duże zakłady pracy, gdzie ludzie pracują blisko siebie, ra-
zem spędzają przerwy śniadaniowe w stołówce, mają te same godzi-
ny wyjścia z pracy: jednym słowem łatwo jest tam nawiązać kontakt 
i przekonać do zapisania się do związku. W takich przedsiębior-
stwach ludzie pracują na pełny etat z umową na czas nieokreślony. 
Tymczasem sektor usług rządzi się zupełnie innymi prawami: miej-
sca pracy są rozproszone, godziny pracy zmienne, umowy zawiera-
ne na czas określony, a naczelną zasadą jest zakaz rozmów między 
pracownikami w trakcie pracy i taka organizacja pracy, by nie mogli 
dyskutować podczas przerw�. Te warunki sprawiają, że trudno jest 
założyć związek zawodowy, szczególnie jeśli pracodawcy są otwar-
cie niechętni takim inicjatywom. 

Sektor usług charakteryzuje się też wysoką feminizacją zatrudnie-
nia. Kobiety pracują najczęściej w handlu, hotelach i restauracjach, po-
średnictwie finansowym i oczywiście ochronie zdrowia i edukacji10.

Związki zawodowe
Z badań Pracujący Polacy 2006 wynika, że udział pracowników 

w związkach zawodowych w Polsce nie ulega ograniczeniu, mimo 
postępującego gwałtownie spadku w latach 90. Nieco ponad 12% 
ogółu ankietowanych należy do związków zawodowych (przy czym 
po „zważeniu” próby odsetek ów przekracza 19%). Największy zasięg 
ma NSZZ „S”, dalej OPZZ i Forum. Stosunkowo silną pozycję zajmują 
związki autonomiczne. Trzeba zauważyć, że związki zawodowe naj-

8) J. grahl, p. teague, Industrial Relations and European Integration, lawrence 
& Wishart, london �992; The Future of Industrial Relations. Global Change and Chal-
lenges, red. J. r. niland, r. D. lansbury, ch. Verevis, sage publications, thousand 
oaks – london – new Delhi �994.

9) W. Kozek, J. Kubisa, p. ostrowski, Bliżej junk job niż working poor. Nisko płatna 
nisko kwalifikowana praca w usługach w Polsce, „polityka społeczna”, nr �0/200�.

�0) Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, gUs, Warszawa 2004.



76

Kobiety i gospodarKa

silniejszą pozycję mają w przedsiębiorstwach publicznych, wyraźnie 
słabiej wszakże zaznacza się ich obecność w sektorze prywatnym11.

Dane z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego, prowadzo-
nego systematycznie w latach 1992–1999 na reprezentatywnych 
próbach krajowych, obejmują pracujących i niepracujących. Zgodnie 
z danymi, mężczyźni wyraźnie częściej należą do związków zawodo-
wych i to zjawisko było widoczne przez całe lata 90. Zdaniem Kozek 
i Ostrowskiego12, mężczyźni są w Polsce bardziej aktywni zawodowo 
i społecznie niż kobiety, co można łączyć z podziałem ról w rodzinie 
– kobiety koncentrują się bardziej na sprawach rodzinnych.

Tabela 1. Zależność między płcią a przynależnością do związków 
zawodowych (w%)13

płeć

rok badania

�992 �99� �994 �99� �997 �999

Kobiety ��,8 �6,� �2,4 �2,6 8,7 9,4

Mężczyźni �9,9 20,4 �7,2 �7,2 9,2 ��,6

chi² = �9, ��0 przy p=0,000 dla zależności pomiędzy zmienną płeć a przynależnością do 
związku zawodowego

Natomiast wyniki sondażu przeprowadzonego przez Europejską 
Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ) dotyczącego kompozy-
cji płci w ogólnokrajowych związkach zawodowych we wszystkich 
krajach, gdzie związki zawodowe należą do EKZZ (w Polsce to NSZZ 
Solidarność i OPZZ), wskazują, że odsetek kobiet w związkach zawo-
dowych jest dość znaczący.

Tabela 2. Udział kobiet w OPZZ i NSZZ Solidarność, ETUC Survey 
200614

Związek zawodowy liczba członków 
ogółem

Udział kobiet

(%) (n/n)

nsZZ – solidarność 722.000 �7,7% 272.�94

opZZ ��8.000 48,0% ��2.640

��) J. czarzasty, J. gardawski, cz. Kliszko, A. Kulpa-ogdowska, J. Męcina, Pracują-
cy Polacy 2006, Warszawa 2006.

�2) W. Kozek, p. ostrowski, problem uzwiązkowienia w Polsce. Fatum przemian 
ekonomicznych czy przypadek szczególny?, [w:] Instytucjonalizacja stosunków pracy 
w Polsce, op. cit.

��) ibidem, s. ���.

�4) c. sechi, Women in Trade Unions – Bridging the Gaps, european trade Unions 
confederation 2007.
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Średnio we wszystkich organizacjach należących do EKZZ udział ko-
biet wynosi 42,6%. Jak widać, obecnie kobiety są liczebnie widoczną 
grupą w związkach zawodowych w Polsce. Trudno jest zatem zasto-
sować tezę Kozek i Ostrowskiego o zdecydowanie mniejszym zaan-
gażowaniu kobiet w działalność społeczną i związkową. Niemniej 
jednak liczebność kobiet w związkach zawodowych nie przekłada 
się na ich aktywność na wyższych szczeblach hierarchii związkowej 
i być może jest to przyczyna niewielkiego zainteresowania kobieta-
mi w związkach zawodowych jako tematem badań. 

Kobiety w związkach zawodowych
Ważnym momentem dla scharakteryzowania sytuacji kobiet w pol-

skich związkach zawodowych na początku lat 90. było powołanie 
– z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Wolnych Związków Zawo-
dowych (ICFTU) – a następnie likwidacja Komisji Kobiet działającej 
w NSZZ „Solidarność”15. Powołanie Komisji Kobiet było wydarzeniem 
wyjątkowym w polskim ruchu związkowym, ale także szerzej, w do-
świadczeniu walki o prawa człowieka. Kobiety ze środowisk robotni-
czych mogły nauczyć się umiejętności organizacyjnych koniecznych 
do obrony ich praw ekonomicznych i socjalnych. Jednocześnie w Ko-
misji Kobiet działały również kobiety z ośrodków uniwersyteckich, 
identyfikujące się z ideami feministycznymi. Zakres spraw odnoszą-
cych się do kobiet dotyczył zarówno aborcji, która stała się głównym 
tematem debaty parlamentarnej, jak i konkretnych postulatów pra-
cowniczych i ekonomicznych. Jednak Komisja Kobiet szybko zosta-
ła rozwiązana w wyniku niezgody na oficjalne stanowisko Związku 
w kwestii zakazu aborcji. Idea, by kobiety same stanowiły o sobie i to 
za pomocą własnych struktur w Związku, była sprzeczna z panującym 
ówcześnie klimatem.

Centrale związkowe wróciły do tematyki kobiecej pod koniec lat 90., 
powołując Komisję Kobiet w OPZZ i pełnomocnika ds. kobiet w NSZZ 
„Solidarność”. Trzecia centrala związkowa – Forum Związków Zawodo-
wych – nie może pochwalić się podobną strukturą. Jak wynika z obec-
nie prowadzonych badań16, świadomość ważności wymiaru płci czy 
też innych zmiennych branych pod uwagę przy podejściu diversity17 
jest w polskich związkach zawodowych dość niska. Działalność peł-
nomocnika w NSZZ „S” jest bezustanną walką o przekonanie zarówno 

��) s. penn, Podziemie kobiet, op. cit.

�6) projekt Mapping study on the Trade Union practices in fighting discrimination 
and promoting diversity, luty – czerwiec 2009, koordynator: Working lives research 
institute, london.

�7) Diversity – podejście nakierowane na różnorodność uczestników organizacji: 
czy to przedsiębiorstw, czy związków zawodowych etc. Ważne wymiary to: płeć, 
wiek, orientacja seksualna, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe i etniczne, 
wyznanie.
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związku, jak i członków i członkiń, że warto mówić o perspektywie 
kobiet, natomiast Komisja Kobiet OPZZ koncentruje się na organiza-
cji spotkań, np. z polityczkami lewicy czy minister pracy, i trudno ją 
określić mianem aktywnej struktury. Działacze związkowi na szczeb-
lu zarządu, pytani o dane statystyczne dotyczące udziału płci wśród 
członków związku, nie potrafili podać konkretnych liczb, co rodzi 
przypuszczenie, że ten wymiar nadal nie jest istotny. Nie jest to je-
dynie problem polski. W literaturze dotyczącej zachodnich związków 
zawodowych znajdziemy analizy tego zjawiska. Zdaniem Pocock18, do-
minacja mężczyzn w związkach zawodowych wpływa na wytworzenie 
się „asymilacyjnego podejścia” do kobiet. Odpowiedzi na niedosta-
teczne reprezentowanie kobiet koncentrowały się wokół przekonań 
na temat niskiej wiedzy kobiet, ich niskich umiejętności i kwalifikacji, 
niewielkiej pewności siebie i braku zainteresowania związkami. Ozna-
cza to przekonanie działaczy związkowych o „kobiecych brakach”, 
o „problemie”, którym są kobiety19. Nawet na zorganizowanej zimą 
2009 roku konferencji o pracy kobiet w supermarketach jeden z działa-
czy „Solidarności” podkreślił, że „kobiety trudniej uzwiązkowić”. Jeżeli 
jest to prawda, to jedynie w połowie. Jak wskazuje doświadczenie 
zachodnioeuropejskich, amerykańskich i kanadyjskich związków 
zawodowych20, problemy z zachęceniem kobiet do wstępowania do 
związków zawodowych wynikają bardziej z nieadekwatnej polity-
ki związkowej, która nie rozumie specyfiki problemów pracujących 
kobiet, niż z niechęci kobiet do zrzeszania się.

Można postawić tezę, że polskie związki mogłyby wiele skorzystać, 
przyglądając się bliżej politykom związkowym na innych rynkach pra-
cy, szczególnie tam, gdzie państwo odeszło od modelu opiekuńcze-
go i gdzie wprowadza się elastyczne formy zatrudnienia, bez szcze-
gólnych zabezpieczeń socjalnych. Dobrym przykładem zatem byłyby 
związki zawodowe w Wielkiej Brytanii, których doświadczenie upad-
ku i podniesienia się w nowej formie od lat 70. do współczesnych, 
jest dobrym źródłem inspiracji.

Patrząc na aktywność Polek w związkach zawodowych po 1989 
roku, wydaje się, że z racji ograniczeń miejsca, lepiej przyjąć per-
spektywę studiów przypadku. Chciałabym zatem opisać najciekaw-
sze, moim zdaniem, inicjatywy dotyczące kobiet, prowadzone przez 
kobiety w związkach zawodowych. Są one tym ważniejsze, że dosko-

�8) Strife: Sex and Politics in Labour Unions, red. b. pocock, Allen & Unwin, sydney 
�997.

�9) J. Kubisa, Perspektywa feministyczna w badaniach na temat zbiorowych 
stosunków pracy, „ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, rok lXX, zeszyt 
2, 2008.

20) l. briskin, p. McDermott, Women challenging unions. Feminism, Democracy, 
Militancy, University of toronto press, toronto �99�.
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nale obrazują nowe problemy w świecie pracy, które pojawiły się 
po 1989 roku. Wiążą się one z przestrzeganiem prawa pracy, refor-
mą sektora publicznego i rozwijającym się sektorem usług, a także 
z możliwościami współpracy z ruchami społecznymi reprezentujący-
mi prawa grup społecznych, które przed 1989 rokiem nie były pod-
dawane szerszej refleksji. Przykłady, które przytaczam, pokazują, co 
same kobiety mogą uzyskać w związkach oraz jak związki zawodowe 
mogą przysłużyć się kobietom. 

NSZZ „Solidarność” i molestowanie seksualne w fabryce Frito Lay
Jednym z najważniejszych przypadków zaangażowania się związ-

ku zawodowego w dyskryminację kobiet na rynku pracy była sprawa 
molestowania seksualnego w fabryce chipsów Frito Lay w Grodzisku 
Mazowieckim. Jak podkreśla Danuta Wojdat, pełnomocnik ds. kobiet 
w NSZZ „Solidarność”, było to jedno z ważniejszych doświadczeń 
związkowych w kwestii obrony praw kobiet. Sprawa dotyczyła kie-
rownika liniowego oskarżonego przez podwładne o molestowanie. 
Kobiety, które nie zgadzały się na takie praktyki, były szykanowane, 
zmieniano ich stanowisko pracy na gorsze, zmiany na bardziej mę-
czące. Zakładowy przewodniczący NSZZ „Solidarność” niezwłocznie 
poinformował pracodawcę o tej sytuacji, jednak nie miał żadnego do-
wodu na piśmie, który mógłby to potwierdzić – pracownice były zbyt 
zastraszone groźbą zwolnienia, by składać pisemne skargi. W efekcie 
kobiety (trzy z nich było ofiarami molestowania, pięć było świadka-
mi), które zostały zwolnione za nieefektywność, zdecydowały się 
pozwać kierownika. W odpowiedzi firma pozwała je. Ta brutalna 
polityka firmy odbiła się również na przewodniczącym zakładowej 
„S”, który został karnie zwolniony za deklarowanie zawyżonego po-
ziomu uzwiązkowienia i fałszerstwo. Sam związek zawodowy został 
oskarżony o współpracę z oszustem i kłamcą. W maju 2008 roku sąd 
wydał wyrok uniewinniający i uznał, że kierownik nie był sprawcą 
molestowania; prokuratura zapowiedziała odwołanie. 

To studium przypadku pokazuje ważne kwestie. Oznacza, że na-
wet przemysł, dotychczas bastion związków zawodowych, nie jest 
już tym samym bezpiecznym dla pracowników miejscem. Działania 
rekrutacyjne nastawione są dziś na poszukiwanie tańszej i posłusz-
nej (czyli zwykle nieuzwiązkowionej) siły roboczej, do której w dużej 
mierze należą kobiety – firmy oferują niższe zarobki, argumentując, 
że na lokalnym rynku pracy innego zatrudnienia dla kobiet nie ma. 
A oferta pracy to dobrze zadomowiona segregacja zawodowa (ko-
biety przy linii produkcyjnej, mężczyźni – kierownicy), oznaczająca 
również gorsze warunki pracy, większą podatność na wyzysk i mniej-
sze bezpieczeństwo zatrudnienia. Nakłada się na to również polityka 
globalnych koncernów inwestujących w Polsce, które nie chcą stoso-
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wać równościowych standardów, mimo iż przestrzegają ich w swoich 
centralach21.

Jak wynika z przypadku Frito Lay, w sprawach dotyczących mole-
stowania seksualnego rola zakładowego przewodniczącego jest bar-
dzo istotna, ponieważ może on być cennym wsparciem dla ofiar. Rola 
przewodniczącego to także pośredniczenie między ofiarami a kie-
rownictwem i pracodawcą. Niestety, w przypadku Frito Lay działanie 
związkowe zostało zakwestionowane i spotkało się z brutalną reak-
cją firmy, która przerodziła się w otwartą wojnę ze związkiem. Nie-
mniej jednak tak naprawdę w interesie firmy leży wyznaczenie osoby, 
która będzie cieszyła się zaufaniem społecznym i dzięki temu pomo-
że rozwiązywać problemy z dyskryminacją, w tym z molestowaniem 
seksualnym. W takich przypadkach ważne jest, by osoba interweniu-
jąca nie była zależna od firmy, stąd przewodniczący czy przewodni-
cząca związkowa są na takie stanowisko dobrymi kandydatami. Ak-
cja podjęta przez przewodniczącego we Frito Lay była dobrą próbą 
wypełnienia nowej roli działacza związkowego, podchodzącego do 
swych obowiązków szerzej, rozumiejącego różnorodność proble-
mów członków i członkiń, których nie można sprowadzić jedynie 
do poziomu płac i przestrzegania urlopów. Takie wnioski wyciąg-
nął też sam związek zawodowy: w 2006 roku w Regionie Mazowsze 
przygotowano program edukacyjny dla zakładowych przewodniczą-
cych, podczas którego członkowie związku uczyli się odpowiednio 
rozmawiać o molestowaniu seksualnym tak, by umieć okazać wspar-
cie i nie zranić uczuć ofiar.

Działalność Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych 

Niezgoda na polityczne uwikłanie OPZZ i NSZZ „Solidarność”, a tak-
że pogarszające się warunki zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
doprowadziły do powstania w 1996 roku Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W pamięci społecznej dzia-
łalność tego związku zapisała się dzięki dwóm protestom: w latach 
1999–2001 w sprawie reformy służby zdrowia wprowadzanej przez 
AWS oraz w roku 2007 – w sprawie zahamowania podwyżek oraz 
braku chęci strony rządowej do dyskusji nad reformą służby zdrowia, 
która nie oznaczałaby rabunkowej prywatyzacji. Charakterystycz-
ną cechą protestów pielęgniarek i położnych były marsze, noszenie 
czarnych elementów ubioru, blokowanie kas chorych, pikietowanie 
urzędów wojewódzkich, protesty głodowe, a także okupacja urzę-
dów ministerialnych. Podczas demonstracji pielęgniarek i położnych 
dochodziło do starć i przepychanek z policją, zarówno w roku 2000, 
jak i w 2007. Protest (nie strajk) w czerwcu i lipcu 2007 roku, który 

2�) Dobrym przykładem tego zjawiska jest pierwsza słynna sprawa o molestowa-
nie seksualne wytoczona przez Magdę X firmie Winthertur (przyp. J. K.).
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przyjął formę Białego Miasteczka założonego naprzeciwko Urzędu 
Rady Ministrów, poprzedziły miesiące dyskusji między najważniej-
szymi związkami w służbie zdrowia (NSZZ „S” Sekcja Zdrowia, OPZZ, 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i OZZPiP) oraz ponawiane, 
nieskuteczne próby nawiązania kontaktu i dyskusji z rządem Jarosła-
wa Kaczyńskiego. Protest pielęgniarek i położnych, który opierał 
się na pobycie zmianowym w Białym Miasteczku, wykorzystywaniu 
dni wolnych i urlopów oraz nieodchodzeniu od łóżek pacjentów, 
zaskarbił sobie wielką sympatię społeczną. Przywrócił także spo-
łeczeństwu wiarę w idee związkowe. Jednak rok po tych wydarze-
niach przewodnicząca związku z bólem zauważyła, że szersze po-
stulaty związku nadal nie zostały spełnione. Zmiana ekipy rządzącej 
nie przyniosła poprawy sytuacji, mimo że obecna minister zdrowia 
Ewa Kopacz odwiedzała Białe Miasteczko. Istotny jest, rzecz jasna, 
spór między związkiem zawodowym lekarzy, popierającym jak naj-
dalej posuniętą liberalizację rynku usług medycznych i prywatyzację 
szpitali, a pozostałymi związkami, upatrującymi w tych pomysłach 
zagrożenia dla warunków pracy, konkurowania za pomocą cięcia 
kosztów, pogorszenia jakości usług i jakości stanowisk pracy. Ten 
rozłam, przekładający się zresztą również na relacje lekarz – pielęg-
niarka i położna, jest wykorzystywany przez kolejnych rządzących, 
jak również przez dyrekcje szpitali, które wykorzystując niski prestiż 
zawodu pielęgniarki i położnej, ich zależność od lekarzy, nie przy-
znają większych podwyżek. Konflikt pracodawca – związek zawo-
dowy może być rozwiązywany wyłącznie na terenie szpitala. Zatem 
dyskusja na poziomie rządu nie oznacza rozwiązania problemów na 
poziomie zakładu. Jednocześnie dyrekcja szpitala nie czuje się dosta-
tecznie stroną konfliktu, ponieważ zobowiązana jest wymaganiami 
Narodowego Funduszu Zdrowia, a co za tym idzie – długami wynika-
jącymi również z zaniżonych wycen świadczeń. Warto też pamiętać 
o specyfice możliwości protestu w służbie zdrowia, gdzie odejście od 
stanowiska pracy, czyli od łóżka pacjenta, jest decyzją dramatyczną 
i zwykle nie spotyka się ze zrozumieniem społecznym. 

Praca pielęgniarek i położnych jest jednym z fundamentów społe-
czeństwa. Niestety, po dwudziestu latach przedstawicielki obu tych 
zawodów nie doczekały się ani większej samodzielności zawodowej, 
która jest udziałem ich koleżanek w innych krajach europejskich 
(wręcz przeciwnie, ostatnio zamknięto ostatnią Izbę Porodową w Lę-
dzinach, gdzie położne same przyjmowały porody), ani wyższych 
płac, mimo rosnącego poziomu wykształcenia w obu grupach. Jak 
wskazują działaczki związku, relacja między pielęgniarką a lekarzem 
w Polsce nadal przypomina tradycyjne małżeństwo, a nie partner-
ski układ profesjonalistów. To oznacza mechanizm błędnego koła, 
w którym kwestie kulturowe mieszają się z ekonomicznym wyklu-
czaniem i wyzyskiem, a właściwie są chętnie wykorzystywane jako 
uzasadnienie zarówno na polu negocjacji o zarobkach w szpitalu, na 
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poziomie dyskusji o układzie zbiorowym w branży, jak i na poziomie 
rozmów na szczeblu rządowym. Tym ważniejsza wydaje się strategia 
przyjęta przez OZZPiP, którą można określić jako „nic o nas bez nas”. 
Zamiast zdawać się na działania central związkowych, gdzie interesy 
poszczególnych grup zawodowych mieszają się i czasem są sprzecz-
ne, pielęgniarki i położne występują same w swoim imieniu i dzięki 
swej determinacji oraz wyjątkowemu charakterowi podejmowanych 
akcji protestacyjnych, mają ważny wkład w kształtowanie stosunków 
pracy w polskiej służbie zdrowia.

Aktywność związkowa kobiet i pierwszy strajk w hipermarkecie
Hipermarkety są doskonałym przykładem nowej oferty pracy, jaka 

pojawia się wraz z tworzeniem się społeczeństwa usługowego. Cha-
rakterystyczne dla tej sfery jest rozproszenie pracowników, siedmio-
dniowy tydzień pracy, zmienny grafik, niskie poczucie bezpieczeń-
stwa zatrudnienia i niewielkie możliwości awansu, a także niskie 
płace, ciężka fizyczna praca i umowy na czas określony. Firmy tego 
typu mają dość paternalistyczny stosunek do swoich pracowników, 
co objawia się również dużą niechęcią do związków zawodowych. 
Co ważne, w hipermarketach ok. 70% załogi stanowią kobiety22 i to 
właśnie kobiety stały się motorem związkowych działań. Ciekawe 
studium przypadku powstawania organizacji związkowej w hiper-
markecie przedstawia Ostrowski23. Uwagę zwraca wielka odpowie-
dzialność złożona na barkach jednej osoby – założycielki związku, 
charyzmatycznej kasjerki. Wynikać to może z zastraszenia pracow-
ników, ich poczucia, że nic od nich nie zależy i że pracodawca łatwo 
znajdzie nowych, chętnych na ich miejsce. Sytuacje, z jakimi styka się 
opisywana przewodnicząca w kontaktach z pracodawcą, pokazują, 
jak trudne jest kolektywne działanie w społeczeństwie usług – kie-
rownictwo zbija wszystkie związkowe propozycje, a na zewnątrz 
prezentuje związek jako zajmujący się mało ważnymi rzeczami. Tym-
czasem, jak wynika z doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy, w hi-
permarketach jest bardzo dużo do zrobienia w kwestii BHP czy usta-
bilizowania grafiku, nie mówiąc już o podwyższeniu jakości umów 
o pracę. Podobne doświadczenie ma Elżbieta Fornalczyk, przewodni-
cząca Komisji Zakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 
80” w Tesco i organizatorka pierwszego strajku w hipermarkecie24. 
Jest osobą świadomie łączącą problematykę złych warunków pracy 
i płacy z problemami pracy kobiet. Wskazuje na gorszą pozycję spo-
łeczną kobiet wynikającą z segregacji zawodowej, która się wiąże 
z niższymi zarobkami, oraz konieczność pracy na dwa etaty – zawo-

22) p. ostrowski, Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym 
w Polsce, beck, Warszawa 2009.

2�) ibidem.

24) Kobiety nie lubią siedzieć cicho – rozmowa z Elżbietą Fornalczyk, „gazeta Femi-
nistyczna” – dodatek do „gazety Wyborczej”, 07.0�.2008.
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dowy i domowy. W wywiadach wielokrotnie wskazywała na fakt, że 
praca kasjerek w hipermarketach jest tak ciężka, że nie chcą się jej 
podejmować nawet byli górnicy. Fornalczyk odwołuje się do związ-
kowych wartości wspólnego działania, podkreślając wyjątkowość 
kobiecego protestu: wielkiego koleżeńskiego wsparcia, działania 
wspólnie, a nie w oparciu o hierarchię prestiżu. Fakt, że to właśnie 
kobiety zorganizowały pierwszy i to udany strajk w tak trudnym 
miejscu jak hipermarket, jasno pokazuje, że wspomniany wyżej dzia-
łacz NSZZ „Solidarność” zupełnie nie miał racji, mówiąc, że kobiety 
trudniej jest zorganizować. 

Podsumowanie
Polki mogą pochwalić się bogatą historią działalności społecznej, 

także jeśli chodzi o związki zawodowe. Patrząc na ostatnie dwadzieś-
cia lat, można powiedzieć, że i kobiety, i związki zawodowe zaczyna-
ją stawiać pytania o swoje miejsce na rynku pracy – tyle, że kobiety 
robią to w znacznie aktywniejszy sposób niż związkowe struktury. 
Unia Europejska zachęca do jak największej partycypacji na rynku 
pracy bez względu na płeć i wiek. Są jednak grupy społeczne bardziej 
narażone na wyzysk i mające potrzeby wykraczające poza standar-
dowe kwestie warunków pracy i płacy, których sytuację dodatkowo 
pogarsza postępujące uelastycznianie rynku pracy oraz redukcja 
praw pracowników. Obecność kobiet w związkach zawodowych sta-
wia pytanie o jakość życia, godność pracownika czy łączenie życia 
zawodowego z życiem prywatnym i rodzinnym. Obecność kobiet 
to także nowe modele przywództwa, działania bardziej kolektywne 
niż w oparciu o hierarchię stanowisk. Mimo że w polskich struktu-
rach związkowych nieustannie odczuwalny jest opór przeciw więk-
szej aktywności kobiet, patrząc na opisane wyżej przypadki, można 
przypuszczać, że przyszłość i dobra kondycja związków zawodowych 
będzie w dużej mierze zależeć właśnie od kobiet. ❚
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Kobiety w spółkach 
rynku kapitałowego

Lidia Adamska, Beata Jarosz, Ewa Lisowska
 

Wprowadzenie
Jednym z symptomów przemian gospodarczych w Polsce było po-

wstawanie spółek kapitałowych, z których znaczna część weszła na 
giełdę. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (GPW) powsta-
ła 16 kwietnia 1991 roku. Na pierwszej sesji było notowanych zale-
dwie pięć spółek, a w 1999 roku już 200, podczas gdy dzisiaj (maj 
2009 roku) – 373 firmy są notowane na rynku głównym oraz 88 na 
rynku NewConnect, utworzonym w 2007 roku jako alternatywny sy-
stem obrotu dla firm młodych i mających duży potencjał rozwojowy, 
działających m.in. w obszarze nowych technologii.

Od 1994 roku warszawska Giełda Papierów Wartościowych jest 
pełnoprawnym członkiem Światowej Federacji Giełd (World Federa-
tion of Exchanges), grupującej wszystkie najważniejsze giełdy świa-
ta, a od czerwca 2004 roku – członkiem Federacji Europejskich Giełd 
Papierów Wartościowych (FESE). Głównym akcjonariuszem Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie jest obecnie Skarb Państwa 
(98,8% udziału w kapitale zakładowym), ale Giełda znajduje się 
w procesie prywatyzacji, więc wkrótce może się to zmienić.

Przedmiotem analizy tego raportu jest udział kobiet wśród zatrud-
nionych oraz na stanowiskach kierowniczych w Giełdzie Papierów 
Wartościowych oraz w innych spółkach rynku kapitałowego, jak rów-
nież odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa te stosują jakiekol-
wiek formy promowania kobiet na stanowiska menedżerskie. 

Na użytek opracowania raportu zostało przeprowadzone specjalne 
badanie ankietowe, którym objęto 582 spółki działające na rynku ka-
pitałowym. Ankieta została wysłana pocztą elektroniczną do:

• 50 banków należących do Związku Banków Polskich (8,6%),
• 362 firm będących emitentami giełdowymi na Rynku Głównym 

(62,2%),
• 86 firm będących emitentami giełdowymi na Rynku NewConnect 

(14,8%),
• 27 domów maklerskich, członków Giełdy (4,6%),
• 27 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (4,6%),
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• 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych (2,4%),
• 15 Funduszy Private Equity (2,6%),
• Komisji Nadzoru Finansowego (0,2%). 

Na ankietę odpowiedziało 95 przedsiębiorstw, czyli 16% ogółu ob-
jętych badaniem. Struktura przedsiębiorstw, które odpowiedziały na 
ankietę, przedstawia się jak w tabeli 1. Struktura zbadanych firm jest 
zbliżona do struktury ogółu spółek rynku kapitałowego pod wzglę-
dem statusu na rynku giełdowym.

Tabela 1. Spółki kapitałowe, które odpowiedziały na ankietę, według 
wybranych cech
Wyszczególnienie Liczba spółek 

Ogółem N=95
Procent 

N=100,0%

Status na rynku giełdowym

spółka notowana na giełdzie – rynek regulowany �5 68,4

spółka notowana na giełdzie – rynek newconnect 11 ��,6

bank nienotowany na giełdzie 8 8,4

inna niż bank spółka nienotowana na giełdzie 11 ��,6

Branża

Finanse 27 28,4

przemysł, budownictwo 42 44,2

informatyka i różne usługi 26 27,4

Wielkość firmy

Do 49 zatrudnionych �7 �7,9

�0–249 zatrudnionych 40 42,�

2�0 lub więcej �8 40,0

Czy spółka z kapitałem zagranicznym?

tak 2� 24,2

Nie 70 7�,7

brak danych 2 2,�

Płeć szefa spółki

Mężczyzna 8� 8�,�

Kobieta �2 �2,6

Mężczyzna i kobieta 2 2,�

Czas istnienia spółki

Do �0 lat �2 ��,7

��–�� lat 31 �2,6

�6 lat lub więcej 29 �0,�

brak danych 3 �,2

Źródło: wyniki badania „Kobiety w spółkach kapitałowych” 2009.
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Spółki kapitałowe, które odpowiedziały na ankietę, zatrudniały 
w sumie 28 tys. 227 kobiet, czyli ponad połowę (51,3%) ogółu zaso-
bów personalnych tych spółek stanowią kobiety. Firmy, które zatrud-
niały 54% lub więcej kobiet, a więc w dużym stopniu sfeminizowane, 
stanowiły blisko 1/3 ogółu zbadanych przedsiębiorstw.

Wśród 95 zbadanych firm w 12 szefem była kobieta. Były to głów-
nie firmy średnie oraz małe i tylko jedna duża spółka. Uzyskane wy-
niki są lepsze niż dane dotyczące ogółu spółek giełdowych, bowiem 
udział kobiet wśród szefów jest na poziomie 3% w przypadku spółek 
giełdowych notowanych na rynku głównym i 9% w przypadku spó-
łek NewConnect1. Można zatem wnioskować, że na ankietę sponta-
nicznie odpowiedziały głównie te spółki, które mogą się pochwalić 
wyższym udziałem kobiet na stanowiskach menedżerskich oraz dzia-
łaniami promującymi kobiety na takie stanowiska. Na rzecz praw-
dziwości tego wniosku w pewnym stopniu świadczą dodatkowe an-
kiety, które wpłynęły już po wyznaczonym terminie (pod wpływem 
kilkakrotnego ponaglania) i z tego powodu nie zostały włączone 
do zbiorczej analizy. Są to ankiety z pięciu firm: trzech domów ma-
klerskich, jednej firmy inwestycyjnej oraz jednej dużej firmy, która 
nie określiła swojej branży. W żadnej z nich szefem nie jest kobieta, 
w żadnej nie są prowadzone działanie na rzecz wyrównywania szans 
kobiet, a ich liczba na stanowiskach kierowniczych najwyższego 
i wyższego szczebla jest wyraźnie mniejsza niż liczba mężczyzn. 

Przeprowadzone badanie nie jest reprezentatywne dla ogółu spó-
łek działających na rynku kapitałowym i jego wyniki należy trakto-
wać jako źródło hipotez do dalszych badań.

Kobiety w kadrze zarządzającej GPW na tle innych giełd
W latach 1991–1994 w zarządzie giełdy była jedna kobieta. Potem, 

aż do 2006 roku, w zarządzie nie było żadnej kobiety. Od trzech lat 
wśród czterech osób tworzących zarząd GPW są dwie kobiety. Preze-
sem jest mężczyzna.

Jeśli chodzi o Radę Giełdy (odpowiednik rady nadzorczej), to w la-
tach 1991–1993 nie zasiadała w niej żadna kobieta. Pierwsza kobie-
ta weszła do Rady w 1994 roku, w kolejnym roku zasiadały w niej 
dwie kobiety, w następnych latach – na zmianę jedna lub dwie aż do 
2001 roku. W latach 2002–2005 przybyło kobiet w Radzie i ich licz-
ba zwiększyła się do czterech, stanowiąc jedną trzecią ogółu człon-
ków Rady. W kolejnych dwóch latach liczba kobiet zmniejszyła się do 
trzech, czyli wynosiła 25%. W latach 2008–2009 wciąż trzy kobiety 

�) na podstawie analiz prowadzonych przez „puls biznesu” w spółkach noto-
wanych na giełdzie. por.: Piękniejsza strona rynku NewConnect, „puls biznesu”, 
��.0�.2009.
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wchodzą w skład Rady Giełdy, ale ogólna liczba jej członków wynosi 
siedem (wcześniej dwanaście), więc udział kobiet jest większy niż we 
wszystkich poprzednich latach i wynosi obecnie 43% (por. tab. 2). 

Tabela 2. Udział kobiet wśród zatrudnionych i na stanowiskach 
kierowniczych w GPW w latach 2000–2009

2000 200� 2002 200� 2004 200� 2006 2007 2008 2009

rada giełdy (rada nadzorcza)

ogółem 
(liczby)

�2 �2 �2 11 �2 �2 �2 �2 7 7

Kobiety 
(liczby)

2 2 4 4 4 4 3 3 3 3

   % kobiet �6,7 �6,7 ��,� �6,4 ��,� ��,� 2�,0 2�,0 42,9 42,9

Kadra zarządzająca – dyrektorzy i szefowie zespołów

ogółem 
(liczby)

�9 �7 �8 �7 �8 2� 20 22 2� 2�

Kobiety 
(liczby)

8 7 7 7 9 �0 9 �0 11 11

   % kobiet 42,� 4�,2 �8,9 4�,2 �0,0 47,6 4�,0 4�,� 47,8 47,8

Zatrudnienie ogółem

ogółem 
(liczby)

2�7 2�� 22� 206 204 �98 �87 �8� 202 �97

Kobiety 
(liczby)

�2� �20 ��4 �02 �0� 97 94 9� 99 98

   % kobiet �2,7 ��,� �0,7 49,� �0,� 49,0 �0,� �0,� 49,0 49,7

Udział zasiadających w radzie giełdy w stosunku do liczby zatrudnionych

Kobiety % �,6 �,7 �,� �,9 �,9 4,� �,2 �,2 �,0 �,�

Mężczyźni %    8,9 8,8 7,2 6,7 7,9 7,9 9,7 9.8 �,9 4,0
  

  Źródło: obliczenia własne na podstawie danych wewnętrznych gpW.

Na stanowiskach kierowniczych warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych, czyli wśród dyrektorów i szefów zespołów, kobie-
ty stanowiły w latach 2000–2009 nie mniej niż 39%, a obecnie ich 
udział wynosi 48%.

Wśród ogółu pracowników kobiety stanowią obecnie blisko połowę, 
podczas gdy w 2000 roku odsetek ten wynosił 53%. Z danych wynika, 
że udział kobiet w Radzie Giełdy i kadrze zarządzającej jest dzisiaj 
bardziej korzystny, niż było to na początku tego stulecia. Inną pozy-
tywną tendencją zmian jest to, że zwiększył się procent kobiet, które 
zasiadają w Radzie Giełdy w stosunku do ogółu zatrudnionych kobiet 
(z 1,6% w 2000 roku do 3% w 2009 roku), a jednocześnie zmniejszył 
się ten wskaźnik w przypadku mężczyzn – z blisko 9% do 4%. Tak więc 
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można powiedzieć, że Giełda Papierów Wartościowych stanowi dzi-
siaj przykład dobrej praktyki w zakresie doceniania talentów kobiet 
i promowania ich na najwyższe szczeble zarządzania.

Porównanie warszawskiej giełdy z innymi światowymi giełdami 
w zakresie składu zarządu według płci wypada korzystnie dla giełdy 
w Polsce (por. tab. 3), co znaczy, że tylko GPW ma 50-procentowy 
udział kobiet w swoim zarządzie. Połowa spośród głównych – wy-
mienionych w tabeli 3 – giełd światowych nie ma w zarządzie żadnej 
kobiety, a pozostałe mają co najwyżej jedną trzecią kobiet.

Tabela 3. Kobiety w zarządach wybranych giełd światowych w 2009 
roku (w %)
giełda liczba osób 

w zarządzie
Liczba 
kobiet

% kobiet

Warszawska gpW 4 2 �0,0

london stock exchange (www.londonsto-
ckexchange.com)

8 2 2�,0

nYse euronext (www.nyse.com) 13 0 0,0

Frankfurt stock exchange (www.deutche-
boerse.com)

4 0 0,0

nAsDAQ oMX (www.nasdaqomx.com) 13 2 ��,4

Athens exchange (www.ase.gr) 7 0 0,0

Wiener borse Ag (www.wbag.at) 2 0 0,0

budapest stock exchange (www.bse.hu) 9 2 22,2

prague stock exchange (www.pse.cz) 3 0 0,0

bratislava stock exchange (www.bsse.sk) 9 2 22,2

bulgarian stock exchange (www.bse-
sofia.bg)

7 2 28,6

bucharest stock exchange (www.bvb.ro) 9 2 22,2

ljubljana stock exchange (www.ljse.si) 1 0 0,0

Źródło: strony internetowe poszczególnych giełd.

Kobiety w spółkach rynku kapitałowego
Kobiety wśród zatrudnionych 

Jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego, kobiety 
stanowią ponad połowę ogółu zatrudnionych w zbadanych spółkach 
działających na rynku kapitałowym. Firmy z udziałem kapitału za-
granicznego zatrudniają wyraźnie więcej kobiet (62%) niż pozosta-
łe firmy (33%). Podobną liczbę kobiet zatrudniają firmy zarządzane 
przez mężczyznę (51%), jak i zarządzane przez kobietę (52%). Dużym 
zatrudnieniem kobiet charakteryzują się banki (67%), a stosunkowo 
najmniejszym – spółki NewConnect (47%). Te ostatnie to młode spółki 
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i może dlatego udział kobiet wśród zatrudnionych jest w nich tak ni-
ski, bowiem wyniki badania wskazują na taką oto zależność: im dłuż-
szy czas istnienia firmy na rynku, tym większy udział kobiet wśród 
zatrudnionych. Można postawić hipotezę, że młode i rozwijające się 
firmy w większym stopniu niż te, które mają ustabilizowaną sytuację 
na rynku, „boją się” zatrudniać kobiety ze względu na ich funkcje ma-
cierzyńskie. Firmy duże i firmy małe mają zbliżony udział pracujących 
kobiet (ok. 52%), podczas gdy średnie – najmniejszy (38%). 

Branże przemysłowa i budownictwo zatrudniają najmniej kobiet 
– tylko 28%, podczas gdy branża finansowa aż 68%, a informatyczna 
bądź inna usługowa – 46% (por. tab. 4).

Tabela 4. Spółki kapitałowe, które odpowiedziały na ankietę, 
według liczby zatrudnionych, w tym kobiet oraz ich udziału wśród 
zatrudnionych

Wyszczególnienie liczba firm
liczba zatrudnionych Udział kobiet 

%

Kobiety (a) ogółem (b) a/b

ogółem 9� 28 227 �� 064 ��,�

Wielkość firmy

Mała (do 49 zatrudnio-
nych)

�7 22� 4�� �2,2

średnia (�0–249 zatrud-
nionych)

40 � 996 � 269 �7,9

Duża (2�0 i więcej 
zatrudnionych)

�8 26 006 49 �98 �2,6

czy firma z kapitałem 
zagranicznym?

tak 2� �7 7�0 28 ��9 62,�

Nie 70 7 �86 2� 026 �2,9

płeć szefa firmy

Mężczyzna 8� 27 442 �� 620 ��,2

Kobieta �2 ��8 �0�� �2,0

typ przedsiębiorstwa

spółka giełdowa – rynek 
regulowany

�5 2� �4� 49 8�� �0,�

spółka giełdowa – rynek 
newconnect

11 �7� �69 46,9

bank nienotowany na 
giełdzie

8 � 786 2 6�� 67,�

inna niż bank spółka 
nienotowana na giełdzie

11 � �27 2 227 �0,6
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sektor przedsiębiorstwa

Finanse 27 �8 �07 26 778 67,6

przemysł, budownictwo 42 4 4�2 �6 06� 27,7

informatyka i inne usługi 26 � 668 �2 22� 46,4

czas istnienia firmy

Do �0 lat �2 � 982 � 0�� �9,6

��–�� lat 31 � 42� �0 �88 ��,2

�6 lub więcej lat 29 20 ��� �7 869 ��,2

Działania na rzecz pro-
mowania kobiet

Występują �2 2� 269 �6 076 �9,0

nie występują 4� 6 9�8 �8 988 �6,6

Źródło: jak dla tabeli �.

Firmy, które wprowadziły jakieś rozwiązania mające na celu wyrów-
nywanie szans, zatrudniają więcej kobiet (59%) niż firmy bez takich 
rozwiązań lub bez świadomości wśród kadry zarządzającej, że za-
trudnianie kobiet na stanowiskach kierowniczych się opłaca (37%). 

Wykształcenie kobiet i ich udział w awansach 
Uzyskane wyniki potwierdzają, że pracujące kobiety są lepiej wy-

kształcone od pracujących mężczyzn. Kobiety stanowią większość 
wśród pracowników z wyższym (54,3%) i średnim wykształceniem 
(55,5%), podczas gdy mężczyźni wyraźnie dominują wśród pracowni-
ków mających wykształcenie niższe od średniego (67,1%, podczas gdy 
kobiety 31,9%). Udział kobiet z wyższym wykształceniem jest szcze-
gólnie wysoki w spółkach sektora finansowego (64,4% wobec 34,2% 
w sektorze informatycznym i usług niefinansowych), w spółkach 
z kapitałem zagranicznym (63,4% wobec tylko 38,9% w spółkach pol-
skich) i bankach (61,6% wobec np. 49,1% w spółkach NewConnect). 
Podobnie rzecz się ma w przypadku wykształcenia średniego. 

Wśród ogółu osób awansowanych w 2008 roku kobiety stanowiły 
56%. Najwięcej kobiet awansowało w spółkach z kapitałem zagra-
nicznym, w spółkach, w których szefem jest kobieta (68%), w spół-
kach NewConnect (73,7%) i w sektorze finansowym (66,2%). Dzia-
łania na rzecz wyrównywania szans sprzyjają awansowaniu kobiet. 
W spółkach, gdzie są wprowadzone takie działania, awansowało 
60,2% kobiet, podczas gdy w tych, gdzie żadnych działań nie było 
– 37,3%. 

Kobiety na stanowiskach kierowniczych 
W zbadanych spółkach kapitałowych kobiety na stanowiskach kie-

rowniczych stanowią 39%, a więc nieco więcej niż wynosi średnia dla 
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Polski (36%)2. Niemniej jednak nie można tych danych uogólniać na 
wszystkie spółki działające na rynku kapitałowym, bowiem tylko nie-
wielki odsetek firm odpowiedział na ankietę. 

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego charakteryzują się wy-
raźnie wyższym udziałem kobiet na stanowiskach kierowniczych 
niż firmy oparte na rodzimym kapitale – odpowiednio 45% i 29%. 
Gdy szefem przedsiębiorstwa jest kobieta, udział płci żeńskiej na 
stanowiskach kierowniczych jest wyraźnie wyższy niż w przypadku 
przedsiębiorstw, których dyrektorem bądź prezesem jest mężczyzna 
– odpowiednio 50% i 38%. Stosunkowo najwyższym udziałem kobiet 
wśród kierowników charakteryzują się banki (51%), a w przypadku 
branż – sektor finansowy (48%). Można zaobserwować prawidło-
wość, że im więcej kobiet zatrudnionych, tym wyższy jest ich udział 
wśród kierowników. Wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą za-
trudnionych ogółem nie różnicuje udziału kobiet na stanowiskach 
kierowniczych: jest on na podobnym poziomie w firmach małych, 
średnich i dużych, chociaż stosunkowo najmniejszy w przypadku 
przedsiębiorstw średniej wielkości (por. tab. 5). 

Tabela 5. Kobiety na stanowiskach kierowniczych według wielkości 
przedsiębiorstwa

Wyszczególnienie: liczba firm

średnia liczba osób na sta-
nowiskach kierowniczych 
(przypadająca na jedno 
przedsiębiorstwo)

Udział 
kobiet %

Kobiety (a) ogółem (b) a/b

ogółem na stanowiskach kierowniczych w firmach:

- małych (do 49 zatrudnio-
nych)

�7 �,2��� 8,�76� �9,6

- średnich (�0-249 zatrud-
nionych)

40 7,��00 22,22�0 �4,0

- dużych (2�0 lub więcej 
zatrudnionych)

�8 6�,7�0� ��7,���6 �9,�

na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach:

- małych (do 49 zatrudnio-
nych)

�7 0,7647 2,70�9 28,�

- średnich (�0-249 zatrud-
nionych)

�9 0,8462 4,2�08 20,0

- dużych (2�0 lub więcej 
zatrudnionych

�8 �,�684 8,2�68 �6,6

2) Dane gUs dla 2008 r. por.: Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 
2008, gUs, Warszawa 2009.
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na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach

- małych (do 49 zatrudnio-
nych)

�7 �,�76� �,294� ��,7

- średnich (�0-249 zatrud-
nionych)

40 2,�2�0 7,�2�0 �2,6

- dużych (2�0 lub więcej 
zatrudnionych

�8 2�,4474 �0,47�7 42,�

na niższych stanowiskach kierowniczych w firmach

- małych (do 49 zatrudnio-
nych)

�7 �,294� 2,2��� �7,9

- średnich (�0-249 zatrud-
nionych)

40 4,4000 ��,0�00 �9,8

- dużych (2�0 lub więcej 
zatrudnionych

�8 �8,8947 98,42�� �9,�

Źródło: jak dla tabeli �.

Uzyskane dane potwierdzają prawidłowość, że im wyższe stanowi-
sko i większa firma, tym mniejszy udział kobiet. Stosunkowo najmniej 
jest kobiet na stanowiskach najwyższego szczebla w dużych spół-
kach (16,6% wobec 28,3% w małych spółkach), a najwięcej (57,9%) 
w małych spółkach na stanowiskach niższego szczebla.

Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi jakieś programy na rzecz wyrów-
nywania szans i promowania kobiet na stanowiska kierownicze, to 
większy jest ich odsetek na takich stanowiskach – 42% wobec 33% 
w przedsiębiorstwach, w których żadne działania nie są prowadzone. 

Deklarowane działania na rzecz wyrównywania szans kobiet 
Na 95 badanych spółek nieco mniej niż połowa (45,3%) nie prowa-

dzi żadnych działań na rzecz kobiet; wśród pozostałych największą 
liczbę stanowią te, które wdrożyły jedno działanie (25,3%) lub dwa 
działania (17,9%) na siedem uwzględnionych w pytaniu ankietowym 
i wymienionych w tabeli 6. Jedenaście spółek realizuje od 3 do 6 
działań – wszystkie one zostały opisane w punkcie Przykłady spółek 
– liderów genderowych. 

Wśród firm, które jakieś działania wdrażają, najczęściej deklaro-
wane jest rozwiązanie polegające na posiadaniu określonych i poda-
nych do wiadomości pracownic i pracowników zasad awansowania 
(36,7%) oraz monitorowanie wynagrodzeń według płci (24,2%). 

Na posiadanie wiedzy o wynikach badań dowodzących, że wię-
cej kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania oznacza lepszą 
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rentowność firmy3, wskazało 17% przedstawicieli działów kadr wy-
pełniających ankietę. Tylko niecałe 12% firm prowadzi działania, któ-
rych celem jest pomoc kobietom w planowaniu przez nich kariery 
zawodowej. Jeszcze rzadziej organizowane są specjalne szkolenia 
dla kobiet służące zwiększeniu ich liczby na stanowiskach kierowni-
czych. Do wyjątków należą firmy, które mają w swoich strukturach 
oddzielną komórkę ds. równego traktowania lub specjalistę/specja-
listkę ds. równości oraz które stosują działania wyrównawcze, czyli 
tzw. dyskryminację pozytywną (por. tab. 6). 

Działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i awansowania ich 
na stanowiska kierownicze występują częściej w firmach, których 
szefem jest kobieta, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to monitoro-
wania wynagrodzeń, posiadania oddzielnej komórki ds. równości 
i stosowania dyskryminacji pozytywnej: te rozwiązania występują 
z takim samym natężeniem niezależnie od tego, czy szefem jest męż-
czyzna, czy kobieta. 

Największą liczbę działań stosują banki – przeciętnie ok. dwóch 
różnych działań, a następnie firmy z kapitałem zagranicznym i firmy 
zarządzane przez kobietę.

Tabela 6. Spółki kapitałowe, które odpowiedziały na ankietę, według 
deklarowanych działań sprzyjających awansowaniu kobiet
Działania liczba wskazań częstość (%)

przedsiębiorstwo ma jasno określone i podane 
do wiadomości pracownic i pracowników zasady 
awansowania w strukturze pionowej firmy.

35 �6,8

przedsiębiorstwo monitoruje wynagrodzenia 
według płci, czyli raz na rok dokonuje analizy 
przeciętnych płac kobiet i mężczyzn na po-
szczególnych stanowiskach celem zapobiegania 
dyskryminacji płacowej.

2� 24,2

�) stosowanie polityki równych szans przynosi korzyści ekonomiczne, na co 
wskazują wyniki badania Komisji europejskiej z 200� roku przeprowadzonego wśród 
blisko 800 firm z 2� krajów Ue (por.: The Business Case for Diversity. Good Practices 
in the Workplace, european commission 200�, s. 20–22). badacze z cranfield Uni-
versity co roku analizują �00 największych firm notowanych na londyńskiej giełdzie 
i publikują kobiecy indeks Ftse, który pokazuje, że firmy mające co najmniej jedną 
kobietę na stanowisku dyrektora osiągają lepszą rentowność niż firmy, które nie 
mają kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych (za: Przewodnik dobrych 
praktyk. Firma równych szans, gender index, eQUAl, UnDp, Warszawa 2007, s. �2). 
Amerykańskie badania największych firm „Fortune �00”, prowadzone od �9 lat, do-
wodzą istnienia silnej korelacji między wysokim odsetkiem kobiet na stanowiskach 
kierowniczych a wysoką rentownością firmy (por. r. D. Adler, Women in the Executi-
ve Suite Correlate to High Profits, 200�, www.equalpay.nu/docs/en/adler_web.pdf).
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W przedsiębiorstwie znane są wyniki badań 
wskazujących, że więcej kobiet na najwyższych 
szczeblach zarządzania oznacza lepszą rentow-
ność firmy.

1� �6,8

przedsiębiorstwo prowadzi działania pomagające 
kobietom w planowaniu kariery zawodowej, takie 
jak kluby kobiet, wewnętrzne sieci kontaktów, 
programy przywództwa.

11 ��,6

organizowane są specjalne seminaria i szkolenia 
dla kobiet (np. mentoring, coaching) celem 
zwiększenia ich liczby na stanowiskach kierow-
niczych.

7 7,4

W firmie jest oddzielna komórka ds. równego 
traktowania i zwalczania przejawów dyskrymina-
cji w miejscu pracy.

4 4,2

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

3 �,2

Źródło: jak dla tab. �.

Kobiety w zarządach spółek kapitałowych 
O ile na średnich i niższych szczeblach zarządzania kobiety stanowią 

40–41%, to na najwyższych – stanowiska dyrektorów generalnych, 
prezesów, wiceprezesów, członków zarządu i rad nadzorczych – 19%. 
Wynik ten jest lepszy niż notowany w przypadku np. największych 
500 firm amerykańskich, w których kobiety w zarządach stanowiły 
w 2007 roku 15%4, i potwierdza sformułowaną już wcześniej próbę 
wyjaśnienia tej sytuacji tym, że na ankietę odpowiedziały głównie 
firmy mające się czym pochwalić, jeśli chodzi o promowanie kobiet 
na stanowiska kierownicze. 

Jeśli kobieta jest szefową, to jednocześnie większy jest udział ko-
biet na stanowiskach najwyższego szczebla – 51% wobec tylko 16% 
w przypadku przedsiębiorstw, których szefem jest mężczyzna (por. 
tab. 7). Częściowo wynika to z tego, że szefowa także wchodzi do 
puli kobiet na tych stanowiskach, a częściowo z tego, że pociąga ona 
za sobą inne kobiety. 

4) na podstawie: Catalyst Census of Women Board Directors of the Fortune 500, 
catalyst 2007, www.catalyst.org. patrz także: e. lisowska, Kobiecy styl zarządza-
nia, Wydawnictwo helion, gliwice 2009, s. �7–�9.
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Tabela 7. Kobiety wśród kierowników najwyższego szczebla 

Wyszczególnienie liczba firm

średnia liczba zatrudnionych 
na stanowisku kierowniczym 
najwyższego szczebla (przy-
padająca na jedno przedsię-
biorstwo)

Udział kobiet 
%

Kobiety (a) ogółem (b) a/b

ogółem 9� �,0426 �,�74� �8,7

Wielkość spółki

Mała (do 49 zatrud-
nionych)

�7 0,7647 2,70�9 28,�

średnia (�0–249 
zatrudnionych)

�9 0,8462 4,2�08 20,0

Duża (2�0 lub więcej 
zatrudnionych)

�8 �,�684 8,2�68 �6,6

czy spółka z kapitałem zagranicznym?

tak 2� �,�2�7 7,6�22 �9,9

Nie 69 0,9��0 4,884� �8,7

płeć szefa firmy

Mężczyzna 80 0,9�00 6,0�2� ��,8

Kobieta �2 �,�000 2,9�67 ��,4

typ przedsiębiorstwa

spółka giełdowa 
– rynek regulowany

64 �,�406 6,�28� �8,0

spółka giełdowa – ry-
nek newconnect

11 0,8�82 �,8�82 2�,4

bank nienotowany na 
giełdzie

8 �,2�00 �,0000 2�,0

inna niż bank spółka 
nienotowana na 
giełdzie

11 0,�4�� �,�6�6 �6,2

sektor przedsiębiorstwa

Finanse 27 �,48�� 6,���6 22,6

przemysł, budowni-
ctwo

4� 0,9722 4,707� 20,7

informatyka i inne 
usługi

26 0,92�� �,92�� ��,6

procent kobiet wśród zatrudnionych

niski (do 28,6%) 31 0,74�9 �,22�8 �4,2

średni (28,7-�4,�%) �2 0,6�6� �,�7�0 �2,2

Wysoki (ponad 
�4,2%)

31 �,74�9 6,�290 �2,4
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Działania na rzecz promowania kobiet

Występują �2 �,0962 6,�92� �7,7

nie występują 4� 0,9762 4,809� 20,�

Źródło: jak dla tabeli �.

Spółki notowane na rynku głównym oraz spółki nienotowane na 
giełdzie i niebędące bankiem mają stosunkowo najmniej kobiet na 
najwyższych stanowiskach kierowniczych – 18% i 16% wobec 25% 
w przypadku banków i 21% w przypadku spółek NewConnect. Im 
większy udział kobiet wśród zatrudnionych, tym większa ich re-
prezentacja na najwyższym szczeblu zarządzania. Obecność kobiet 
wśród kierowników najwyższego szczebla nie zależy zaś od tego, czy 
firma prowadzi politykę wyrównującą szanse – w firmach nieprowa-
dzących żadnych działań odsetek kobiet w zarządach wynosi 20%, 
a wśród prowadzących jakieś działania – 18%.

Kobiety jako szefowe spółek kapitałowych
Tylko w 12 spośród zbadanych spółek szefem jest kobieta, 

a w dwóch innych – szefem jest zarówno mężczyzna, jak i kobieta. 
Im mniejsza firma, tym częściej kobieta nią zarządza: 35,3% w przy-
padku firm małych i tylko 2,6% (jedna kobieta) w przypadku firm du-
żych (por. tab. 8). Najwięcej kobiet na stanowisku szefa mają spółki 
sektora finansowego (22,2%), a najmniej spółki sektora przemysło-
wego i budownictwa – 4,8% (2 kobiety). Najrzadziej kobiety są sze-
fami spółek notowanych na rynku głównym: tylko 6,2% (4 kobiety), 
podczas gdy w przypadku spółek NewConnect 27,3% (3 kobiety), 
podobnie jak w spółkach kapitałowych nienotowanych na giełdzie 
i niebędących bankiem. W przypadku banków, które odpowiedziały 
na ankietę, dwa miały kobietę na stanowisku szefa (dyrektora lub 
prezesa).

Tabela 8. Szefowie spółek kapitałowych według płci (w %)

Wyszczególnienie
szefem jest: Mężczyzna 

i kobietamężczyzna kobieta

ogółem 8�,� �2,6 2,�

Wielkość spółki

Mała (do 49 zatrudnionych) 64,7 ��,� -

średnia (�0–249 zatrudnionych) 8�,0 �2,� 2,�

Duża (2�0 lub więcej zatrudnionych) 94,7 2,6 2,6

czy spółka z kapitałem zagranicznym?

tak 78,� �7,4 4,�

Nie 87,� ��,4 �,4
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typ przedsiębiorstwa

spółka giełdowa – rynek regulowany 92,� 6,2 �,�

spółka giełdowa – rynek newconnect 72,7 27,� -

bank nienotowany na giełdzie 62,� 2�,0 �2,�

inna niż bank spółka nienotowana na 
giełdzie

72,7 27,� -

sektor przedsiębiorstwa

Finanse 74,� 22,2 �,7

przemysł, budownictwo 92,9 4,8 2,4

informatyka i inne usługi 84,6 ��,4 -

procent kobiet wśród zatrudnionych

niski (do 28,6%) 96,8 �,2 -

średni (28,7-�4,�%) 78,8 �8,2 �,0

Wysoki (ponad �4,2%) 80,6 �6,� �,2

Działania na rzecz promowania kobiet

Występują 84,6 ��,4 -

nie występują 86,0 9,� 4,7

Źródło: jak dla tabeli �.

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego częściej niż firmy polskie 
mają kobietę-szefa: odpowiednio 17,4% i 11,8%.

W tych firmach, w których prowadzone są działania na rzecz wy-
równywania szans, udział kobiet na stanowisku szefa jest wyższy niż 
wśród pozostałych. W szczególności wdrożenie takich rozwiązań jak 
pomoc w planowaniu kariery zawodowej, specjalne szkolenia oraz 
deklarowanie znajomości wyników badań wskazujących, że więcej 
kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania oznacza wyższą ren-
towność firmy, są powiązane z szefem kobietą. Można przypuszczać, 
że szefowe w większym stopniu niż panowie na tych stanowiskach 
dostrzegają potrzebę promowania kobiet i doceniają ich talenty.

Co się udało osiągnąć
Udział kobiet wśród ogółu kierowników jest w Polsce jednym 

z najwyższych w Unii Europejskiej; przeprowadzone badanie wyka-
zało, że w spółkach kapitałowych rzecz ma się podobnie. Niemniej 
jednak kobiety zajmują przeważnie niższe stanowiska kierownicze, 
a na tych najwyższych jest ich stosunkowo mało, również tam, gdzie 
wśród zatrudnionych wyraźnie dominują kobiety.

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego wyróżniają się wpro-
wadzaniem rozwiązań promujących kobiety na stanowiska kierow-
nicze, ale głównie średniego szczebla, mimo że zatrudniane przez 
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nie kobiety mają na ogół wyższe wykształcenie. Spółki te wydają się 
wprowadzać zachodnie zwyczaje na gruncie polskim, bowiem w nich 
częściej występuje świadomość, że zatrudnianie kobiet, w tym prze-
de wszystkim na stanowiskach kierowniczych, to nie tylko wyraz 
przestrzegania prawa zakazującego dyskryminacji, ale także, że fir-
mom opłaca się zatrudnianie kobiet. Banki to spółki, które podobnie 
jak firmy z kapitałem zagranicznym w największym stopniu dbają 
o promowanie kobiet na stanowiska kierownicze. 

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych dokonała widocznej 
ewolucji w obszarze wyrównywania szans kobiet i promowania ich 
na stanowiska kierownicze, w tym najwyższego szczebla. Wyróżnia 
się pod tym względem in plus na tle innych giełd światowych.

Co jest jeszcze do zrobienia
Z przeprowadzonych badań – mających charakter pierwszego ro-

zeznania – rozpoznających sytuację kobiet wśród zatrudnionych 
i kierowników w spółkach kapitałowych wynika, że wciąż zbyt mało 
firm jest zorientowanych na świadome korzystanie z różnorodności 
talentów kobiet i mężczyzn. W szczególności spółki największe oraz 
ulokowane w branży przemysłowej i budownictwie nie doceniają 
korzyści płynących z różnorodności i w mniejszym stopniu zabiega-
ją o promowanie kobiet na stanowiska kierownicze najwyższego 
szczebla. 

Do rzadkości należą firmy, które wprowadzają programy mające na 
celu wyrównywanie szans kobiet, takie jak specjalne szkolenia w ro-
dzaju mentoringu i coachingu, planowanie kariery zawodowej, dys-
kryminacja pozytywna. Nieliczne spółki mogą się pochwalić posiada-
niem specjalistki/specjalisty ds. równego traktowania czuwającego 
nad tym, aby monitorować sytuację i reagować na wszelkie przejawy 
dyskryminacji ze względu na płeć lub inne cechy demograficzno-spo-
łeczne zatrudnionych osób. 

Brakuje – wzorem np. amerykańskich największych firm „Fortu-
ne 500” lub krajów nordyckich – podejścia charakteryzującego się 
wprowadzaniem kwot na stanowiskach kierowniczych w biznesie. 
Już dzisiaj dysponujemy wynikami badań, które dowodzą, że więcej 
kobiet w zarządach to większa rentowność firm, więc każda spółka 
powinna być zainteresowana promowaniem kobiet na najwyższe 
stanowiska decyzyjne.

Rekomendacje
➊ Należy zachęcać firmy prywatne do stosowania kwot w obsa-

dzaniu stanowisk kierowniczych, w tym wyższego i najwyższego 
szczebla, przez informowanie o korzyściach ekonomicznych z tego 
wynikających i upowszechnianie dobrych przykładów. 
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➋ Zalecane jest prowadzenie cyklicznych badań ankietowych na 
temat pozycji kobiet w firmach, bo jest to sposób nie tylko na mo-
nitorowanie sytuacji i pozyskiwanie danych o dokonujących się 
zmianach w tym zakresie, ale także na docieranie do świadomości 
pracodawców z ideą wyrównywania szans i promowania kobiet na 
stanowiska kierownicze jako sposobu na uzyskiwanie lepszych wy-
ników finansowych.

Przykłady spółek – „liderów genderowych”
W tym punkcie zostaną przedstawione i opisane przedsiębior-

stwa, które wyróżniają się działaniami na rzecz wyrównywania szans 
i promowania kobiet na stanowiska kierownicze. Spośród spółek 
kapitałowych, które odpowiedziały na ankietę, do indywidualnej 
analizy wybrano jedenaście: wszystkie te, które mogą pochwalić się 
co najmniej trzema deklarowanymi rozwiązaniami na rzecz kobiet. 
Należy podkreślić, że podejście wyrównujące szanse nie w każdym 
z opisanych przykładów musi się przekładać na dobre wyniki finan-
sowe spółki; to ostatnie zagadnienie nie było przedmiotem badania, 
więc nie możemy tutaj tej tezy zweryfikować. Jak wynika z badań 
amerykańskich5, żeby tak się stało, trzeba przekroczyć „masę krytycz-
ną”, którą jest 25-procentowy udział kobiet w zarządzie firmy. Tylko 
w niektórych spośród niżej opisanych spółek ten próg został osiąg-
nięty lub przekroczony.

1. BRE Bank Hipoteczny SA
Bank jest spółką z kapitałem zagranicznym i zatrudnia 117 osób, 

w tym 78 kobiet (66,7%). Na stanowiskach kierowniczych jest równa 
liczba kobiet i mężczyzn (po 8 osób). Niemniej jednak mężczyźni zaj-
mujący stanowiska kierownicze stanowią 20% ogółu zatrudnionych 
mężczyzn, a kobiety tylko 10% ogółu zatrudnionych kobiet, mimo że 
są one lepiej wykształcone niż mężczyźni. Osoby zatrudnione w ban-
ku mają na ogół wyższe wykształcenie – 87% mężczyzn oraz 97% 
kobiet. Pozostałe osoby mają wykształcenie średnie.

Dyrektorem BRE Banku Hipotecznego jest mężczyzna. Na najwyż-
szych szczeblach zarządzania jest jedna kobieta i trzech mężczyzn, 
wśród dyrektorów departamentów lub oddziałów jest pięć kobiet 
i pięciu mężczyzn, a na niższych szczeblach są tylko dwie kobiety 
i nie ma żadnego mężczyzny.

Bank deklaruje, że podejmuje następujące działania na rzecz kobiet:
1. prowadzi działania pomagające kobietom w planowaniu kariery 

zawodowej,

�) r. D. Adler, op. cit.
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2. organizuje seminaria i szkolenia dla kobiet (mentoring i coa-
ching) celem zwiększenia ich liczby na stanowiskach kierowniczych,

3. ma jasno określone i podane do wiadomości pracownic i pra-
cowników zasady awansowania,

4. ma oddzielną komórkę ds. równego traktowania i zwalczania 
przejawów dyskryminacji w miejscu pracy,

5. stosuje dopuszczoną prawem dyskryminację pozytywną, czyli 
preferuje w awansowaniu przedstawicieli tej płci, która jest w mniej-
szym stopniu reprezentowana,

6. zarządzający bankiem znają wyniki badań wskazujących, że wię-
cej kobiet w zarządach firm oznacza lepszą rentowność firmy.

W 2008 roku awansowało 19 osób, w tym większość (73,7%) stano-
wiły kobiety.

Wniosek i rekomendacja: BRE Bank Hipoteczny podejmuje stara-
nia, aby więcej kobiety było na stanowiskach kierowniczych – pro-
porcjonalnie do liczby zatrudnionych i poziomu ich wykształcenia. 
Spośród spółek, które odpowiedziały na ankietę, ma największą licz-
bę działań na rzecz kobiet (6 na 7 uwzględnionych w badaniu). Bank 
nie monitoruje wynagrodzeń według płci, a jest to niezbędne, żeby 
wiedzieć, czy kobiety i mężczyźni na takich samych stanowiskach 
zarabiają tyle samo, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie do-
chodzi do dyskryminacji płacowej, a także by zabezpieczyć się przed 
ewentualnymi skargami na nierówne traktowanie w obszarze wyna-
grodzeń.

2. Dom Maklerski w strukturach Banku Pekao SA
Jest to spółka z udziałem kapitału zagranicznego, zatrudniająca 89 

osób, w tym nieco więcej kobiet – 50 (56,2% ogółu zatrudnionych). 
Większość pracownic i pracowników ma wyższe wykształcenie: 
wśród mężczyzn 92,3%, a wśród kobiet 74%. Pozostałe osoby mają 
wykształcenie średnie (częściej kobiety niż mężczyźni).

Na stanowiskach kierowniczych jest 7 kobiet i 13 mężczyzn, a sta-
nowią oni odpowiednio 14% ogółu zatrudnionych kobiet i 33,3% 
zatrudnionych mężczyzn. Jeśli liczbę zatrudnionych na stanowiskach 
kierowniczych odnieść do liczby kobiet i mężczyzn posiadających 
wyższe wykształcenie, to uzyskujemy wartości procentowe równe 
18,9% w przypadku kobiet i 36,1% w przypadku mężczyzn. Wśród 
ogółu osób zajmujących stanowiska kierownicze kobiety stanowią 
35%, czyli prawie tyle, ile wynosi przeciętna dla kraju.

Na najwyższym szczeblu zarządzania jest jeden mężczyzna i dwie 
kobiety, na wyższych szczeblach – dwa razy więcej mężczyzn niż ko-
biet (odpowiednio 10 i 5), a na najniższych są tylko dwaj mężczyźni. 
Szefem Domu Maklerskiego jest mężczyzna.
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Spółka ta deklaruje podjęcie następujących działań na rzecz kobiet:
1. prowadzi działania pomagające kobietom w planowaniu kariery 

zawodowej,
2. organizuje seminaria i szkolenia dla kobiet (mentoring i coa-

ching) celem zwiększenia ich liczby na stanowiskach kierowniczych,
3. stosuje dopuszczone prawem działania afirmatywne, czyli prefe-

ruje w awansowaniu przedstawicieli tej płci, która jest w mniejszym 
stopniu reprezentowana,

4. zarządzający bankiem znają wyniki badań wskazujących, że wię-
cej kobiet w zarządach firm oznacza lepszą rentowność firmy,

5. monitoruje wynagrodzenia według płci.

W 2008 roku awansowało siedmioro pracowników, w tym cztery 
kobiety.

Wniosek i rekomendacja: Dom Maklerski Pekso SA wyróżnia się 
wysokim udziałem kobiet wśród kierowników najwyższego i wyż-
szego szczebla, podejmuje działania, które sprzyjają awansowaniu 
kobiet, ma wiedzę o tym, że kobiety dobrze się sprawdzają na stano-
wiskach maklerów giełdowych. Powołanie specjalistki/specjalisty ds. 
równego traktowania jest rekomendowane, by dopełnić pozytywny 
obraz firmy doceniającej korzyści z różnorodności.

3. PRAGMA INKASO SA – windykacja i usługi finansowe
Spółka ta jest notowana na giełdzie na rynku NewConnect i jest 

firmą z kapitałem polskim. Ma wśród zatrudnionych zbliżoną liczbę 
kobiet i mężczyzn: kobiety stanowią 44,8% ogółu pracowników. Na 
stanowiskach kierowniczych jest ponad dwa razy mniej kobiet niż 
mężczyzn: kobiety stanowią 28,6% ogółu kierowników. Im wyższy 
szczebel zarządzania, tym mniej kobiet: na najwyższym szczeblu 
jest jedna kobieta (członkini Rady Nadzorczej) i siedmiu mężczyzn, 
na wyższym – jedna kobiet i dwóch mężczyzn, na najniższym – dwie 
kobiety i jeden mężczyzna. Zatrudnieni w firmie pracownicy mają 
na ogół wyższe wykształcenie (91,9% mężczyzn oraz 93,3% kobiet), 
a mimo to kobiety są rzadziej obecne na stanowiskach kierowniczych 
niż mężczyźni, co szczególnie dotyczy najwyższego szczebla. Szefem 
firmy jest mężczyzna i w skład zarządu wchodzą sami mężczyźni.

PRAGMA INKASO deklaruje podejmowanie następujących działań 
na rzecz kobiet:

1. ma jasno określone i podane do wiadomości pracownic i pra-
cowników zasady awansowania,

2. prowadzi działania pomagające kobietom w planowaniu kariery 
zawodowej,

3. zarządzający firmą znają wyniki badań wskazujących, że więcej 
kobiet w zarządach firm oznacza lepszą rentowność firmy,

4. monitoruje wynagrodzenia według płci.
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W 2008 roku awansem było objętych pięć osób, w tym trzy kobiety.

Wniosek i rekomendacja: udział kobiet na stanowiskach kierow-
niczych jest w spółce PRAGMA INKASO stosunkowo niski – poniżej 
średniej krajowej. W szczególności mało jest kobiet na najwyższym 
szczeblu, mimo że zatrudnione kobiety są równie dobrze wykształ-
cone jak mężczyźni. Rekomenduje się skorzystanie z działań afir-
matywnych w obsadzaniu stanowisk kierowniczych najwyższego 
szczebla oraz wprowadzenie programów szkoleniowych dla kobiet 
celem przygotowania ich do objęcia w przyszłości stanowiska kie-
rowniczego.

4. Odlewnie Polskie SA 
Jest to spółka notowana na giełdzie – rynek regulowany, mająca 

wyłącznie polski kapitał. Zatrudnia 375 osób, w tym tylko 41 kobiet 
(10,9% ogółu pracowników). Na stanowiskach kierowniczych jest 20 
osób, w tym pięć kobiet, a więc stanowią one ¼ ogółu kierowników. 
Niemniej jednak udział kierowniczek w stosunku do liczby zatrudnio-
nych w firmie kobiet jest proporcjonalnie wyższy niż udział mężczyzn 
kierowników – odpowiednio 12,2% i 4,5%. Kobiety zatem częściej niż 
mężczyźni zajmują stanowiska kierownicze i są obecne na wszyst-
kich szczeblach zarządzania: na najwyższym są trzy kobiety (wszyst-
kie jednak wchodzą w skład Rady Nadzorczej) i pięciu mężczyzn, na 
wyższym – jedna kobieta i czterech mężczyzn, a na niższym – jedna 
kobieta i sześciu mężczyzn. Szefem spółki jest mężczyzna i w skład 
zarządu wchodzą sami mężczyźni.

Poziom wykształcenia kobiet jest w tej firmie wyraźnie wyższy niż 
poziom wykształcenia mężczyzn. Kobiety z wykształceniem wyż-
szym stanowią 46,3%, podczas gdy mężczyźni tylko 13,8%; ze śred-
nim wykształceniem jest 36,6% kobiet i 30,8% mężczyzn. Mężczyźni 
z wykształceniem poniżej średniego stanowią aż 55,4%, podczas gdy 
kobiety 17,1%.

Spółka Odlewnie Polskie deklaruje wdrażanie następujących roz-
wiązań na rzecz wyrównywania szans kobiet:

1. prowadzi działania pomagające kobietom w planowaniu kariery 
zawodowej,

2. ma jasno określone i podane do wiadomości pracownic i pra-
cowników zasady awansowania,

3. ma oddzielną komórkę ds. równego traktowania i zwalczania 
przejawów dyskryminacji w miejscu pracy,

4. monitoruje wynagrodzenia według płci.

W 2008 roku awansowała w firmie tylko jedna osoba i był nią męż-
czyzna.
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Wniosek i rekomendacja: mimo że w spółce jest zatrudnionych 
stosunkowo mało kobiet, to na stanowiskach kierowniczych jest ich 
– w proporcji do zatrudnionych – więcej niż mężczyzn. Ten trend 
warto utrzymać i dodatkowo rozważyć wprowadzenie chociaż jed-
nej kobiety do zarządu firmy, czemu mogą służyć specjalne szkole-
nia mentoringu lub coachingu. Warto też podjąć działania na rzecz 
zwiększenia zatrudnienia kobiet, np. umieszczając w ogłoszeniach 
o pracy sformułowanie „mile widziane kobiety”.

5. Auxilium – Kancelaria Biegłych Rewidentów SA
Kancelaria Auxilium jest spółką z kapitałem polskim notowaną 

na rynku NewConnect. Zatrudnia 30 osób, w tym w zdecydowanej 
większości kobiety – 24 (80%). Na kierowniczych stanowiskach jest 
czterech mężczyzn i pięć kobiet. Najwięcej kobiet jest na najniższych 
szczeblach – trzy i jeden mężczyzna, jedna kobieta i dwóch mężczyzn 
zajmuje stanowiska kierownicze wyższego szczebla, a na najwyż-
szym szczeblu jest jedna kobieta i jeden mężczyzna. Szefem Kancela-
rii Auxilium jest kobieta. 

Pracujące w Kancelarii osoby mają na ogół wyższe wykształcenie 
– wszyscy mężczyźni i 87,5% kobiet. 

Kancelaria Auxilium deklaruje podejmowanie następujących dzia-
łań na rzecz kobiet:

1. organizuje seminaria i szkolenia dla kobiet (mentoring i coa-
ching) celem zwiększenia ich liczby na stanowiskach kierowniczych,

2. ma jasno określone i podane do wiadomości pracownic i pra-
cowników zasady awansowania,

3. monitoruje wynagrodzenia,
4. znane są jej wyniki badań wskazujących, że więcej kobiet w za-

rządach firm oznacza lepszą rentowność firmy.

W 2008 roku żadna z osób nie awansowała.

Wniosek i rekomendacja: Kancelaria Auxilium jest spółką sfemini-
zowaną, jej szefem jest kobieta, mimo to na stanowiskach kierowni-
czych jest – w proporcji do liczby zatrudnionych – więcej mężczyzn 
niż kobiet. Warto zadbać o to, aby proporcje te poprawić, czyli częś-
ciej awansować kobiety.

6. ACTION SA – branża IT
Jest to notowana na rynku głównym spółka giełdowa z kapitałem 

polskim, zatrudniająca 543 osoby, w tym 156 kobiet, czyli blisko 30%. 
Dystrybutor i producent sprzętu komputerowego oraz właściciel 
sklepu internetowego a.pl, który ma w swojej ofercie 12 tys. artyku-
łów różnego asortymentu. 
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Struktura zatrudnionych według poziomu wykształcenia przed-
stawia się następująco: wśród mężczyzn większość stanowią osoby 
z wykształceniem średnim (58,9%), a następnie wyższym (40,6%); 
wśród kobiet najwięcej jest legitymujących się wykształceniem wyż-
szym (60,9%), a pozostałe mają wykształcenie średnie. 

Na stanowiskach kierowniczych jest 52 mężczyzn i 14 kobiet (21,2% 
wśród kierowników). O ile mężczyźni kierownicy stanowią 13,4% 
ogółu zatrudnionych mężczyzn, to kobiety 9% ogółu zatrudnionych 
w firmie kobiet. Kobiet jest więcej na stanowiskach najniższego 
i wyższego szczebla, a mężczyzn wśród kierowników najwyższego 
szczebla (siedmiu wobec tylko jednej kobiety, która przewodniczy 
Radzie Nadzorczej). Szefem firmy jest mężczyzna i zarząd składa się 
z samych mężczyzn.

ACTION SA deklaruje podejmowanie następujących działań na 
rzecz kobiet:

1. organizowane są specjalne szkolenia dla kobiet (mentoring, co-
aching),

2. monitowane są wynagrodzenia według płci,
3. zasady awansowania w strukturze pionowej firmy są jasno okre-

ślone i podane do wiadomości pracownic i pracowników.

Liczba osób, które awansowały w 2008 roku, wyniosła 126, w tym 
było 31 kobiet (24,6%).

Wniosek i rekomendacja: talenty kobiet są w zbyt małym stopniu 
doceniane w firmie ACTION SA. Ogólnie mało jest kobiet na stanowi-
skach kierowniczych, czyli podejmowane działania na rzecz promo-
wania kobiet na te stanowiska są niewystarczające. Rekomendujemy 
rozważenie stosowania działań afirmatywnych w obsadzaniu stano-
wisk kierowniczych, w tym stanowisk w zarządzie spółki.

7. Calyon SA Oddział w Polsce – bank korporacyjno-inwestycyjny
Bank ten jest spółką ze stuprocentowym udziałem kapitału zagra-

nicznego, w którym większość zatrudnionych to kobiety: ogółem 77 
osób, w tym 54 kobiety (70,1%). Na stanowiskach kierowniczych jest 
równa liczba kobiet i mężczyzn (17 mężczyzn i 17 kobiet), a to ozna-
cza, że mężczyźni są preferowani na stanowiskach kierowniczych: 
aż 73,9% zatrudnionych mężczyzn zajmuje stanowiska kierownicze, 
podczas gdy w przypadku kobiet odsetek ten wynosi 31,5%. 

Kobiety są obecne głównie na stanowiskach kierowniczych najniż-
szego szczebla – jedenaście kobiet i trzech mężczyzn; na wyższym 
szczeblu zarządzania jest dziesięciu mężczyzn i pięć kobiet, a na naj-
wyższym czterech mężczyzn i jedna kobieta. Szefem polskiego od-
działu banku Calyon SA jest mężczyzna.
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Zatrudnione kobiety mają częściej niż zatrudnieni mężczyźni wyż-
sze wykształcenie: odpowiednie odsetki wynoszą 90,7% w przypad-
ku kobiet i 86,9% w przypadku mężczyzn. 

Wśród osób awansowanych w 2008 roku więcej było kobiet – sie-
dem wobec trzech mężczyzn.

Calyon SA deklaruje następujące rozwiązania, których celem jest 
wyrównywanie szans kobiet i promowanie ich na stanowiska kie-
rownicze:

1. ma specjalistkę/specjalistę ds. równego traktowania i zwalczania 
przejawów dyskryminacji,

2. monitoruje wynagrodzenia według płci,
3. posiada wiedzę o wynikach badań wskazujących, że więcej ko-

biet w zarządzie, to wyższa rentowność firmy.

Wniosek i rekomendacja: polski oddział banku Calyon SA może się 
pochwalić 50-procentowym udziałem kobiet wśród kierowników, ale 
kobiety zajmują głównie niższe stanowiska kierownicze. Zważywszy 
na fakt, że zdecydowana większość zatrudnionych to kobiety, można 
sformułować wniosek, że „kobiety pracują, rządzą mężczyźni”. Re-
komenduje się lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i objęcie 
kobiet szkoleniami mentoringu oraz coachingu, a także skorzystanie 
z działań afirmatywnych celem zwiększenia liczby kobiet na stanowi-
skach wyższego i najwyższego szczebla (w tym w zarządzie banku).

8. Mediatel SA – usługi telekomunikacyjne
Spółka jest ulokowana w branży usług telekomunikacyjnych i infor-

matycznych, ma kapitał polski, nie jest notowana na giełdzie. Wśród 
zatrudnionych jest zbliżona liczba kobiet i mężczyzn: odpowiednio 
50 i 59; kobiety stanowią 45,9% ogółu. Na stanowiskach kierowni-
czych jest 18 kobiet i 22 mężczyzn, czyli też stosunkowo wyrównana 
liczba – kobiety stanowią 45% ogółu kierowników. Podobnie wy-
równana jest liczba kobiet i mężczyzn na poszczególnych szczeblach 
zarządzania, z wyjątkiem najwyższego – czterech mężczyzn wobec 
tylko jednej kobiety. Szefem Mediatel SA jest mężczyzna.

Kobiety z wyższym wykształceniem stanowią 84%, a mężczyźni 
67,8%. Pozostałe osoby mają wykształcenie średnie. W 2008 roku 
awansowało 16 osób, w tym 7 kobiet.

Mediatel SA deklaruje, że:
1. ma jasno określone i podane do wiadomości pracownic i pra-

cowników zasady awansowania,
2. monitoruje wynagrodzenia według płci,
3. znane są wyniki badań wskazujących, że więcej kobiet w zarzą-

dzie, to wyższa rentowność.
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Wniosek i rekomendacja: w spółce Mediatel SA jest bardzo do-
bra proporcja udziału kobiet i mężczyzn zarówno wśród zatrudnio-
nych, jak i kierowników. Należy tę sytuację utrzymać w przyszłości, 
ale również rozważyć, by jedna kobieta więcej była na najwyższym 
szczeblu zarządzania.

9. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat SA
Spółka ta nie jest notowana na giełdzie, ma całkowicie polski ka-

pitał, a jej szefem jest kobieta. PTE Polsat zatrudnia 10 kobiet i 10 
mężczyzn. Na stanowiskach kierowniczych jest zbliżona liczba kobiet 
i mężczyzn – odpowiednio cztery i trzy. Kobiety są obecne na wszyst-
kich szczeblach zarządzania: dwie kobiety i żaden mężczyzna na naj-
wyższym szczeblu, jedna kobieta i dwóch mężczyzn na wyższym oraz 
po jednej kobiecie i mężczyźnie na najniższym. 

Prawie wszystkie zatrudnione kobiety mają wyższe wykształce-
nie, z wyjątkiem jednej; w przypadku mężczyzn siedmiu ma wyższe, 
a trzech średnie wykształcenie. W 2008 roku nikt nie awansował.

PTE Polsat SA deklaruje, że:
1. ma jasno określone i podane do wiadomości pracownic i pra-

cowników zasady awansowania,
2. monitoruje wynagrodzenia według płci,
3. znane są wyniki badań wskazujących, że więcej kobiet w zarzą-

dzie, to wyższa rentowność.

Wniosek i rekomendacja: spółka ma zrównoważony udział kobiet 
i mężczyzn wśród osób zatrudnionych i zajmujących stanowiska kie-
rownicze. Rekomenduje się utrzymanie tej tendencji w przyszłości, 
chociaż warto zmierzać do tego, by w zarządzie byli także mężczyźni.

10. Pozbud T&R SA – budownictwo
Jest to spółka giełdowa notowana na rynku regulowanym (głów-

nym) z całkowitym kapitałem polskim. Zatrudnia 81 osób, w tym 16 
kobiet (19,7%). Na stanowiskach kierowniczych jest siedmiu mężczyzn 
i trzy kobiety, tak więc kobiety stanowią 30% wśród kierowników. Na 
najwyższym szczeblu zarządzania jest trzech mężczyzn i dwie kobie-
ty, na wyższym – jeden mężczyzna i żadnej kobiety, a na najniższym 
trzech mężczyzn i jedna kobieta. Szefem firmy jest mężczyzna.

Wśród zatrudnionych mężczyzn przeważają (stanowiąc 55,4%) oso-
by z wykształceniem poniżej średniego, a wśród kobiet równy jest 
udział tych, które mają średnie wykształcenie i poniżej średniego. 
Osoby z wyższym wykształceniem należą do wyjątków (trzech męż-
czyzn i dwie kobiety). W 2008 roku nikt nie awansował.
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Pozbud T&R deklaruje, że:
1. ma jasno określone i podane do wiadomości pracownic i pra-

cowników zasady awansowania,
2. prowadzi działania pomagające kobietom w planowaniu kariery 

zawodowej,
3. ma specjalistkę/specjalistę (lub oddzielną komórkę) ds. równego 

traktowania i zapobiegania dyskryminacji.

Wniosek i rekomendacja: spółka Pozbud T&R SA wyróżnia się sto-
sunkowo wysokim udziałem kobiet wśród kierowników, mimo że 
zatrudnia niewielką liczbę kobiet. Firma czyni starania, aby miejsce 
pracy było wolne od dyskryminacji i docenia talenty kobiet. Takie 
podejście należy utrzymać w przyszłości i zachęcać kobiety do pracy 
w firmie poprzez np. zamieszczanie w ogłoszeniach o pracy sformu-
łowania „mile widziane kobiety”.

11. Zakłady Dziewiarskie MEWA SA
Zakład ten jest spółką giełdową notowaną na rynku głównym oraz 

firmą z całkowitym udziałem kapitału polskiego. Zatrudnia 143 oso-
by, w tym większość kobiet – 85 (59,4%). Na stanowiskach kierow-
niczych jest dziesięciu mężczyzn i cztery kobiety. Na najwyższym 
szczeblu zarządzania jest równowaga płci – jeden mężczyzna i jedna 
kobieta, na wyższym szczeblu jest trzech mężczyzn i żadnej kobiety, 
a na najniższym – sześciu mężczyzn i trzy kobiety. Szefem firmy jest 
mężczyzna.

Kobiety stanowią 28,6% ogółu kierowników. Mimo że przeważa-
ją wśród zatrudnionych i częściej niż mężczyźni mają wykształcenie 
wyższe oraz średnie, rzadziej spotykamy je na stanowiskach kierow-
niczych niż mężczyzn. W 2008 roku awansowało pięć osób, w tym 
trzy kobiety.

Zakłady Dziewiarskie MEWA SA deklarują, że:
1. mają jasno określone i podane do wiadomości pracownic i pra-

cowników zasady awansowania,
2. znane są wyniki badań wskazujących, że więcej kobiet na naj-

wyższych szczeblach, to wyższa rentowność firmy,
3. monitorują wynagrodzenia ze względu na płeć.

Wniosek i rekomendacja: mocną stroną firmy jest równowaga ko-
biet i mężczyzn na najwyższym szczeblu zarządzania. Niemniej jed-
nak ogólnie zbyt mało jest kobiet na stanowiskach kierowniczych. 
Działania firmy należałoby rozszerzyć o szkolenia dla kobiet i pomoc 
w planowaniu kariery zawodowej, by w większym stopniu skorzy-
stać z posiadanych zasobów kadrowych i zwiększyć liczbę kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. ❚
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Kobiety w kulturze
Iza Kowalczyk

 

Kontekst
Żeby zbadać sytuację kobiet w kulturze po 1989 roku, warto przed-

stawić też kontekst PRL-u. Wytworzono wtedy sytuację „pozornego 
równouprawnienia”, które przejawiało się również w systemie sztu-
ki. Kobiety miały równe z mężczyznami, zagwarantowane ustawo-
wo, prawa w zakresie kształcenia i pracy zawodowej. Jednak nie za-
wsze w powojennej Polsce były one respektowane. Z dyskryminacją 
na wielką skalę przyszłe artystki spotykały się już podczas studiów, 
a później dużo trudniej było im przebić się w świecie sztuki i zrobić 
karierę (udawało się to nielicznym, silnym osobowościowo artyst-
kom).

Dane i diagnozy dotyczące transformacji ustrojowej
Z przeprowadzanych przeze mnie na początku lat 90. skromnych 

badań wynikało, że w okresie PRL-u w prestiżowych wystawach 
w muzeach brało udział i wśród laureatek nagród artystycznych znaj-
dowało się średnio około 10–15% kobiet1. Dobrym miernikiem obec-
ności kobiet w życiu artystycznym w PRL-u była też sprawa nagród za 
twórczość artystyczną. Na wystawie Laureaci Nagród Państwowych 
Ministra Kultury i Sztuki przyznanych w 35-leciu PRL (Zachęta, 1979) 
pokazano prace 157 nagrodzonych artystów, wśród których było za-
ledwie 16% kobiet. Podobnie kształtowała się liczba pedagogów na 
uczelniach plastycznych. Te liczby zaczęły wzrastać w latach 80. i 90. 
Widoczny wzrost nastąpił chociażby wśród grona pedagogicznego 
poznańskiej PWSSP: w 1970 roku kobiet wśród nauczycieli akademic-
kich było 14%, w 1980 – 15,5%, natomiast w 1993 – 42%, co może być 
jednak związane z feminizacją niskopłatnych zawodów po okresie 
przeobrażeń ustrojowych.

Podobne dane dotyczące udziału kobiet w życiu artystycznym 
w pierwszej połowie lat 90. przytacza Jolanta Ciesielska w tekście 
Orły, sokoły, bażanty...: „W wystawie pn. Podwójna identyfikacja, 
organizowanej przez wytrawnego kuratora współczesnych wystaw 
Ryszarda Ziarkiewicza w muzeum w Wiesbaden (1991), na jedenastu 
uczestników brała udział tylko jedna kobieta – święcąca kolejny rok 

�) problem ten został przeze mnie podjęty na seminarium dr. hab. p. piotrowskiego 
(�992/9�). pracę opublikowałam w formie artykułu pt. Małżeństwo albo sztuka?, 
„czas Kultury” �99�, nr �, s. 60–6�.
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swojej niewątpliwie błyskotliwie rozwijającej się kariery Zofia Kulik. 
Z kolei w wystawie Polnische Avantgarde 1930–1990, organizowanej 
w 1992 roku przez Muzeum Sztuki w Łodzi w berlińskim National 
Museum, na jedenastu uczestników Polskę reprezentowała także tyl-
ko jedna kobieta – nieżyjąca od czterdziestu lat Katarzyna Kobro (...). 
Anda Rottenberg, Piotr Piotrowski i Jaromir Jedliński, wybierając ar-
tystów na wystawę Rysa w przestrzeni (Der Riss in Raum, Berlin 1995), 
byli nieco dla kobiet «łaskawsi». Wśród piętnastu Polaków wystawia-
nych w szacownym otoczeniu Martin Gropius Bau (były tam jeszcze 
reprezentacje Czechów, Niemców i Słowaków) znalazły się aż czte-
ry Polki: nieżyjąca już legenda polskiej rzeźby Alina Szapocznikow, 
sztampowa wręcz i kompletnie «zmaskulinizowana» gwiazda pol-
skiej sztuki Magdalena Abakanowicz, przyciągająca uwagę widzów 
inteligentnym namysłem nad postkomunistyczną rzeczywistością 
Polski Zofia Kulik oraz pogubiona w swej kobiecej identyfikacji Zu-
zanna Baranowska-Bałka (...) [dziś: Zuzanna Janin – dopisek I.K.]. Ten 
10–20 procentowy udział kobiet w ważnych i mogących utrwalić ich 
międzynarodowy prestiż wystawach – powiada dalej Ciesielska – jest 
wielkością powtarzaną od przynajmniej dwudziestu lat. Nierzadko 
wybory takie wydawały mi się dość «niesprawiedliwie czynione» 
względem Polek-artystek i nieadekwatne do zaufania kuratorów 
z innych europejskich krajów, gdzie ta proporcja układa się zwykle 
jak 3 lub nawet 4 do dziesięciu”2. 

Fakty te ujawniają rażące dysproporcje, jeśli chodzi o udział ar-
tystek w życiu artystycznym. Artystki wskazują na to, że wciąż są 
dyskryminowane podczas studiów. Jedna z artystek młodego poko-
lenia, Anna Okrasko, w 2003 roku w warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych zaprezentowała pracę poświęconą temu problemowi. Na 
ścianach pomalowanych na różowo pojawiły się cytaty z wypowie-
dzi wykładowców i studentów dyskredytujące artystki, np.: „Jeżeli 
założymy, że istnieje sztuka mężczyzn i sztuka kobiet, okazuje się, 
że w malarstwie istnieje tylko jedna płeć – męska”; „Kobieta posiada 
naturalne predyspozycje do smażenia kotletów. Można powiedzieć, 
że ten kotlet jest w niej zakodowany”; „Na ASP nie ma miejsca dla 
zakompleksiałych panienek, które płaczą po każdej korekcie”; „Żeby 
pani spróbowała tak po męsku to narysować”; „Malarki to żony dla 
malarzy” itd.

 
Wciąż jeszcze organizowane są wystawy, gdzie udział kobiet jest 

znikomy, np. w wystawie POP-elita (31 maja – 17 czerwca 2001, Bun-
kier Sztuki, Kraków) wzięło udział 16 artystów, w tym tylko jedna 

2) J. ciesielska, Orły, sokoły, bażanty..., [w:] Kobieta o kobiecie. Katalog wystawy, 
red. A. smalcerz, galeria bielska bWA, bielsko biała, 20 września – 20 października 
�996, s. 6.



117

Kongres Kobiet polsKich 2009 

kobieta – Julita Wójcik. Wciąż odbywają się wystawy, do których ko-
biety artystki nie są zapraszane w ogóle. 

Ciekawie wygląda też sytuacja, jeśli chodzi o nagrody przyznawa-
ne artystkom. Na liście stypendiów rocznych z budżetu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (różne dziedziny, w tym animacja 
i upowszechnianie dóbr kultury) na rok 2009 na 49 laureatów jest tyl-
ko 12 kobiet (25%). Zdecydowanie lepiej wygląda lista stypendystów 
Ministerstwa z Funduszu Promocji Twórczości z okresu lipiec 2008 
– czerwiec 2009. Tutaj na dziewięć osób stypendia otrzymało pięć 
kobiet. Gorzej jest z nagrodami otrzymywanymi w wyniku nomina-
cji. Jedną z najbardziej prestiżowych nagród są przyznawane corocz-
nie od 1993 roku Paszporty „Polityki”. W dziedzinie plastyka (w 2004 
roku – sztuki wizualne) na 16 twórców Paszport „Polityki” zdobyło 
jedynie pięć kobiet (31%): Zofia Kulik, Katarzyna Kozyra, Katarzyna 
Józefowicz, Monika Sosnowska oraz Joanna Rajkowska. Również 
nagrody przyznawane przez pisma o sztuce rzadziej trafiają do ar-
tystek. Poznański magazyn o sztuce „Arteon” przyznaje nagrody od 
1999 roku. Dopiero w roku 2009 laureatką nagrody została kobieta 
– Basia Bańda (10%).

Z drugiej jednak strony, wydaje się, że sytuacja kobiet artystek 
zdecydowanie poprawiła się w porównaniu z okresem PRL-u. Takie 
twórczynie, jak Zofia Kulik, Katarzyna Kozyra, Monika Sosnowska 
odnosiły sukcesy w Polsce i za granicą (czego przykładem może być 
nagroda dla Katarzyny Kozyry za Łaźnię II na Biennale Weneckim 
w 1999 roku). Do poprawy sytuacji artystek przyczyniły się przede 
wszystkim wystawy tzw. sztuki kobiet oraz sztuki feministycznej.

Rozkwit kobiecych wystaw nastąpił po 1989 roku, a więc po okre-
sie zmian ustrojowych. Pierwsza ważna ekspozycja to Artystki Pol-
skie (Muzeum Narodowe w Warszawie, grudzień 1991 – marzec 
1992, kuratorka – Agnieszka Morawińska). Była to pierwsza na grun-
cie polskim wystawa dokonująca „archeologicznego” pokazu twór-
czości polskich artystek, działających od średniowiecza do czasów 
nam współczesnych. Wystawa porównywana była w recenzjach do 
pierwszej tego typu ekspozycji Women Artists: 1550–1950, zorgani-
zowanej przez Lindę Nochlin i Ann Sutherland Harris w Los Angeles 
County Museum of Art. Tak samo jak tamta, ekspozycja polska miała 
zapoczątkować dyskusję w obrębie historii sztuki na temat zmargina-
lizowanej twórczości kobiet. Ekspozycji towarzyszyła wystawa Tylko 
One w Galerii Rysunku „Kosz” w Warszawie (25 listopada – 15 grud-
nia 1991, kuratorka – Maryla Sitkowska). Zaprezentowano twórczość 
dekady lat 80. trzydziestu jeden polskich artystek. W maju 1992 roku 
odbyła się wystawa Obecność III, zorganizowana przez poznańską 
Galerię ON. Autorką koncepcji była Izabella Gustowska. Przedstawio-
no tutaj trzy powojenne generacje polskich artystek. W 1993 roku 
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w Warszawie miała miejsce wystawa Żywioły (Państwowa Galeria 
Sztuki w Łodzi, maj – czerwiec 1993, Galeria Domu Artysty Plastyka 
w Warszawie, czerwiec – lipiec 1993, kuratorka – Kinga Kawalero-
wicz). Kuratorka podkreślała tradycyjne konotacje kobiecości i natu-
ry, zaś ów esencjonalistyczny rys był cechą charakterystyczną wielu 
wystaw tzw. sztuki kobiet, świadcząc o tym, że feminizm nadal był 
traktowany podejrzliwie i z niechęcią. W tekstach towarzyszących 
wystawom odnoszono się do feminizmu, ale najczęściej w sposób 
negatywny. Był on opisywany jako zewnętrzny wobec sztuki, jako 
„obciążający”, skłaniający do trywialnych „odczytań”.

27 października 1995 roku miały miejsce w poznańskiej galerii 
Fractale Pokazy artystyczne odbywające się w ramach Poznańskiego 
Seminarium Feministycznego zorganizowanego pod egidą Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Organizacja: Agata Jakubowska 
i Izabela Pikosz (Kowalczyk). Zaprezentowane zostały prace Hanny 
Nowickiej-Grochal, odbyły się również akcje Ewy Partum i Marii Pi-
nińskiej-Bereś oraz pokaz filmów Alicji Żebrowskiej. Wspomniane 
seminarium było pierwszą w Polsce konferencją na temat sztuki i fe-
minizmu.

Jeśli chodzi o drugą połowę lat 90. oraz początek XXI wieku, warto 
wspomnieć o takich ekspozycjach, jak: Dźwięk ciszy. Sztuka kobiet 
(luty – marzec 1996, Galeria Łaźnia w Gdańsku, kuratorka: Agnieszka 
Wołodźko), Kobieta o kobiecie (20 września – 20 października 1996, 
Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, pomysłodawczyni – Małgorzata 
Kubica-Bilska, kuratorka Agata Smalcerz), Kobieta o kobiecie II (Biel-
sko-Biała, 20 stycznia – 8 marca 2001), Maskarady (wrzesień 2001, 
w ramach poznańskiego festiwalu Inner Spaces Ostatnia kobieta, ku-
ratorka: Agata Jakubowska); warto wspomnieć również o organizowa-
nych corocznie wystawach w ramach Święta kobiet z okazji 8 marca. 

Tym wystawom towarzyszyły często antyfeministyczne komenta-
rze, pojawiające się głównie w prawicowej prasie. Ostry atak prze-
prowadzono na wystawę Kobieta o kobiecie w Bielsku-Białej w 1996 
roku, gdzie Katarzyna Kozyra prezentowała pracę Więzy krwi (1995), 
a Alicja Żebrowska pracę Przypadki humanitarne (1994). Andrzej Jaku-
biczka, wówczas przewodniczący Komisji Kultury Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej, wysłał list protestacyjny do różnych instytucji kultu-
ralnych oraz przeprowadził atak na wystawę w lokalnych mediach. 
Choć wystawa nie była w założeniach feministyczna, Jakubiczka sku-
pił się właśnie na feminizmie, pisząc, że ekspozycja prezentowała 
wiele prac kontrowersyjnych, budzących zdecydowany sprzeciw od-
biorców: „Dotyczy to zarówno tak zwanych «kobiet wyzwolonych», 
którym mężczyzna do szczęścia nie jest potrzebny, bo one «kochają 
inaczej», jak też różnych oszalałych feministek uprawiających dziki 
ekshibicjonizm”. Jakubiczka napisał dalej: „Kilkanaście niedowartoś-
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ciowanych kobiet po przejściach, za duże pieniądze urządziło sobie 
manifestację własnych postaw etycznych, społecznych, a także pre-
tensji seksualnych”. Na koniec pojawia się jeden z najczęstszych argu-
mentów o „pieniądzach podatników”: „wydawanie kilkuset milionów 
starych złotych jedynie po to, by kilkanaście niedowartościowanych 
pań mogło skompensować swoje bardziej lub mniej skrywane kom-
pleksy, to lekka przesada. W ogóle samą ideę wystawy uważam za 
chorą; dzielenie sztuki według rodzaju genitaliów jest tak samo idio-
tyczne, jak wszelkie inne sztuczne podziały”3. Podobne, negatywne 
komentarze bardzo często pojawiały się również przy okazji indy-
widualnych prezentacji feministycznych. Dla większości odbiorców 
„feminizm” oraz „sztuka feministyczna” są wciąż pojęciami niepo-
pularnymi, spotykają się z ironicznymi komentarzami, pobłażliwymi 
uśmiechami albo wręcz z otwartą niechęcią.

Na marginesie można wspomnieć też o prezentacjach monograficz-
nych zachodnich artystek związanych z feminizmem (między innymi 
Jenny Holzer, Barbary Kruger, Cindy Sherman czy wystawa niemiec-
kich artystek Leiblicher Logos), które miały miejsce w Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski, a ich organizatorką była Milada 
Ślizińska. Niewątpliwie wystawy te przyczyniły się do bardziej po-
ważnego traktowania sztuki feministycznej, przynajmniej w samym 
środowisku artystycznym.

Niechęć do sztuki feministycznej była w dużej mierze związana ze 
specyficznym traktowaniem sztuki jeszcze w czasach PRL-u. Dziedzi-
ctwo socrealizmu oraz pozorna apolityczność sztuki, która nastąpiła 
bezpośrednio po nim, czyniąca ją paradoksalnie wygodną dla ukła-
du władzy, spowodowały niechęć do jakiejkolwiek sztuki zaangażo-
wanej, a zarazem stały się przyczyną braku sztuki krytycznej. Domi-
nowała idea sztuki funkcjonującej poza rzeczywistością społeczną. 
Twórczość była postrzegana jako uniwersalna, a artysta – jako stoją-
cy ponad społeczeństwem. Dlatego też twórczości tego okresu obca 
była problematyka społeczna, traktowana jako banalna, nieprzysta-
jąca do idei sztuki uniwersalnej. W latach 70. można zaobserwować 
przykłady feministycznych interwencji w sztuce polskiej, ale twór-
czość takich artystek, jak Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL, Ewa Par-
tum, Krystyna Piotrowska funkcjonowała poza sferą rzeczywistych 
problemów kobiet, a wyrażana przez nie krytyka patriarchalnej kul-
tury rozmijała się niestety, ze sferą społeczną.

Zmiany w podejściu do sztuki, a także w postawie samych artys-
tów przyniosły lata 90. Wpływ na zainteresowania artystów wywar-
ła nowa rzeczywistość społeczna po 1989 roku, kiedy Polska weszła 

�) A. Jakubiczka, Lekcja Anatomii, „Teraz ja”. Komentarz wygłoszony na antenie 
„radia Delta”, 4 października �996 roku; tekst z archiwum galerii bielskiej.
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w fazę przyspieszonego kapitalizmu, a naszą codziennością stała się 
kultura konsumpcyjna. Jednocześnie pojawiły się nowe zagrożenia, 
związane z nie w pełni wykształconą demokracją. Ten okres przy-
niósł między innymi ograniczenia praw kobiet, jak na przykład wpro-
wadzenie w 1993 roku zakazu aborcji. Odniosła się do tej kwestii 
artystka Alicja Żebrowska w swojej wywrotowej pracy Grzech pierwo-
rodny. Projekt rzeczywistości wirtualnej (1994). Na wdrażanie prona-
talistycznych komunikatów wskazał również Zbigniew Libera w pracy 
Łóżeczka porodowe dla dziewczynek (1996). Co znamienne, w polskim 
życiu społeczno-politycznym zaprzestano rozważań na temat wolno-
ści, uważając, że w tej sprawie nie zostało już nic do zrobienia. Odpo-
wiedziała na to właśnie sztuka krytyczna, zadając pytania o wolność: 
czy możemy być wolni?, co powinno ograniczać tę wolność?, jak ją 
współcześnie pojmujemy?, czym jest wolność artystyczna? Sztuka 
wskazuje też na pojawiające się zagrożenia dla naszej wolności (wy-
powiedzi, twórczości, oglądu, oceny itp.), nierespektowanie praw 
wszystkich obywateli, prawa mniejszości do zachowania własnej 
tożsamości oraz prawa do wolności wypowiedzi (na co wskazywały 
próby blokowania Marszy Równości i Tolerancji przez prawicowych 
polityków). Przedstawienie problematyki grup dyskryminowanych, 
mniejszościowych za pomocą sztuki krytycznej umożliwia osadzenie 
ich w sferze publicznej.

Sztuka krytyczna ze względu na ujawnianie, burzenie naszych przy-
zwyczajeń i nawyków, wywoływała liczne kontrowersje i ożywione 
dyskusje. Pojawiły się też akty cenzury oraz niszczenie dzieł sztuki. Ad-
wersarze sztuki współczesnej odwołują się najczęściej do argumentów 
o obrazie uczuć religijnych. Za niebezpieczną uznawana jest głównie 
sztuka podejmująca dyskusję z polskim katolicyzmem oraz wpływem 
Kościoła na naszą rzeczywistość, twórczość niestroniąca od drażliwych 
tematów, ujawniająca brak tolerancji i wykluczanie innych. 

Porażki 
Ta sztuka napotyka na próby blokowania i cenzury, czego przykła-

dem były wielokrotne ataki na twórczość Katarzyny Kozyry i kilku-
krotna cenzura jej pracy zatytułowanej Więzy krwi (1995). W latach 
90. pojawiło się więcej takich aktów cenzury, a następna dekada roz-
poczęła się pierwszym w Polsce procesem, w którym na ławie oskar-
żonych za obrazę uczuć religijnych zasiadła artystka Dorota Nieznal-
ska, autorka Pasji (2001). Praca ta składała się z rzeźby w kształcie 
krzyża ze znajdującą się w centrum fotografią męskich genitaliów 
oraz filmu wideo ukazującego trenującego na siłowni, wyciskające-
go „siódme poty” mężczyznę. Pasja to praca o trenowaniu do bycia 
„męskim”. Artystka pokazała, że droga do męskości może stać się pa-
sją, że męskość trzeba wypracowywać zgodnie z represyjnymi wzor-
cami kulturowymi. Największe kontrowersje wywołał tutaj obiekt 
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w kształcie krzyża, z przybitymi doń męskimi genitaliami, który przy-
czynił się do oskarżenia Nieznalskiej.

Brak rzetelnej edukacji artystycznej oraz marginalizacja sztuki we 
współczesnej polityce kulturalnej spowodowały, że sztuka stała się 
łatwym celem ataków oraz pseudo- czy autocenzorskich działań. Za-
mykane były przedwcześnie wystawy, zwalniani dyrektorzy instytucji 
publicznych (jak Anda Rottenberg czy Aneta Szyłak), niedopuszczane 
do prezentacji poszczególne prace, odwoływane wystawy.

Największym skandalem jest jednak proces Doroty Nieznalskiej, 
który w ogóle nie powinien dojść do skutku ze względu na konsty-
tucyjnie zagwarantowaną w Polsce wolność wypowiedzi twórczej 
(art. 73 Konstytucji). Artystka została oskarżona na podstawie art. 
196 Kodeksu karnego mówiącego o obrazie uczuć religijnych4. Sąd 
rozstrzygał więc, czy praca, którą wystawiła w galerii, jest obiek-
tem sztuki (a więc sferą umowności, nasyconą metaforami, cytatami 
i odwołaniami) czy też sprofanowanym obiektem kultu (co wydaje 
się absurdalne, gdyż artystka nie sprofanowała tego, co znajduje 
się w kościele). W 2003 roku po trwającym ponad rok procesie Sąd 
Gdański wydał wyrok skazujący artystkę za obrazę uczuć religijnych 
na sześć miesięcy ograniczenia wolności i wykonywanie robót pub-
licznych. Sąd apelacyjny uchylił wyrok, w związku z czym w 2005 
roku rozpoczęła się nowa rozprawa. Tym samym proces Doroty Nie-
znalskiej toczy się już siódmy rok. Nie bierze się tu jednak pod uwagę 
podstawowego faktu, że każde współczesne dzieło jest dziełem ot-
wartym na wielość odczytań i interpretacji i tak naprawdę znaczenia 
nadawane są przez odbiorców. A więc obraźliwe znaczenia nadali 
Pasji oskarżyciele, którzy brutalnie wtargnęli do galerii po zamknię-
ciu wystawy, a następnie zaatakowali artystkę, żądając, by pokazała 
im sporny obiekt, o którym dowiedzieli się z mediów.

Od rozpoczęcia procesu Dorota Nieznalska nie miała w Polsce 
żadnej wystawy w galerii publicznej: nie przyjmują one artystki ze 
względu na protesty lokalnych katolickich ugrupowań. A, jak wiado-
mo, artysta, który nie ma wystaw, nie istnieje. Artystka spotkała się 
również z wieloma agresywnymi zachowaniami, z pogróżkami oraz 
wyzwiskami. Młodzież Wszechpolska, radykalna prawicowa organi-
zacja, wygrażała na łamach portalu Trojmiasto.pl, że takich artystów 
jak Nieznalska powinno się wieszać lub golić im głowy. Ówczesny 
szef lokalnej bojówki MW „Sielek” pisał: „Rozpieprzymy każdą po-
dobną wystawę w Trójmieście, a każdego artystę powiesimy”.

4) Art. �96 kk: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie 
przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania 
obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze graniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2”.
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Wydaje się, że w Polsce problem zagrożenia wolności twórczej na-
dal jest bagatelizowany. W efekcie wciąż spotykamy się z przypadka-
mi wycofywania z wystaw poszczególnych prac albo odwoływania 
całych ekspozycji. Niezbędne wydaje się monitorowanie takich przy-
padków (od pewnego czasu zajmuje się tym inicjatywa Indeks 73: 
http://www.indeks73.pl) i przypominanie, że dyrektorzy galerii oraz 
kuratorzy reprezentują interes publiczny, w tym interes artystów 
i odbiorców. Wykluczanie jakichś prac z wystaw jest naruszeniem 
konstytucyjnego prawa mówiącego o wolności twórczości artystycz-
nej oraz wolnym dostępie do dóbr kultury.

Warto postawić tu pytanie, na ile ograniczanie wolności artystycz-
nej uderza bardziej w kobiety artystki. Czy artystki posiadają swo-
bodny dostęp do języka wizualnego, czy mogą poruszać te same 
problemy, co mężczyźni, czy wciąż spotykają się z zakazami patrze-
nia i przedstawiania, które pojawiają się w formie zakamuflowanej 
cenzury? O tym, że artystkom nie zawsze wolno ujawniać swój punkt 
widzenia, że podjęcie przez nie określonych tematów wiąże się 
z określonymi restrykcjami, świadczą przede wszystkim przypadki 
trzech współczesnych artystek: Alicji Żebrowskiej, Katarzyny Kozyry 
i Doroty Nieznalskiej. Wszystkie trzy artystki dotknęły w swej sztuce 
sfery seksualności: Żebrowska – ukazując własne narządy płciowe 
(Grzech pierworodny, 1993), Kozyra – doklejając sobie sztucznego pe-
nisa (Łaźnia II, 1997), Nieznalska – ukazując męskie genitalia na krzy-
żu greckim (Pasja, 2001). Pojawiły się wobec nich zarzuty, że to, co 
robią, jest pornografią, a nie sztuką, że to, co pokazują, jest obrzyd-
liwe i niesmaczne. Sztuka ta została określona jako obsceniczna, na-
ruszająca tradycyjne granice twórczości. 

Sztuka, w której pewne obszary reprezentacji uznane są za obsce-
niczne, wskazuje na kontrolę seksualności i zakaz jej wyrażania poza 
dominującym dyskursem (kobiecą seksualność można ukazać w ka-
tegoriach sprawiania przyjemności widzowi). Kobieca seksualność 
zostaje podporządkowana fallocentrycznym regułom, gdzie ozna-
cza się ją jako coś negatywnego, nienadającego się do reprezentacji 
w sferze oficjalnej (zepchnięcie jej do obszaru pornografii świadczy, 
że przypisane są jej negatywne znaczenia). 

Zasadnicza wydaje się tu więc analiza dyskursów seksualności, 
w które wpisana jest relacja władzy. Chodzi bowiem o to, kto może 
się wypowiadać? Jakie wypowiedzi są dozwolone? Dominujący dys-
kurs jest wciąż dyskursem męskim i heteroseksualnym; nie każdy 
może się w nim wypowiadać w ten sam sposób, wskazywać na opre-
sję, do której przyczynia się kultura (opresję kobiet – w odczytaniu 
pracy Alicji Żebrowskiej, mężczyzn – w odczytaniu pracy Doroty Nie-
znalskiej). Kobieta staje się tu zagrożeniem, gdyż dotyka ona proble-
mu władzy zakorzenionej w relacji płci i obszarze seksualnym. Tabu 
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obrazowania sfery genitalnej nie zawsze jest porównywalnie silne. 
Świadczy o tym przykład dwóch artystów, Jerzego Beresia i Zofii Ku-
lik, którzy w odstępie czterech lat (1995 i 1999) mieli wystawy mo-
nograficzne zorganizowane przez poznańskie Muzeum Narodowe. 
W przypadku Beresia nagi penis na fotografiach dokumentujących 
performance artysty nie wywołał żadnych kontrowersji, w przypad-
ku Kulik – przetworzone komputerowo zdjęcia męskich genitaliów 
rzeźb z Ermitażu pod wspólnym tytułem Skarby z Ermitażu stały się 
powodem drastycznego działania cenzorskiego, w wyniku którego 
instalacja zrobiona przez artystkę specjalnie do najbardziej repre-
zentatywnego miejsca, jakim jest muzealny hol, przestała istnieć5. 
Świadczy to o tym, że możliwość ukazywania tych samych obrazów 
różni się w zależności od płci osoby wypowiadającej się. Nie chodzi 
przy tym tyle o seksualność i jej obrazy, ile o konteksty, w których 
zostaje ona ukazana. Przedstawienia uderzające w fallocentryczne 
reguły reprezentacji (jak praca Kulik) o wiele bardziej narażone są na 
ataki niż przedstawienia mające zupełnie inne, zneutralizowane, jeśli 
chodzi o relacje płci, odniesienia (pytanie o wolność w komunistycz-
nym systemie w przypadku sztuki Beresia). 

Sytuacja kobiet artystek, ich dostęp do języka wizualnego, moż-
liwość patrzenia wciąż różnią się od tego, co wolno mężczyznom 
artystom; artystki są bardziej ograniczone konwencjami i kodami 
społecznymi. Ich prace wywołują inne reakcje, wskazujące na to, że 
kobiety nie mają tych samych możliwości wypowiedzi i reprezenta-
cji, co artyści. 

To, co niepokoi obecnie, to również swoisty neokonserwatywny 
zwrot zauważalny w samym środowisku artystycznym. Coraz rzadziej 
organizowane są wystawy sztuki feministycznej, niewiele jest ekspo-
zycji, dla których gender byłoby kategorią analityczną. Można mó-
wić wręcz o swego rodzaju backlashu, rozmiękczaniu wywrotowych 
treści, a także silnej dominacji rynku, neoliberalizmu, presji kariery 
i sukcesu. Po doświadczeniach sztuki krytycznej oraz feministycznej 
w najważniejszych instytucjach artystycznych pojawiają się wystawy, 
które można określić jako explicite seksistowskie (jak niedawna eks-
pozycja Łodzi Kaliskiej Niech sczezną mężczyźni. 300 lat Łodzi Kaliskiej 
w CSW Zamek Ujazdowski, 19 stycznia – 1 marca 2009)6. 

Sukcesy
To, co wydaje się z kolei najbardziej pozytywne, ale zarazem jest 

niemal niedostrzegane przez krytyków, to polityczne, feministyczne 

�) por. i. Kowalczyk, Ciało, władza i cenzura (na przykładzie jednej pracy, która nie 
istnieje i drugiej, której nie widać), „Magazyn sztuki” �999, nr 2� (�), s. 29–�2.

6) por. http://strasznasztuka.blox.pl/2009/0�/lodz-Kaliska-i-konserwatywny-
zwrot.html. 



124

KobietY i KUltUrA

zaangażowanie niektórych artystek oraz ich włączanie się w akcje na 
rzecz tolerancji. Twórczość, którą warto tu wspomnieć, pojawia się 
bardziej w kontekście akcji społecznych niż w kontekście artystycz-
nym.

Sztuka ta podejmuje określone tematy, głównie obecność femini-
zmu w życiu publicznym oraz kwestię wolnego wyboru (prace „ma-
nifowe”7 Moniki Zielińskiej oraz prace z konkursu na plakat o tema-
tyce wolnego wyboru „Moje ciało – moja decyzja”, zorganizowanego 
przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny). Inne tematy, 
które się tu pojawiają, to: przeciwdziałanie homofobii (zdjęcia Karoli-
ny Breguły, akcja Kampanii Przeciw Homofobii „Niech nas zobaczą”), 
działania na rzecz tolerancji (akcja „Tiszert dla wolności”), problem 
seksistowskich reklam (akcje Agnieszki Kraski „Stop seksizmowi w re-
klamach”). To twórczość z marginesu: specyficzne połączenie sztuki, 
reklamy społecznej oraz akcji politycznych. Jest bardziej narażona na 
ataki oraz działania cenzorskie (cenzura dotknęła akcję „Niech nas 
zobaczą” oraz wystawę zdjęć towarzyszących kampanii „Tiszert dla 
wolności”). 

Bardzo ciekawą postawę prezentuje Elżbieta Jabłońska, autorka 
znanej pracy Gry domowe (2002), prezentowanej m.in. w przestrzeni 
publicznej w ramach Galerii Zewnętrznej AMS. Artystka, przybiera-
jąc kostium Supermana, zamienia się w Supermatkę, siedzącą z sy-
nem Antkiem na kolanach w swym królestwie, czyli w kuchni. Choć 
w kostiumie Supermana, Jabłońska przybiera pozę Madonny z dzie-
ciątkiem, wskazując ironicznie, ile sprzecznych tropów identyfikacji 
nakłada się na oczekiwania wobec matek. Jabłońska w swojej sztu-
ce akcentuje ważne problemy społeczne, jak bezrobocie. Jej nagro-
dzony projekt pt. Pomaganie (przygotowany na konkurs „Spojrzenia 
2003”) przedstawiał autentyczny list-ogłoszenie napisane przez pro-
szącą o pracę, zdesperowaną bezrobotną kobietę z Łodzi, samotnie 
wychowującą dziecko. Mimo że ogłoszenie, na które artystka trafi-
ła gdzieś na ulicy, okazało się nieaktualne, Jabłońska znalazła inną 
bezrobotną, której dała pracę, czyli zatrudniła ją do wyhaftowania 
wspomnianego listu, a następnie przekazała jej własne wynagrodze-
nie. Prezentowany na wystawie list był wyhaftowany srebrnymi nić-
mi i leżał na zniszczonych stuzłotowych banknotach.

Warto w tym miejscu wspomnieć również prace Aleki Polis. Samo-
dzielnie lub wspólnie z Ewą Majewską (jako duet Syreny TV) artyst-
ka dokumentuje ważne wydarzenia z życia społecznego (np. Cała 
naprzód ku skrajnej prawicy oraz Reanimacja demokracji – Marsz 
Równości idzie dalej – film ukazujący warszawski wiec poparcia dla 
zakazanego i brutalnie rozbitego przez policję Marszu Równości 

7) chodzi o coroczne manifestacje z okazji 8 marca, odbywające się w Warszawie.
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w Poznaniu w 2005 roku). Tworząc sztukę zaangażowaną, artystka 
porusza się między sferą artystyczną a polityczną, wskazując na to, 
jak bardzo są one ze sobą powiązane. Dekonstruując ukryte stosun-
ki władzy, Polisiewicz ujawnia towarzyszącą jej własnej twórczości 
ideę, stawiającą na pierwszym miejscu wolność i prawa człowieka.

Twórczość ta bardziej przyciąga uwagę publiczności, wywołuje 
konkretne dyskusje, żyje współczesnością i jej problemami – proble-
mami, o których tak wiele artystek wciąż zdaje się nie pamiętać. 

Dzięki istniejącemu od 2001 roku internetowemu pismu „Artmix. 
Sztuka – feminizm – kultura wizualna” (http://free.art.pl/artmix/ar-
chiwum.htm) prowadzona jest krytyczna i naukowa refleksja nad 
sztuką feministyczną. Pismo zostało założone przez Magdalenę Ujmę 
i Izabelę Kowalczyk, następnie było współredagowane przez Izabelę 
Kowalczyk i Bognę Burską, a w 2005 roku tę ostatnią zastąpiła Edyta 
Zierkiewicz. W 2006 roku „Artmix” został przeniesiony do „Obiegu” 
(http://www.obieg.pl/artmix), w którym ukazało się już jedenaście 
numerów. Pismo dotyczy tego, co znajduje się między kulturą wizu-
alną a sferą społeczno-polityczną, dlatego podejmowało między in-
nymi takie tematy, jak „przemoc”, „rodzicielstwo”, „ulica”, „rak pier-
si”, „antywładza”, „kultura terapii” – wszystkie dotyczące obszarów 
marginalnych, wymagające podejścia interdyscyplinarnego, spoj-
rzenia na problem z wielu różnych perspektyw. Teksty zamieszczo-
ne w piśmie pisane są często z perspektywy feministycznej czy też 
szerzej: wpisują się w wolnościowy dyskurs na temat kultury. Ważne 
dla redaktorek są kwestie poszerzania obszaru wolności przez sztu-
kę i towarzyszące jej dyskursy, uwrażliwiania na problemy społeczne, 
edukowania, wskazywania na problemy trudne i bolesne. 

Wciąż za mało jest publikacji omawiających polską sztukę z per-
spektywy gender. Jedną z pierwszych był „Biuletyn Ośrodka Informa-
cji Środowisk Kobiecych OŚKa” pod tytułem Kobiety twórcze z 1999 
roku, w którym zamieszczono między innymi dyskusję na temat 
twórczości kobiet, teksty dotyczące feminizmu i sztuki kobiet, wy-
wiady z artystkami i prezentacje sztuki wybranych artystek8. Znalazło 
się tu również pierwsze polskie tłumaczenie fragmentu eseju Lindy 
Nochlin Dlaczego nie było wielkich artystek?9. W drugiej połowie lat 
90. ukazało się kilka tekstów dotyczących wątków feministycznych 

8) Kobiety twórcze, „biuletyn ośrodka informacji środowisk Kobiecych ośKa” �999, 
nr �, s. 8.

9) l. nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek?, przeł. b. limanowska,  
[w:] Kobiety twórcze, op. cit., s. �2–�6. tekst na podstawie: l. nochlin, Why Have 
There Been No Great Women Artists?, [w:] tejże, Women, Art, and Power and Other 
Essays, thames and hudson, london �994, s. �4�–�78.
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w sztuce polskiej10, natomiast w 2000 roku, przy okazji wystawy Ko-
bieta o kobiecie, wydana została książka Sztuka kobiet pod redakcją 
Jolanty Ciesielskiej i Agaty Smalcerz, gdzie zamieszczono teksty na 
temat feminizmu i sztuki kobiet na Zachodzie i w Polsce, a także wy-
powiedzi artystek częściowo przynajmniej identyfikujących się z tym 
nurtem11. W 2003 roku została wydana książka Joanny Sosnowskiej 
o polskich artystkach działających w latach 1880–193912.

W ostatnim czasie wydane zostały też ważne publikacje, takie jak 
książka Ewy Toniak Olbrzymki. Kobiety i socrealizm13 oraz publikacja 
Agaty Jakubowskiej na temat twórczości Aliny Szapocznikow14. Rów-
nież w publikacjach ogólnych, zbiorowych perspektywa gender za-
czyna zajmować ważne miejsce. Warto wskazać chociażby leksykon 
Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 (red. G. Borkowski, A. Mazur, 
M. Branicka, wyd. CSW, Warszawa), w którym uwzględniono dużą 
liczbę współczesnych artystek, a także zamieszczono teksty pisane 
z perspektywy feministycznej i queer (Agaty Jakubowskiej i Pawła 
Leszkowicza).

Podsumowanie
W odniesieniu do sytuacji kobiet w sztukach plastycznych należa-

łoby postulować, po pierwsze, przeprowadzenie analiz dotyczących 
okresu PRL-u i jego wpływu na niechęć do sztuki feministycznej, a po 
drugie, warto, żeby pojawiły się duże, spektakularne wystawy sztu-
ki kobiet, gdyż sprzyjają one zainteresowaniu sztuką feministyczną. 
Warto też, by polska publiczność mogła zapoznać się z przykładami 
twórczości feministycznej, która powstawała w Europie Środkowej. 
Jest szansa, że coś się w tej mierze zmieni. W 2009 roku Bojana Pejic 
przygotowuje w Wiedniu dużą wystawę Gender Check, która podej-

�0) Mam tutaj na myśli między innymi artykuły mojego autorstwa, jak np. Wątki 
feministyczne w sztuce polskiej, „Artium Quaestiones” �997, nr Viii, UAM, poznań, 
s. ���–��2; Feminizm w sztuce polskich artystek, [w:] Kobiety twórcze, op. cit., 
s. 24–29; Dekonstrukcja różnicy płci i sposobów widzenia w sztuce wideo polskich 
artystek: Katarzyny Kozyry, Anny Baumgart i Alicji Żebrowskiej, [w:] Gender w huma-
nistyce, red. M. radkiewicz, rabid, Kraków 200�, s. ��–42. Warto również zwrócić 
uwagę na tekst Agaty Jakubowskiej Sztuka feministyczna wobec postmodernistycz-
nych reguł interpretacji, rozważający znaczenia sztuki feministycznej na przykładzie 
twórczości wybranych polskich artystek; [w:] Interpretacja jako konstrukcja, red. 
J. topolski, UAM, poznań �998, s. 89–�02.

11) Sztuka kobiet, red. J. ciesielska i A. smalcerz, galeria bielska, bielsko-biała 
200�.

�2) J. sosnowska, Poza kanonem. Sztuka polskich artystek. 1880–1939, instytut 
sztuki pAn, Warszawa 200�.

��) e. toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, ha!art, Kraków 2008.

�4) A. Jakubowska, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, UAM, poznań 
2008.
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muje problem sztuki Europy Środkowo-Wschodniej widzianej z per-
spektywy gender. Ma to być prezentacja historyczna i, co ważne, po 
wystawieniu w Mumok będzie ona pokazywana również w innych 
miejscach. Można więc liczyć na to, że ekspozycja trafi do Polski, 
gdzie zainspiruje rozważania nad specyfiką sztuki i płci. 

Warto bowiem zwrócić uwagę na ambiwalencje towarzyszące 
problematyce płci, cielesności i seksualności w kontekście specyfiki 
bloku wschodniego. To, co na Zachodzie feministki określały mianem 
zniewolenia, na przykład dyskurs piękna, w okresie PRL-u było czymś 
dwuznacznym. Dyskursy piękna, mody, a nawet konsumpcji dawały 
posmak wolności. Jeśli zachodnie feministki głosiły hasło „prywat-
ne jest polityczne”, tutaj to hasło również funkcjonowało, jednak nie 
na zasadzie upubliczniania tego, co prywatne, ale wręcz odwrotnie 
– ucieczki w prywatność (a także seksualność) będącą obszarem wol-
ności. Proklamowane przez władzę równouprawnienie było w grun-
cie rzeczy iluzją, gdyż nie sposób zaprzeczyć dyskryminacji kobiet 
w sferze zawodowej, mniejszym zarobkom, a także temu, że kobiety 
pracowały w zawodach gorzej płatnych, rzadziej awansowały, zajmo-
wały niższe stanowiska. Trudno jednak, jeśli chodzi o prawa kobiet 
w Polsce, oceniać ów okres jednoznacznie negatywnie. W końcu to 
dopiero po przełomie 1989 roku wprowadzono zakaz aborcji, to wte-
dy w sferze publicznej zwiększył się nacisk na wartości tradycyjne. 
Kościół w czasie komunizmu jawił się jako ostoja wolności, trudno 
więc osobom z kręgów postsolidarnościowych postrzegać jego póź-
niejsze działania jako narzucanie władzy czy zniewolenie w sferze 
obyczajowej. W czasie PRL-u kobiety były aktywne na rynku pracy, 
a o to między innymi walczyły zachodnie feministki. Jednak aktyw-
ność zawodowa Polek była niekiedy kojarzona z niewolą, bowiem 
w praktyce oznaczała przymus pracy na dwa etaty: w domu i poza 
domem. To wszystko znalazło odbicie w sztuce, choć w zasadzie nie 
była ona analizowana z perspektywy ambiwalencji i dwuznaczności 
oraz napięć: prywatne/polityczne, wolność/zniewolenie, kapitali-
styczne/komunistyczne, nowoczesność/tradycja, aktywne/pasywne, 
widzialne/niewidzialne. Dopiero zobaczenie tych uwikłań może po-
zwolić na zrozumienie zupełnie innego funkcjonowania kwestii płci 
w kontekście politycznym, kulturalnym, a także artystycznym. 

Można zaryzykować tezę, że to właśnie z owych ambiwalencji wy-
nikają problemy z recepcją feminizmu w Polsce po 1989 roku; możli-
we, że z nich bierze się niechęć współczesnych artystek do określania 
własnych postaw i działań mianem feministycznych. Z niechęci do 
kolektywizmu i z powodu kultu indywidualizmu, który szczególnie 
silny jest w świecie artystycznym, może wyrastać niechęć do włącza-
nia się artystek w ruch feministyczny. Brakuje więc wspólnych działań 
– działań społecznych i politycznych, które powinny mieć przecież 
miejsce w tym kraju, gdzie wciąż obowiązuje restrykcyjna ustawa an-
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tyaborcyjna odbierająca połowie społeczeństwa prawo do własnych 
ciał (określana jak na ironię mianem „udanego kompromisu”). ❚
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Inny przełom jest inny
Kazimiera Szczuka

 

Czy literatura ma płeć? Czy kobiety piszą inaczej? Czy kobiece to 
tyle co feministyczne? Te i temu podobne pytania w początkach lat 
90. pojawiały się na łamach nieistniejących już dziś czasopism, takich 
jak „Brulion”, „ExLibris”, „Nowy Nurt”. Ostrożnie stawiano je na za-
jęciach akademickich, a gwałtownie podczas spotkań, jeszcze wte-
dy nazywanych wieczorami autorskimi, jako że aspirująca do klasy 
średniej inteligencja z trudem uczyła się słowa „promocja”. Słowo 
„ideologia” uchodziło za obelgę, a wśród krytyków literackich krążył 
termin „literatura menstruacyjna”, stworzony – jak głosiła legenda 
– przez samego Jana Błońskiego.

Wydawało się, że gra toczy się o wysoką stawkę, że legitymizacja 
kobiecego obywatelstwa na terenie literatury przyczyni się do po-
wstania jakiegoś sprawiedliwszego, bardziej pluralistycznego spo-
łecznego kontraktu. Przełom literacki odnotowany po roku 1989 
wprowadził bowiem liczne i wyraziste głosy kobiet-autorek. Izabe-
la Filipiak, Manuela Gretkowska, Olga Tokarczuk, Magdalena Tulli, 
Natasza Goerke, Kinga Dunin pisująca wówczas feministyczne eseje 
na przemian z przewrotnymi (i poczytnymi!) powieściami dla mło-
dzieży, wreszcie – poetka Marzanna Kielar. Wymienienie wszystkich 
nazwisk zajęłoby, lekko licząc, jeszcze pół strony. „Nie ma lepszego 
sposobu dla początkującej pisarki na szybkie zaistnienie w dyskursie, 
niż włączyć się w przełom literacki. Ten, który pojawił się po roku 
1989, dawał takie możliwości” – ironicznie pisała kilka lat później 
jedna z bohaterek całego zamieszania, Filipiak, stwierdzając jedno-
cześnie, że fenomen przez jednego z siermiężnych recenzentów na-
zwany „babskim przełomem” w dużej mierze okazał się zmarnowa-
ną szansą. Zmiana kulturowego paradygmatu, obiecywana niegdyś 
przez młody „BruLion”(!), nie nadeszła, modernizacja nie sięgnęła 
głębszych poziomów mentalności, język komunikacji społecznej nie 
zyskał zróżnicowania, którego pierwszym warunkiem byłoby upod-
miotowienie obecności kobiet. Dlaczego tak się stało? Opór kry-
tycznoliterackiego establishmentu i trwałość seksistowskich stereo-
typów na pewno odegrały w tym swoją rolę. Z perspektywy czasu 
widać jednak, że pacyfikowanie ambitnych, feminizujących pisarek 
przez szowinistycznych starszych panów i dziarskich chłopców miało 
charakter rytualny. Było rodzajem hałaśliwego spektaklu dominacji, 
strzelaniem na postrach. Rzeczy istotne działy się gdzie indziej, z da-
la od sceny, tam gdzie bezszelestnie pracowała niewidzialna ręka 
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rynku. Tam właśnie „kobiece doświadczenie”, „kobieca odmienność” 
„kobiece potrzeby”, słowem – odpolityczniona kulturowa różnica płci 
– zostały rozpoznane, sformatowane i należycie wycenione. W cią-
gu kilku lat w każdym wydawnictwie powstały tzw. babskie serie: 
„z miotłą”, „owocowa” „w spódnicy”, „w szpilkach”, „do torebki” itd. 
Niektóre z nich prezentują dzieła ambitne, inne – kompletne chały, 
ale tak czy owak kpiny z literatury kobiecej skończyły się, odkąd stało 
się jasne, że można na tym nieźle zarobić. Po zalewie „brydżetów”1 
przyszła epoka „klimatycznych” sag rodzinnych i wielkomiejskiego 
chick litu. Wszystko to razem prezentowane jest dziś i promowane 
w dowcipnie reaktywowanym „Bluszczu”, piśmie literackim spod 
znaku babcinej komody, domowych konfitur, tak zwanej książki do 
poczytania i bujanego fotela. Aktualną królową tego świata jest miła 
skądinąd autorka bestsellerowego Domu nad rozlewiskiem i jego 
kontynuacji, Małgorzata Kalicińska.

Patrząc na to wszystko krytycznym okiem, profesor Przemysław 
Czapliński kilka lat temu sformułował efektowną, znaną diagnozę 
procesu urynkowienia literackiego feminizmu. Na przekór książce 
Marii Janion Kobiety i duch inności (1996), drukowanemu w niej ese-
jowi Dlaczego rewolucja jest kobietą?, na przekór umieszczaniu pisar-
stwa kobiet w kontekstach romantycznych, politycznych i transgre-
syjnych, Czapliński zaproponował formułę Kobiety i duch tożsamości. 
W książce pod znaczącym tytułem Literatura w czasie normalnym 
(2004) scharakteryzował powieści pisane przez kobiety dla kobiet 
jako nudne, drobnomieszczańskie i podporządkowane zasadom 
małej stabilizacji. Skrytykował Katarzynę Grocholę, Manuelę Gret-
kowską, Olgę Tokarczuk i Hannę Samson. Zarzucił wszystkim kon-
formizm, ospałość nieledwie, marazm. Z literatury kobiet ulotnić się 
miał nie tylko wszelki „duch inności”, ale nawet sama rzeczywistość, 
ustępująca miejsca eskapizmowi i konsumpcji.

Teza ta, może i wówczas słuszna, wymaga dziś głębokiej rewizji. 
Sama Grochola znienacka przedstawiła swoim czytelniczkom Trzepot 
skrzydeł, rzecz bynajmniej nie o kolejnym miłosnym uniesieniu, ale 
mocno i dobrze napisany tekst o… przemocy domowej, o bitej żonie. 
Gretkowska, autorka tomów powieści-dziennika układającego się 
konsekwentnie w etapy społecznego przystosowania – Polka i Euro-
pejka – w ostatniej części Obywatelka opisuje własny proces powtór-
nego upolitycznienia. Dzięki ekscesom IV RP ożyła w niej feministycz-
na furia z czasów, gdy w dawnym, wolnościowym „BruLionie” pisała 
odlotowe manifesty o kapitalistycznych tamponach i socjalistycznej 
wacie. Przygoda z powołaną przez pisarkę Partią Kobiet jest sympto-
matyczna. Jakkolwiek byśmy oceniali poczynania debiutującej forma-
cji, tekst Obywatelki jest dosłownym i klarownym zapisem zaskocze-

�) nawiązanie do bestsellerowej książki o bridget Jones.
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nia, jakie przeżyła niegdysiejsza buntownica usiłująca – po odbyciu 
macierzyńskiej kwarantanny – przedostać się ze sfery prywatnej 
w publiczną. Zetknięcie ze światem władzy, kasy, manipulacji i mar-
ketingu wywołuje szczególny szok u skandalistki-idealistki. Wtedy 
chodziło o wolność, natomiast domena „eksperckiej”, „profesjonal-
nej”, „demokratycznej” polityki okazuje się autentycznym skandalem 
i grubszym świństwem. Lekcja bardzo pouczająca. Z kolei Samson, 
również w okresie seks-afer i antykonstytucyjnej krucjaty sejmowe-
go pro-life’u, wydaje bardzo udane feministyczne porno-humoreski 
polityczne, publikuje nowe tragifarsy kołtuńskie o podziemiu abor-
cyjnym, wreszcie, ostatnio – pisze wstęp do wydania Pierwszej krwi 
Ireny Krzywickiej w serii „Krytyki Politycznej” kanon lewicy. Olga To-
karczuk, osądzana jako pisarka domu, gleby, prowincji i mitu New 
Age, pisze z kolei Biegunów, uhonorowanych Nagrodą Nike za rok 
2007. Powieść „konstelacyjna”, rozproszona, wielowymiarowa i wie-
logłosowa niesie etyczny projekt globalnego kosmopolityzmu, ten 
sam, który sformułowała współczesna filozofia różnicy płci. Filozof-
ka Rosi Braidotti wpisuje postmodernistyczną koncepcję nomadyzmu 
w kontekst feministyczny, cytując słynne słowa Wirginii Woolf: „Jako 
kobieta nie mam ojczyzny. Jako kobieta nie chcę ojczyzny. Dla mnie, 
jako kobiety ojczyzna jest cały świat”, i szukając etycznej odpowiedzi 
na wykluczenie, egzystencję ludzi nielegalnych, zanikanie całych te-
rytoriów wskutek działań wojennych czy kataklizmów pogodowych. 
Nomadyczny kobiecy podmiot – ten, który rekonstruuje Tokarczuk 
w Biegunach – kwestionuje i otwiera granice państw, klas i ras, 
a nawet gatunków, za jedyny horyzont wspólnoty uznając współ-od-
czuwanie z cierpiącymi żywymi istotami. Wyrosłe z teorii postkolo-
nialnej i polityki równouprawnienia płci idee znajdują u Tokarczuk 
kunsztowną formę wielogłosowej opowieści o przemieszczaniu się 
po świecie, o zadomowieniu w samolotowych fotelach, o przydatnej 
dla pisarek niewidzialności, przysługującej kobietom po czterdziest-
ce. „Wspaniale jest posiadać korzenie tak długo, jak można je zabrać 
ze sobą” – pisała Gertruda Stein, a dla Tokarczuk w Biegunach możli-
wość taka okazuje się istotą współczesnej kondycji ludzkiej czy wręcz 
– warunkiem funkcjonowania.

Nie koniec jednak na tym. Ostatni rok przyniósł wybitne osiągnię-
cia pisarstwa kobiet. I to tego właśnie, o którym Czapliński sądził, że 
skutecznie zostało uciszone. Podobnie jak Filipiak w tak głośnej nie-
gdyś Absolutnej amnezji (1995), dziś Bożena Keff, a obok niej autor-
ki najmłodszego pokolenia, mierzą się z próbą odnowienia znaczeń 
paradygmatu narodowego. Inny język, inna epoka, inne instytucje 
życia literackiego, ale podstawowe pytanie pozostaje jak najbardziej 
aktualne. Gdzie jest „miejsce dla kobiet” w historii? Do kogo nale-
ży prawo konstruowania wspólnotowej opowieści? Sztuka Między 
nami dobrze jest Doroty Masłowskiej, Utwór o Matce i Ojczyźnie Keff, 
oratorium czy poemat, uznany za arcydzieło przez zgodnych tym ra-
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zem Marię Janion i Przemysława Czaplińskiego, wreszcie – świetny, 
debiutancki tom opowieści warszawskich znanej anarchofeminist-
ki Sylwii „Derwisz” Chutnik, Kieszonkowy atlas kobiet. Co łączy te 
wszystkie książki? Po pierwsze genealogia matrylinearna, skupienie 
na relacjach rodzinnych i społecznych idących po kądzieli, nie po 
mieczu. Wszystkie stanowią dialog – albo rozpaczliwy braku dialogu 
– matek, córek i babć. Nie są to przelewki w stylu babcia w kolorze 
sepii czy powrót do rodzinnego dworku. Nic z tych rzeczy. To raczej 
„złom żelazny i głuchy, drwiący śmiech pokoleń” – kobiecych tym 
razem – wybrzmieć ma wreszcie odwagą, szyderstwem i bólem ko-
niecznym w „czasie normalnym”, czyli epoce zanikania społecznej 
komunikacji.

Gineceum polskie jest przestrzenią klaustrofobicznej symbiozy, 
siedzenia sobie na głowie, „bycia skazaną”. Dom-pokój, piwniczna 
izba, te „cztery ściany mego bólu”, gdzie egzystuje się „kątem”, na 
obrzeżach, pod podłogą nawet, a tak naprawdę w niebycie, to miej-
sce upiorne, ale prawdziwe. „Ten rozpaczliwy syf” w istocie stanowi 
jedyny właściwy punkt obserwacji dziejów. Masłowskiej udało się 
wypracować zwięzłą, zjadliwą i szyderczą diagnozę kondycji polskiej 
w epoce kapitalizmu kataklizmowego. Gdyby zetknąć sążnistą Dok-
trynę szoku Naomi Klein i cienką, doskonale skrojoną na scenę, sztu-
kę Między nami dobrze jest, okazałoby się, że każda z tych książek 
na swój sposób mówi o tym samym. U Masłowskiej kapitalizm, taki, 
jakim poznało go społeczeństwo polskie (a innego kapitalizmu nie 
będzie), sam w sobie jest kataklizmem. Urazowy szok modernizacji 
to rodzaj traumy doskonale współgrającej z wytłumioną, ale jątrzącą 
się pokoleniową traumą II wojny: rzezi, bombardowań i wywózek. 
Polacy to społeczeństwo w szoku, ograbione z tożsamości, skażone 
chemicznie, biologicznie, politycznie i społecznie. W miejscu dla ko-
biet, czyli kuchni, nad oblepionymi garnkami, pokarm życia stanowią 
przeterminowane odpady, opakowania po jogurtach kolekcjonowane 
na wypadek prawdopodobnego bombardowania, kurze łapy, flupsy 
i charki nabywane w Tesco po przystępnych cenach. Trzy pokolenia 
kobiet kręcą się wokół wyciągniętego z kubła na śmiecie magazynu 
„Nie dla Ciebie”, kompendium wiedzy o ponętnym świecie, którego 
nigdy nie dotkną, bo nie mają na to pieniędzy.

Tematem Masłowskiej jest wojna: głód wżarty w zbiorową pamięć, 
bombardowanie typu prywatyzacja-deregulacja, zerwanie ciągłości 
znaczeń i oczekiwanie na katastrofę. Keff tworzy żydowską wersję 
tej samej historii. Tytułowa Matka to dla Keff matka Polka/Żydówka, 
a Ojczyzna to Polska po prostu. Historia niedobitej ofiary i jej dziecka 
toczy się pośród szczątków i śladów realnej rzeczywistości PRL-u, So-
lidarności, Polski po transformacji. Ale świat – „cztery ściany” miesz-
kania matki na terenie dawnego warszawskiego getta – to jedynie 
dekoracja, przypadkowe zgliszcza. Wśród nich rozlega się „odwiecz-



133

Kongres Kobiet polsKich 2009 

na skarga matki, odwieczne jej „oi moi oi moi” – ten tragiczny i gro-
teskowy lament nad Zagładą. Głos matki dudni z pustki i nicości. Nie 
ma ucieczki od mantryczno-histerycznych trenów matczynych. Trau-
ma spoczywająca gdzieś w odmętach jej obłędu, w zapętlonym cza-
sie, żarłocznie unicestwia wszystko, co do Zagłady niepodobne, Za-
głady nieświadome czy szukające od niej wytchnienia. Praca żałoby, 
o której pisał Freud, przybiera tu postać „upraw cierpienia”, matka 
jest „przeciw wolności plantatorką”, a córka niewolnicą. Keff dokonu-
je niesamowitego zamachu na wszystkie prawidła holocaustowych 
konwencji, wypracowane w literaturze polskiej, gdzie – w zgodzie 
z kategorią „stosowności”, proponowaną przez Michała Głowińskie-
go – nie mieszano do tej pory tragedii z groteską, nie dokumentowa-
no procesów psychoanalitycznej dekonstrukcji, nie odwoływano się 
do kontekstów współczesnej filozofii różnicy płci.

Tymczasem ulgę Matce przyniesie dopiero dostrzeżenie trwania 
nieprzetworzonych śladów Zagłady w zewnętrznym świecie. Kiedy 
we współczesnej, na niby zmodernizowanej Polsce faszyści wystawia-
ją pomnik Dmowskiemu, matka jakby uspakaja się nieco, znajdując 
na zewnątrz potwierdzenie dla swojego wewnętrznego koszmaru. 
W ten sposób matka Żydówka po zagładzie wyłania się z mrocznego 
kokona swoich symptomów jako strażniczka pamięci, kobieta sza-
lona, brutalna i okrutna, oderwana od rzeczywistości, ale nosząca 
w sobie prawdę o współ-egzystowaniu świata rzezi, pogromu i mor-
du ze światem codziennej krzątaniny, z marzeniami o normalności, 
z linearnym wymiarem czasu.

Kieszonkowy atlas kobiet Chutnik (powstał, podobnie jak dzieło 
Keff, na wiele miesięcy przed sztuką Masłowskiej, co należy podkre-
ślać, bo wiele tu podobieństw) w zaskakujący sposób łączy motywy 
żydowskie z polskimi, przekracza wszelkie podziały, odzyskuje opi-
sywane miasto w geście feministycznej rewolty. Jej świat to nie tylko 
dzisiejsza „kamienica na Opaczewskiej”, podobnie omszała i zapluta 
jak ta u Masłowskiej, „bazarówy” spod Hali Banacha, ludność zajęta 
warzywami i szmatami. To również drobiazgowo przez nią zrekon-
struowane miejsca zbiorowych gwałtów wojennych, kanały – i te, 
którymi wychodzili z getta, i te z powstania warszawskiego. Młoda 
autorka, z niesłychaną zdolnością budowania symbolu, powołuje do 
życia warszawską Boginię: „Panie generale, melduję posłusznie, że 
przyjmuję od dziś pseudonim «Matka Boska Żydowska», matronka 
wszystkich bojowniczek getta i powstań zbrojnych. Kobiet strzelają-
cych, bombowniczek, morderczyń, rebeliantek, sabotujących terro-
rystek, wariatek z karabinem”. Centralną postacią Atlasu – w jakimś 
sensie odpowiedniczką „Osowiałej Staruszki” ze sztuki Masłowskiej 
i „Matki” z poematu Keff – jest pani Maria, która zstępuje do piwnic 
kamienicy, aby tam ukryć się i umrzeć. Ma po temu powody. „Dziwna 
Królowa podziemi i zagrzybionych pomieszczeń”, „Matka Miasta” 
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– staje się kolejną figurą zakazanej prawdy, daremnego trudu pamię-
tania, świadczenia o horrorze historii. Zrośnięta z domami, chodni-
kami, brukiem jest prawdziwą twarzą miasta, straszną, ale w oczach 
swoich późnych wnuczek, piękną.

„Margines jest miejscem radykalnego otwarcia” – pisała afroame-
rykańska pisarka bell hooks. Na marginesie prawicowej polityki hi-
storycznej i neoliberalnej nowomowy, na marginesie patriarchatu po 
prostu, narodził się przełom, którego – niczym w sztuce Masłowskiej 
– nie-nadejście ogłosili kiedyś krytycy w słynnej frazie „Innego prze-
łomu nie będzie”. No a właśnie jest. Tylko że rzeczywiście jest inny. 
Na tyle, że można go w ogóle nie dostrzec. ❚

(Tekst ukazał się w tygodniku „Polityka”, w niniejszym raporcie został 
opublikowany dzięki uprzejmości i za zgodą Autorki)
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Poezja tworzona przez 
kobiety po roku 1989

Kamila Pawluś 

Czy kobiety mają kumpli?
Przez cały wiek XX trudno je zlokalizować w jakiejkolwiek gru-

pie. Nie znajdziemy ich ani wśród Skamandrytów, ani futurystów, 
Awangardy Krakowskiej czy Żagarystów. Wśród osób skupionych 
wokół pisma „Kwadryga” pojawiła się tylko jedna – Nina Rydzew-
ska, poetka i powieściopisarka, w owym czasie skandalizująca, dziś 
zapomniana, podobnie jak większość kwadrygantów. Teresy Bogu-
sławskiej i Krystyny Krahelskiej (z pokolenia Kolumbów) też już nikt 
dziś nie przywołuje, co najwyżej informacje te niekiedy pojawiają 
się w podręcznikach akademickich. Z pokolenia Współczesności1 na 
liście obecności figuruje tylko Halina Poświatowska (czy były inne?). 
Wspominając o Nowej Fali2, niekiedy wymienia się Ewę Lipską, choć 
kwestia przynależności w tym wypadku okazuje się dyskusyjna – za-
równo ta wybitna poetka, jak i np. Adriana Szymańska, debiutujące 
w połowie lat 60., nie odczuwają łączności pokoleniowej, czują swo-
ją odrębność.

Czy po 1989 roku można mówić o jakiejkolwiek zmianie w tym za-
kresie? Przekształcenia nie zaczęły się na początku lat 90., ale jesz-
cze w latach 60., gdy kobiety w dużej liczbie były obecne na rynku 
pracy, co przyczyniło się do ewolucji modelu rodziny. Gospodarka 
rynkowa jeszcze nasiliła ten proces. Czy wobec tego kobiety po 1989 
roku w większym stopniu zaistniały w sferze publicznej i włączyły się 
intensywniej (te zainteresowane literaturą) w działalność nowo po-
wstających grup literackich?

�) określenie używane w odniesieniu do działalności i twórczości pisarzy oraz kry-
tyków skupionych wokół czasopisma literackiego „Współczesność”, a urodzonych 
w latach �9�0–�9��. twórcy ci zaczęli uczestniczyć w życiu literackim ok. �9�6 
roku, po zmianach politycznych w październiku tego roku. Do generacji tej zalicza się 
m.in. stanisława grochowiaka, ernesta brylla, Marka nowakowskiego, Włodzimie-
rza odojewskiego, Władysława terleckiego.

2) grupa poetycka, która powstała na przełomie lat 60. i 70., skupiona głównie wo-
kół redakcji czasopisma „student” i dodatku do niego pt. „Młoda Kultura”, a także 
krakowskiej grupy poetyckiej „teraz”. Zalicza się do niej m.in. stanisława barań-
czaka, Adama Zagajewskiego, stanisława stabrę, Krzysztofa Karaska, a spośród 
krytyków tadeusza nyczka.
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Duch „bruLionu” chyba poetkom nie służył, gdyż skupione wokół 
pisma kobiety (Natasza Goerke, Manuela Gretkowska i Olga Tokar-
czuk) ostatecznie zajęły się prozą, a wśród posbrulionistów również 
nie znajdzie się pań. Jak podkreśla Izabela Filipiak w artykule Litera-
tura monstrualna, „w 1992 roku w fioletowej serii «bruLionu» uka-
zały się tomiki poetyckie pisane tylko i wyłącznie przez mężczyzn”. 
Założona w 1994 roku grupa „Na dziko” nie obejmuje kobiet. W innej 
śląskiej grupie poetyckiej, „Estakadzie” (1998), nieśmiało objawiła 
się Urszula Zajkowska, która jak dotąd nie zdobyła szerszego rozgło-
su, a sama grupa równie szybko zniknęła z literackiego horyzontu. 
Nieco większą popularność zyskały dwie poetki działające w ramach 
warszawskiego nurtu neolingwistycznego, a mianowicie Joanna Mu-
eller i Maria Cyranowicz. Poza tym wyjątkiem wydaje się, że kobiety-
poetki po 1989 roku nadal lokują się poza klasyfikacjami, nie tworzą 
żadnych wyrazistych grup literackich, nie dokonują autoidentyfikacji 
z modnymi trendami – może mniej ulegają wpływom kolegów i kole-
żanek po fachu, a może jest to tylko błędne rozpoznanie wynikające 
z niedostatku uwagi poświęcanej im przez krytyków? Istnieje jednak 
również ciekawa alternatywa: być może ich głosy i poetyki są rzeczy-
wiście odrębne, unikalne, niepowtarzalne? Być może w naszym kraju 
to twórcze kobiety są większymi indywidualistkami?

Efekt kompromisu
Jedną z form obecności w literaturze jest pojawianie się poszcze-

gólnych nazwisk w podręcznikach i semi-podręcznikach, przeglą-
dach, które umożliwiają czytelnikowi niekoniecznie akademickiemu 
zapoznanie się z sylwetkami i poetykami najważniejszych interesują-
cych twórców danego okresu. Takie rozpoznania kształtują świado-
mość adresatów, a także ukierunkowują ich lekturę. 

Bardzo sumienny przegląd robi Stanisław Burkot w książce Lite-
ratura polska w latach 1939–1999, gdzie m.in. odnotowuje szereg 
debiutujących po 1989 roku postaci. Trzeba oddać autorowi spra-
wiedliwość: w indeksie pozycji znajdziemy jeden z najbogatszych 
przeglądów publikacji poetyckich, które ukazały się po 1989 roku, 
z uwzględnieniem w równym stopniu poetek, jak i poetów. Wadą 
książki okazuje się natomiast niska selektywność: można się zgubić 
w labiryncie nazwisk osób ledwo co debiutujących.

Piotr Śliwiński w przewodniku po prozie i poezji (Literatura polska 
1976–1998, Kraków 1999) uniknął tego nadmiaru, jednak ceną było 
zaniechanie śledzenia wysiłków debiutantów. Na dobrą sprawę koń-
czy swoje rozważania na Marzenie Brodzie (1966); jako wzmianka po-
jawia się z roczników siedemdziesiątych nazwisko Marii Cyranowicz. 
Uwagę badacza przyciągają postacie o utrwalonym już w owym cza-
sie dorobku w poezji, przede wszystkim Szymborska, Lipska, a także 
Hartwig, Kozioł, Marjańska, Pollakówna, Szymańska (nie ma nato-
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miast Miłobędzkiej). Wspomina również o mniej znanych poetkach 
„wyprzedzających pokolenie «bruLionu»”, takich jak Jola Trela-Pta-
szyńska i Eda Ostrowska, a także o Ewie Hornowskiej, które dziś nie 
istnieją właściwie w świadomości literackiej. 

Śliwiński, komentując buńczuczną retorykę przełomu, zaobserwo-
wał kilka tendencji (m.in. multiplikację tradycji, dywergencję języka), 
w tym – model literata, poety-puer, którym jest otwarty, niezaspo-
kojony, odsłonięty chłopiec. Nie towarzyszy mu żadna odsłonięta 
i niezaspokojona dziewczynka (zresztą dziewczynka – to brzmi lek-
ceważąco, podczas gdy chłopiec ewokuje pozytywne skojarzenia). 
Jedynym odpowiednikiem byłaby trwająca w prasie kłótnia o lite-
raturę menstruacyjną. Moglibyśmy tu stworzyć, parafrazując Izabe-
lę Filipiak, termin na określenie wywnętrzających się w wierszach 
kobiet – „monstrualne poetki”. W książce Poezja polska po roku 
1968 Anny Legeżyńskiej i Piotra Śliwińskiego, w kontekście dyskusji 
w prasie literackiej w 1995 roku, pojawia się na szczęście inna, mniej 
deprecjonująca kategoryzacja. W ramach (sztucznego) podziału na 
poezję „prywatności” i poezję „kultury” dwie poetki: Anna Piwkow-
ska i Marzanna Bogumiła Kielar umiejscowione zostały po stronie 
kultury. Wymieniona i cytowana jest również Marzena Broda, której 
poezję uznaje się za przykład dykcji polifonicznej. 

Z kolei w książce Tomasza Wójcika Poeci polscy XX wieku, pomimo 
wymienionych na wstępie racjonalnych, jakby się zdawało, kryteriów 
doboru, takich jak wartość estetyczna i myślowa, reprezentatywność 
dla twórczości danego poety, typowość dla pewnych ogólniejszych 
zjawisk w liryce XX wieku, żadne racjonalne proporcje nie zostały za-
chowane. Zdaniem Wójcika, w XX wieku istniały w Polsce tylko dwie 
znaczące poetki (na trzydziestu ważnych poetów): Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska oraz Wisława Szymborska. Do wyboru nie włą-
czono Julii Hartwig (1921), choć są jej rówieśnicy: Miron Białoszewski 
(1922), Tadeusz Gajcy (1922), Krzysztof Kamil Baczyński (1921), Tade-
usz Różewicz (1921). Pojawia się Stanisław Grochowiak (1934) i Jaro-
sław Marek Rymkiewicz (1935), ale dla Urszuli Kozioł (1931) zabrakło 
miejsca. Znajdziemy tu Adama Zagajewskiego (1945) i Stanisława 
Barańczaka (1946), ale nie Ewę Lipską (1945). Czyżby kobiety tworzy-
ły poezję nietypową i niereprezentatywną? Czy wartość estetyczna 
i myślowa ich utworów jest mniejsza?

Również przyjemność czytania zbioru tekstów świetnego kryty-
ka i badacza literatury współczesnej Jacka Gutorowa Niepodległość 
głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku zakłóca narastające zdu-
mienie. Przejrzyjmy pobieżnie indeks osób (liczący około dwustu na-
zwisk), które przemknęły przez książkę. Pojawiają się tam Ewa Lip-
ska (wspomniana raz i to w przypisie) oraz Urszula Kozioł, o której 
wzmiankuje się dwukrotnie, jednakże nie w odniesieniu do poezji, 
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tylko w kontekście zamieszczonego w „Odrze” artykułu, podejmu-
jącego problem stanu polskiej krytyki literackiej. Oprócz tych tuz 
polskiej poezji dwukrotnie pada nazwisko Haliny Poświatowskiej: 
raz w kontekście twórców liryki konfesyjnej, drugi raz, gdy poetyka 
wierszy tej autorki zestawiona została z poetyką utworów Marcina 
Sendeckiego: „Gdyby ten wiersz napisała Poświatowska, gdyby napi-
sał go Przyboś, wszystko zmierzałoby zapewne ku jakiemuś krzykowi 
duszy, z trudem kontrolowanej histerii” – pisze Gutorow.

Czy po roku 1968 (zakres rozważań Gutorowa sięga od roku 1968 
aż po 2002) nie było żadnych poetek, wystarczająco interesujących, 
by o nich opowiedzieć (piszących po kobiecemu, męsku czy w jaki-
kolwiek inny sposób, ale jednak tworzących i publikujących)? Z wy-
wodu Gutorowa można wywnioskować, że przemilczenie poezji ko-
biet okazuje się tylko „pewnym ustępstwem” wobec ilości materiału: 
„Wybór tych, a nie innych zjawisk i postaci jest zatem nieuchronnie 
efektem kompromisu” – pisze krytyk.

Grzech popełniany przez krytyków i literaturoznawców dotyczy 
również krytyczek bądź literaturoznawczyń: zupełnie przypadkiem 
natrafiłam ostatnio w księgarni na książkę, której tytuł przyciągnął 
moją uwagę: Poezja polska po 1989 roku. Wobec nowych mediów 
i nowej rzeczywistości. Padają w niej takie nazwiska, jak: Baran, Pod-
siadło, Sosnowski, Świetlicki, Pióro, Melecki, Grzebalski, Klejnocki, 
Lekszycki, Olszański… Łatwo zauważyć, że w tym wyliczeniu brak na-
zwisk kobiet – krytyczek i literaturoznawczyń. 

„Pewna rozciągłość pokoleniowa nazwisk poetów (przywołana 
i cytowana jest tu bowiem twórczość poetów należących do kilku 
formacji pokoleniowych) traktowana jest przeze mnie w kategoriach 
użyteczności, pozwalając obserwować opisywane zjawiska z więk-
szej perspektywy” – pisze Bogusława Bodzioch-Bryła, autorka pub-
likacji. I wprawdzie wymienia wśród twórców, którzy dostarczyli jej 
największej ilości materiału egzemplifikacyjnego, Jolantę Stefko, 
Martę Podgórnik i Annę Podczaszy, ale gdy zajrzymy do rozległej 
bibliografii podmiotowej liczącej ponad sto tomów poezji i ponad 
pięćdziesiąt nazwisk, zorientujemy się, że jest tam wymienionych za-
ledwie pięć poetek (oprócz już wymienionych wspomina się o Ewie 
Sonnenberg i Julii Fiedorczuk), a tomów autorek piszących poezję 
– sześć (w tym dwa Jolanty Stefko). 

Jeżeli nawet przymkniemy oko na te niedociągnięcia, nasuwa się 
pytanie: czy po roku 1989 zaistniało tylko tyle „dojrzałych” poetek? 
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Polskie poetessy
W Rosji i Szwecji ukazały się w ostatnich latach dwie ważne anto-

logie wierszy polskich poetek. Można z tego wyciągnąć dwojakie 
wnioski: po pierwsze, kobiety piszą świetną poezję, którą czyta się 
za granicą, a po drugie, w Polsce jest ona mniej doceniana, skoro ta-
kie przeglądy w kraju nie powstają. Polskije poetessy Natalii Astafie-
wej to znakomity i bardzo osobisty wybór poezji, w którym oprócz 
absolutnego kanonu poezji polskiej3 swoje miejsce znalazło wiele 
ważnych poetek, poczynając od tych urodzonych w latach dwudzie-
stych, aż po roczniki siedemdziesiąte. Anna Nasiłowska („Tygodnik 
Powszechny”, listopad 2002) stwierdziła, że w antologii „najsłabiej 
reprezentowane jest średnie pokolenie, nie ma ani Teresy Ferenc, 
ani Adriany Szymańskiej, ani Anny Janko”. Niewątpliwie jest to spo-
re niedopatrzenie, jednakże określenie tych poetek mianem „śred-
niego pokolenia” również wydaje się pewnym nadużyciem4. Poetki 
z tych roczników w ogóle są słabo reprezentowane w przeglądach 
poezji po roku 1989. Jednym z nielicznych wyjątków jest wybór Yo-
ung Poets of a New Poland (UNESCO, 1993), gdzie znajdują się wier-
sze roczników 1950–1965, których debiuty w oficjalnym obiegu mia-
ły miejsce po roku 1989. Znalazła się tam m.in. Krystyna Lars, żona 
Stefana Chwina (1950), Anna Czekanowicz (1952), Katarzyna Boruń 
(1956) i Urszula Benka (1955), z czego jedynie Benka wydaje się zna-
cząca jako poetka. Zresztą trafiła ona również do wyboru Astafiewej, 
podobnie jak kilka innych ciekawych poetek z roczników sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych: Anna Piwkowska (1963), Marzanna Kie-
lar (1963), Ewa Sonnenberg (1967), Agnieszka Kuciak (1970), Jolanta 
Stefko (1971) i Marta Podgórnik (1979), które kolejnymi wyborami 
wierszy coraz trwalej wpisują się we współczesny pejzaż literacki.

W 2008 roku w Szwecji ukazał się inny ważny wybór wierszy pol-
skich poetek: Jag i första och sista person. 20 polska kvinnliga poeter 
[Ja w pierwszej i ostatniej osobie. 20 poetek polskich], autorstwa Ire-
ny Grönberg i Stefana Ingvarssona. Tutaj nie pominięto już Ludmiły 
Marjańskiej (1923) czy Adriany Szymańskiej (1943), doceniono nawet 
dość egzotyczną i słabo znaną poetkę Joannę Salamon (1932–2001). 
Zaskakuje nieobecność Szymborskiej, uzasadniana przez autorów 
wyboru dobrą znajomością jej wierszy w Szwecji, oraz Ewy Lipskiej 
(1945), ze względu na jej niechęć do umieszczania własnych utworów 
w antologiach. Poezję młodszą – roczniki pięćdziesiąte i sześćdzie-
siąte – reprezentuje, oprócz kilku poetek wspomnianych przy okazji 

�) Do absolutnego kanonu polskiej poezji zaliczam takie poetki, jak: Wisława 
szymborska, ewa lipska czy Julia hartwig, których pozycja jest niemożliwa do 
zakwestionowania, oraz równie wybitne twórczynie: Urszulę Kozioł i Krystynę 
Miłobędzką.

4) przypomnijmy: teresa Ferenc ur. �9�4, debiut w �9�8 roku; Adriana szymańska, 
ur. �94�, debiut w �968 roku; Anna Janko, ur. �9�7, debiut w �977 roku.
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poprzedniej antologii, Anna Janko (1957) (nie ma zaś Benki i Piw-
kowskiej). Z roczników siedemdziesiątych dodatkowo wspomniane 
są Agnieszka Wolny-Hamkało (1979) i Julia Fiedorczuk (1975). Naj-
młodsze pokolenie reprezentuje Marta Grunwald (1984). 

O trafności tych wyborów można oczywiście dyskutować. Pokazują 
one jednak, czyj głos jest słyszalny w środowisku. Publikacje, których 
autorzy koncentrują się wyłącznie na twórczości kobiet, to, tak czy 
inaczej, pozycje szczególne. O wiele bardziej „reprezentatywne”, bo 
odsłaniające, jak poetki istnieją w środowisku literackim, są przeglą-
dy uwzględniające obie płcie. W tych jednak, dokonywanych zwykle 
przez mężczyzn, znaczenie kobiet jest często marginalizowane. Do-
brym przykładem może być rosyjska kilkutomowa antologia poezji 
polskiej XX wieku pod redakcją Andreja Bazilevskijego, Polskaja poe-
zija XX vek: antologija, gdzie pojawiają się tylko dwie współcześnie 
tworzące kobiety: w pierwszej części, wydanej w 1996 roku, omó-
wiono twórczość pięciu poetów, w tym Ewy Lipskiej; w drugiej wspo-
mniano o Szymborskiej, trzecia jest całkowicie zmaskulinizowana.

Za bardziej wiarygodną można uznać wydaną w 1996 roku znako-
mitą antologię Poesie. Panorama der polnischen Literatur des 20. Jah-
rhunderts w wyborze Karola Dedeciusa, w której oprócz absolutnego 
kanonu poezji polskiej można znaleźć również poetki takie, jak: Anna 
Pogonowska, Anna Janko, Urszula Benka, Marzena Broda, Marzan-
na Bogumiła Kielar. Warto jednak wspomnieć, że na pięćdziesiąt 
wybranych przez Dedicusa twórców zaledwie jedną piątą stanowią 
poetki. Z kolei w antologii poezji polskiej z 1996 roku XX. századi 
lengyel költök. Az égbolt hajfonatai [Poeci polscy XX wieku. Warko-
cze niebios], w której autorem wyboru i przekładu zamieszczonych 
w niej wierszy jest Géza Cséby, węgierski poeta i historyk literatury, 
z żyjących pojawiają się jedynie kanoniczne poetki (choć bez Urszuli 
Kozioł) oraz… Mieczysława Buczkówna (żona Mieczysława Jastruna 
i matka Tomasza Jastruna, która zarzuciła pisanie).

 
Kto pisze o kobietach?

W szkicach krytycznych umieszczonych w zbiorze Dziewięć świa-
tów. Współczesne poetki polskie (1997) Iwona Smolka jako pierwsza 
dokonuje kompleksowego przeglądu twórczości poetek współczes-
nych: Julii Hartwig, Ludmiły Mariańskiej, Krystyny Miłobędzkiej, Jo-
anny Pollakówny, Anny Kamieńskiej, Adriany Szymańskiej i Wisła-
wy Szymborskiej, a także Marii Bigoszewskiej (którą niegdyś Stasiuk 
uznał za typową przedstawicielkę literatury menstruacyjnej) oraz Kry-
styny Rodowskiej, niezwykle aktywnej twórczo po roku 1989 (m.in. 
cztery zbiorki poetyckie, a także wybór z poezji francuskiej: Na szali 
znaków. Czternastu poetów francuskich). Książka Smolki to odważna 
próba określenia dykcji poszczególnych poetek, znalezienia odręb-
nego klucza interpretacyjnego dla każdej z „osobnych”. 
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Głos na temat poezji kobiet stosunkowo chętnie zabiera krytyk 
młodego pokolenia Karol Maliszewski. Jest to głos życzliwy, na ile 
jednak rzetelny? Trudno w tę rzetelność uwierzyć, gdy stykamy się 
np. z jego wypowiedziami na temat Anny Janko, czytanie wierszy 
której krytyk określa mianem „ferii duchowych”, stwierdzając rów-
nocześnie, że poezja ta wymaga „czytelnika nieskalanego teorią 
literatury, niefachowego, czystego i niewinnego jak dziecko”. I Ma-
liszewski sam ubiera się w kostium takiego „nieskalanego” czytel-
nika: oto kobieta pisze o miłości (cóż bardziej naturalnego?) i pisze 
bezpretensjonalnie, czyż można więc napisać coś innego niż „Dzię-
kuję ci, Aniu” za taką bezwysiłkową rozkosz? Jednakże wagi teks-
tów Maliszewskiego nie sposób pominąć: to on odnotowuje powrót 
Małgorzaty Baranowskiej i późny debiut Bożeny Keff, pochyla się 
nad wierszami Katarzyny E. Zdanowicz i Klary Nowakowskiej, za 
finezyjną sprawozdawczość chwali Agnieszkę Wolny-Hamkało, a za 
grę z pewnym obowiązującym w młodoliterackich kręgach idiomem 
i kunszt parafrazy Martę Podgórnik. Nie pomija poetki starszego po-
kolenia, Krystyny Miłobędzkiej. Zauważa oryginalne i śmiałe podję-
cie wzorca lingwistycznego w przypadku Cyranowicz i Mueller. Jest 
to jeden z nielicznych krytyków z równie czułą uwagą pochylających 
się nad wierszami tak mężczyzn, jak i kobiet, choć wzorce, do których 
sięga, modele „najlepszej” poezji, to nadal modele męskie. I tak Mar-
tę Podgórnik porównuje do Świetlickiego, Foksa, Pióry, a za typową 
drogę poezji uważa drogę Sosnowskiego, a więc ucieczkę wiersza 
od „dosłownego, opisowego służenia rzeczywistości – zatopienie się 
w wewnętrznej wizji”. 

Warto wspomnieć, że również Bohdan Zadura w swoich felieto-
nach literackich odnotowuje wystąpienia i teksty co najmniej kilku 
poetek: Marty Podgórnik, Anny Podczaszy, Julii Fiedorczuk, Ag-
nieszki Wolny-Hamkało, Wioletty Grzegorzewskiej, spotykanych 
w ramach festiwalu literackiego Fort Legnica, jednakże ogranicza 
się zaledwie do (przychylnej) o nich wzmianki. Zaskakuje przyjazny 
ogląd twórczości dość przeciętnej, choć nagradzanej, poetki Kata-
rzyny Turaj-Kalińskiej. Warto też zauważyć, że na szczególne potrak-
towanie u Zadury zasłużyły jedynie Lipska i Szymborska (ponownie 
w zestawieniu z nieproporcjonalnie dużą liczbą mężczyzn, o których 
„warto” pisać).

W rozmowie zamieszczonej w „Tekstyliach” w 2002 roku Marian 
Stala wymienił kilkanaście nazwisk młodych poetów, których uznał 
za „godnych uwagi”, w tym Julię Fiedorczuk, Klarę Nowakowską, 
Martę Podgórnik i Agnieszkę Sobol, wygłaszając równocześnie dość 
krytyczne stwierdzenie: „Widać je pewnie dlatego, że jest to dobry 
czas dla piszących kobiet – one po prostu zwracają na siebie uwagę. 
Poprzednio też ich było dużo, tylko krytyka nie problematyzowała 
tego faktu. To skutek działania krytyki feministycznej – ona trochę je 
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wynosi”. Z tym ostatnim stwierdzeniem można dyskutować, do czego 
wrócę. Natomiast warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno stwierdze-
nie Stali – jego ocenę sytuacji w poezji tuż po przełomie: „Z poetek 
debiutujących na początku lat 90. naprawdę liczyła się Marzanna Bo-
gumiła Kielar, można by dodać Marzenę Brodę i Ewę Sonnenberg” – 
stwierdza krytyk. O poezji Kielar pisze więcej w książce Druga strona, 
doceniając w niej „spokój, jasność, momentalność widzenia”, a także 
równoczesną przezroczystość i nasycenie metaforyką. 

Krytyk zwraca również uwagę na trudności z kategoryzacją twór-
czości młodych poetek: „Można je ponazywać wedle rozmaitych, 
mniej lub bardziej obiektywnych (mniej lub bardziej śmiesznych), 
zasad. Są poetki sentymentalno-ckliwe, są kobiety walczące, czyli 
«barbarzynki» (Agnieszka Wolny-Hamkało – Świetlicki w wersji ko-
biecej). Są też kobiety wyzwolone, które bardzo świadomie swoją 
kobiecość wykorzystują; tutaj wymieniłbym Martę Podgórnik, która 
wydaje mi się zjawiskiem ciekawym: ma niesłychaną sprawność tech-
niczną, zdolność do świadomego wykorzystywania konwencji” – pi-
sze. Dlaczego jednak ich nazywanie ma być śmieszne? Czy kryteria 
nazywania nurtów i konwencji w poezji tworzonej przez mężczyzn 
również powodują takie rozbawienie? Czy muszą być rozpatrywa-
ne przez pryzmat kobiecości (sentymentalno-ckliwej, walczącej czy 
wyzwolonej – wszystko jedno)? Czy nie można po prostu przeana-
lizować dokładnie ich poezji i starannie rozważyć, w jakie zjawiska 
i trendy w poezji współczesnej się wpisują? Wciąż brakuje scalają-
cej analizy poezji kobiet po 1989 roku (i nie tylko), ukazującej po-
szczególne sylwetki na tle całokształtu życia literackiego i przemian 
w poezji współczesnej.

Jaką płeć ma wieniec laurowy?
Poniżej znajduje się zestawienie dostępnych wyników kilku najbar-

dziej znaczących konkursów literackich w kraju:

Tabela 1. Nagrody w wybranych konkursach literackich od 1989–2009 
poetki procent nagrodz. 

kobiet 
liczba nagrodz. 
kobiet 

nagroda im. bie-
riezina

M. podgórnik, 
K. nowakowska, 
J. lech

2�% 3 na 13 edycji

nagroda Kościel-
skich

W. szymborska, 
M. b. Kielar, 
J. stefko, A. olędz-
ka-Frybesowa 

2�% po �989, ��% 
przed �989.

7 na 24 po �989, �� 
na 76 przed �989.

paszport „polityki” M. b. Kielar 20% 3 na 15 edycji  
(� poetka, 2 pisarki)
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promocja najnow-
szej literatury 
polskiej

K. Miłobędzka brak danych brak danych

Dżonka J. Wajs ��% � (na � edycji)

nagroda im K. 
iłłakowiczówny

M. b. Kielar, 
J. Wajs, M. bielska

brak danych brak danych

nagroda ptWK M. bigoszewska, 
A. bykowska-sal-
czyńska, J. Wajs 
Kategoria debiut 
(od 2000) A. Ku-
ciak, J. Fiedorczuk, 
J. stefko

�8% kat. poezja, 
7�% kat. debiut

� (na 8 edycji), � 
(na 4 edycji) – kat. 
debiut

* Dane z lipca 2008 roku

W 2002 roku dwie poetki otrzymały równocześnie nagrodę za debiut: Agnieszka Kuciak 
(retardacja) i Julia Fiedorczuk (listopad nad narwią).

Warto zauważyć, że w przypadku najdłużej przyznawanej Nagrody 
im. Kościelskich liczba nagradzanych kobiet po 1989 roku wyraźnie 
wzrosła. Być może pojawiło się więcej utalentowanych pisarek, może 
częściej walczą one o uznanie bądź też w większym stopniu są do-
ceniane? Tak czy inaczej, zarówno w przypadku nagród Bieriezina, 
Kościelskich oraz Paszportu „Polityki” liczba nagradzanych kobiet 
nie przekracza jednej czwartej. Marzanna Bogumiła Kielar, o czym 
warto wspomnieć, jako jedyna, jak dotąd, poetka, otrzymała rów-
nocześnie Nagrodę im. Iłłakowiczówny (1993) i Kościelskich (1993), 
a także nagrodę „Czasu Kultury” i Paszport „Polityki” (2000). Cieka-
we jest, że tak wysokie uznanie zdobyła poetka przyjmująca wyraź-
nie „kobiecy” punkt widzenia, której poezja – ażurowa, filigranowa, 
miłosna – doskonale wpisuje się w sposób, w jaki kulturowo pojmo-
wana jest kobiecość.

W konkursie Promocja Najnowszej Literatury Polskiej (odbywają-
cym się od 1992 roku), organizowanym przez Fundację Kultury, wy-
raźnie preferowani są prozaicy, choć otrzymało ją także kilku poetów 
(Świetlicki, Szuber, Sosnowski, Podsiadło, poeta i krytyk Jacek Guto-
row) i – zaledwie jedna – poetka (choć najwyższej klasy), Krystyna 
Miłobędzka. Na trzy edycje Dżonki (Nagrody im. Stachy Zawiszanki 
dla najlepszych poetów do 30. roku życia) nagrodzona została dotąd 
jedna poetka, Joanna Wajs (2006), trudno więc ocenić, jakie prefe-
rencje będzie mieć jury w przyszłości. W 2007 roku wynik był zaska-
kujący: pomimo iż wśród nominowanych znalazło się wiele uzdol-
nionych poetek z roczników 70. i 80. (Krystyna Dąbrowska, Joanna 
Mueller, Marta Podgórnik, Iza Smolarek, Julia Szychowiak, Agnieszka 
Żuchowska-Arent), nagrodę główną otrzymał niezwykle młody lite-
rat, Tomasz Pułka. 
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Pomimo tych wszystkich utrudnień należy jednak odnotować, że 
coraz więcej ciekawych, utalentowanych poetek dochodzi do głosu, 
przyjmują one również coraz bardziej aktywne strategie przebijania 
się do świadomości czytelników i kolegów po fachu. Na ile działa-
nia te są skuteczne, pokazują młodoliterackie słowniki: Tekstylia oraz 
Tekstylia bis (koncentrujące się na rocznikach siedemdziesiątych, 
choć wspomniane są również wybijające się jednostki z roczników 
osiemdziesiątych). By jednak nie poprzestawać całkowicie na wybo-
rach, w których zastosowano niezbyt ostre selekcyjne sito, a także by 
powstrzymać się od kategoryzowania na podstawie subiektywnych 
preferencji, wspomnę jedynie o poetkach, które zdobyły wyróżnie-
nia w znaczących konkursach. 

Oprócz wymienionych w tabeli nominacji warto wspomnieć o Ewie 
Chruściel (1972), której anglojęzycznym wierszom przyznano nagro-
dy Dorothy Bryan Schemske Scholarship, Tom Kuster Creative Wri-
ting Award, William Morgan Poetry Award; Izie Smolarek (1977) 
nagrodzonej przez Prezydenta Gniezna za osiągnięcia w literaturze, 
stypendystce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzi-
nie literatury; Katarzynie E. Zdanowicz, dwukrotnej stypendystce mi-
nistra kultury; czy Joannie Mueller (1979), nominowanej do Nagrody 
Gdyni 2008. Za obiecujące można uznać: poetkę Krystynę Dąbrowską 
(1979), nominowaną do Nagrody im. Stanisławy Zawiszanki w 2007 
roku za tomik wierszy Biuro podróży, a także Julię Szychowiak (1986), 
finalistkę XI edycji Bieriezina, laureatkę projektu Bursztynowe Pió-
ro/Połów 2007, a także nagrody Silesius 2008 w kategorii „poetycki 
debiut roku”.

Te wszystkie oznaki doceniania poezji kobiet napawają optymi-
zmem, lecz jednocześnie wywołują smutek: łatwiej bowiem poetkę 
wyróżnić, nominować, niż przyznać jej w konkursie główną nagrodę. 
Czy rzeczywiście poezja kobiet nie jest „aż tak dobra” jak mężczyzn, 
czy też po prostu męski idiom częściej przekonuje mężczyzn juro-
rów? Nadzieję budzi coraz większa równowaga płci również w jury 
konkursów. Czy jednak jurorki będą promować „siostry”, czy nauczo-
ne przez dziesięciolecia, że to, co męskie, jest lepsze, w naturalny 
sposób będą wybierać „zdolniejszych” kolegów?

Przygody krytyki feministycznej
Wrócę w tym miejscu do pytania, które zadałam sobie przy okazji 

tekstów Mariana Stali: czy krytyka feministyczna rzeczywiście wy-
nosi kobiety? Zaglądając do książki Grażyny Borkowskiej, Małgorza-
ty Czermińskiej i Ursuli Phillips Pisarki polskie od średniowiecza do 
współczesności (2001), można powątpiewać (przynajmniej w odnie-
sieniu do poezji), gdyż w publikacji tej, oprócz poetek z panteonu, 
przywołane zostały tylko dwie: Bogusława Latawiec (1939) i Małgo-
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rzata Baranowska (1945), choć ta ostatnia raczej ze względu na pro-
zatorski dorobek. „Jest coś niepokojącego w łatwości zapominania” 
– piszą autorki wyboru, jednakże same zapominają o wielu ważnych 
nazwiskach kobiet-poetek. Antologia ta ponoć pierwotnie była prze-
znaczona dla czytelników obcojęzycznych, którzy – gdyby przeana-
lizowali ją krytycznie – musieliby dojść do wniosku, że w Polsce naj-
młodsze poetki mają pod pięćdziesiątkę, a sama twórczość poetycka 
(przynajmniej w wydaniu kobiet) jest w zaniku.

Rzeczywiście jednak interpretacje poezji kobiet (jak i mężczyzn), 
których autorki/autorzy posługują się językiem krytyki feministycz-
nej, również się pojawiają. Odczytywane przez pryzmat kobiecości 
są często Małgorzata Hillar czy Halina Poświatowska, „podszyte 
kobietą” bywają interpretacje wierszy Anny Świrszczyńskiej, wra-
ca się również do poezji Marii Komornickiej, chętnie analizuje się 
twórczość Anne Sexton i Sylvii Plath. Jednakże to wzmożone zainte-
resowanie w niewielkim stopniu dotyczy młodych poetek polskich. 
Wyjątkiem jest może Marzanna Bogumiła Kielar (już nie taka młoda 
zresztą): jej wiersze doczekały się licznych komentarzy, w tym m.in. 
Grażyny Borkowskiej (Ucieleśnić Polaków, „Tygodnik Powszechny On-
line”), zdaniem której pełne są one „poczucia płciowej tożsamości, 
determinującej sposób postrzegania natury i drugiego człowieka”. 
Jeżeli możemy mówić o wyniesieniu kogokolwiek przez krytykę fe-
ministyczną, to najprędzej o Marii Bigoszewskiej, aktywnej twórczo 
na początku lat 90., dziś zapomnianej, o której Borkowska pisała: 
„seksualność [u Bigoszewskiej – K. P.] jest rozumiana właściwie jako 
jedyna sankcja pisania (a może nawet: istnienia) w niosącym zagro-
żenie świecie”.

Inna znana krytyczka i feministka Inga Iwasiów o poezji wypowia-
da się raczej rzadko, jednakże w książce Gender dla średnio zaawan-
sowanych sięga do wierszy Ewy Sonnenberg, nazywając je mianem 
„poezji bez ograniczeń i smyczy”. Uważa ona, że poetka „przekracza 
zdefiniowane kulturowo pozycje kobiet i mężczyzn, dając swojemu 
podmiotowi lirycznemu sporą swobodę i pokazując jednocześnie, że 
płeć »jest«, bo żeby ją zmienić, trzeba stanąć w innym miejscu, użyć 
innego światła”. Uznaje także, że Sonnenberg jest typem poetki „sa-
ficznej”: „zbiór Planeta należy do niezasobnej biblioteki polskiej lite-
ratury lesbijskiej – chociaż autorskie intencje nie są w tym przypadku 
jasne i założyć można, iż idzie tu o grę, nie o konfesję…”. Druga au-
torka, której wierszami krytyczka się posiłkuje, to Maria Cyranowicz, 
pisząca w swoim wierszu Pogrzeb o samopoczuciu „pokolenia ma-
jącego świadomość umowności ról”, co w szczególności przypadło 
Iwasiów do gustu.

Dyskusje nad literaturą/poezją kobiecą i jej wyznacznikami cały 
czas trwają. Grażyna Borkowska w artykule Metafora drożdży. Co to 
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jest literatura/poezja kobieca, zamieszczonym w „Tekstach Drugich” 
(1995, nr 3/4), zaznacza, że płeć nie determinuje kształtu dzieła, a o 
literaturze/poezji kobiecej możemy mówić, gdy „podmiot utworu 
odsłoni swą płciowość, dokona seksualnej samoidentyfikacji”. Oczy-
wiście, są utwory, dla których interpretacji kategoria seksualności 
jest ważna, jeśli nie niezbywalna, i wówczas warto sięgnąć po na-
rzędzia krytyki feministycznej. Jednak o wiele ważniejsza na ten mo-
ment wydaje się sytuacja poezji kobiet jako pewnej grupy społecznej 
i jej możliwości zarówno twórcze, jak i zawodowe: nie tylko możli-
wości pisania, ale i sprawiedliwej oceny oraz szansy na docenienie. 
Uznanie to wciąż nie jest oczywiste.

Kobiety do nobli
Spekulacje na temat tego, co myśli, a czego nie myśli Akademia 

Szwedzka weszły już do tradycji polskiego (i nie tylko polskiego) życia 
literackiego. Dlaczego nagrodę przyznano temu/tej, a nie przyznano 
tamtemu/tamtej, kto nie powinien jej był dostać, a kto dla odmiany 
„musi” ją otrzymać w przyszłości – pełno jest takich dywagacji. Kiedy 
Szymborska została uhonorowana Nagrodą Nobla w 1996 roku, re-
akcje były mieszane: jeśli już, to Herbert powinien dostać Nobla, Her-
bert albo Różewicz… a taka Szymborska… mało publikuje i w dodat-
ku jeszcze pisze w zrozumiały dla wszystkich sposób… Pisarz i eseista 
Jerzy Narbutt żalił się w prasie: „Wytypowano jakąś panią Szymbor-
ską, byle jaką poetkę, a jego [Herberta – K. P.] pominięto”.

Zdaniem literaturoznawcy, Janusza Maciejewskiego, Akademia 
Szwedzka przykłada dużą wagę do równouprawnienia kobiet: jeśli ma 
wybór między równie wartościową twórczością kobiet i mężczyzn, 
decyduje się na uhonorowanie pań, by nie dopuszczać do ich dyskry-
minacji. „Wiadomo było, że Nobla dostanie albo Szymborska, albo 
Herbert. Ponieważ wcześniej nagradzano wielu mężczyzn, wybrana 
została Szymborska” – stwierdził Maciejewski w jednej z rozmów na 
marginesie komentarzy do Nobla Elfriede Jelinek w 2004 roku. 

Warto sobie zadać jeszcze jedno pytanie: czy o Szymborskiej ktoś 
by dzisiaj pisał i pamiętał, gdyby nie Nagroda Nobla? Zapewne pozo-
stałaby znana w wąskim kręgu specjalistów, absolutnie niemedialna 
i niedostosowana do walki o uwagę czytelników i krytyków w dzisiej-
szych hałaśliwych czasach. Dzięki nagrodzie powstały liczne opraco-
wania krytyczne i interpretacje jej poezji, niezliczone tłumaczenia na 
wiele języków, zwiększyła się dostępność jej wierszy i poszerzył krąg 
czytelników. Dla porównania najpopularniejsza na świecie po Szym-
borskiej współczesna poetka polska, Ewa Lipska, tłumaczona była na 
jedenaście języków (uwzględniam tu wyłącznie tłumaczenia całych 
tomów), a zbiory wierszy równolatki Szymborskiej, Urszuli Kozioł, 
jedynie na dwa (niemiecki i serbski), o innych poetkach w ogóle już 
nie wspominając. 
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Wniosek z tego płynie jeden: kobiety do Nobli. Jeśli nie chce się 
ugrzęznąć w zaścianku poezji kobiecej ani w marginalnym świe-
cie poezji tworzonej przez kobiety, trzeba zadbać o dobre stosunki 
z Akademią Szwedzką. Tam przynajmniej ktoś przykłada wagę do za-
sady parytetu płci. A jeśli nie do Nobli – to przynajmniej do kartek 
i piór. Jeżeli same kobiety nie będą siebie nawzajem czytać, mówić 
i pisać o tym, co tworzą, czy można się spodziewać, że inni będą? ❚
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Nierówne media
Iza Kowalczyk, Joanna Piotrowska,  

Edyta Zierkiewicz

 

Wprowadzenie 
Analizy pod kątem wprowadzania polityki równości płci w mediach 

w były prowadzone w Polsce bardzo rzadko. Ostatnia taka analiza 
została przygotowana w 2007 roku na potrzeby raportu Polityka rów-
ności płci. Polska 2007, wydanej przez UNDP. Stąd niniejsze opraco-
wanie zostało opracowane na jego podstawie za zgodą autorek.

Wyniki analizy środków masowego przekazu z perspektywy rów-
ności płci (prasa codzienna, kolorowe czasopisma, radio, telewizja) 
prowadzą do jednoznacznej opinii: zasada równego traktowania ko-
biet i mężczyzn nie jest przez nie uwzględniana. Problematyka kobiet 
oraz mniejszości wciąż jest w mediach nieobecna lub obecna spora-
dycznie. Lekceważenie problematyki równościowej można zauważyć 
m.in. w niepisanej hierarchii tematów poruszanych w mediach, tak 
w prasie, jak i telewizji czy radiu. Do najważniejszych należą: kwestie 
polityczne i gospodarcze, dalej – społeczne, potem kulturalne, na 
końcu obyczajowe. Problematyka kobiet podejmowana jest przede 
wszystkim w działach społecznych oraz obyczajowych, zaś zagadnie-
nia związane z równouprawnieniem czy walką z dyskryminacją po-
jawiają się w mediach przy takich okazjach, jak manifestacje z okazji 
ósmego marca (Manify), Marsze Równości czy Marsze dla Tolerancji 
i protesty. O samym równouprawnieniu pisze się zdecydowanie za 
mało, sensacyjnie, upraszczająco wręcz lekceważąco, głównie w ko-
mentarzach dziennikarskich. Ta praktyka jest powszechna zarówno 
w mediach publicznych, jak i prywatnych.

Główne problemy
W Polsce brakuje badań na temat perspektywy równościowej 

w mediach tak na poziomie przekazu, jak i polityki kadrowej. Kuleją 
rozwiązania instytucjonalne związane z jej wprowadzaniem i realizo-
waniem. Student(k)om dziennikarstwa nie proponuje się zajęć z tego 
zakresu. Nieuwzględnianie perspektywy równościowej wpływa na 
uznawanie tematów związanych z równouprawnieniem płci za dru-
gorzędne. I rzeczywiście w mediach informacyjnych podejmowane 
są głównie tzw. tematy „neutralne”, czyli polityczno-gospodarcze, 
brakuje zaś ich analizy z perspektywy równości płci. Również stosu-
nek mediów do równouprawnienia pozostawia wiele do życzenia. 
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Powszechne jest utożsamianie problemów kobiet z tematyką spo-
łeczną, traktowanie tematów kobiecych i męskich jako jakościo-
wo różnych, a także gettoizacja i marginalizacja problemów kobiet 
i mniejszości. 

Kluczową rolę w przekazie medialnym odgrywa język. Sposób 
pisania o dyskryminacji i przemocy wobec kobiet wciąż jest dyskry-
minujący. Ideologizację widać m.in. w używaniu zwrotów z dyskur-
su pro-life zamiast słów neutralnych. Często na zasadzie kontrastu 
przedstawia się kobiety ekspertki i mężczyzn ekspertów o skrajnych 
stanowiskach, co wzmacnia różnicę płci kosztem innych różnic. Bar-
dzo widoczny jest w mediach brak głosów mniejszości: przedstawi-
cieli osób niepełnosprawnych, starszych, homoseksualnych.

Do rozpowszechniania w mediach problematyki równouprawnie-
nia przyczyniają się przede wszystkim organizacje pozarządowe, 
które prowadzą „edukację pośrednią”, organizując akcje, manifesta-
cje, konferencje na temat polityki równości płci. Nie są nam znane 
żadne projekty ani programy mające na celu wprowadzenie polityki 
równości płci, przygotowane przez osoby odpowiedzialne za progra-
my w mediach publicznych.

Rozwiązania prawne
W Ustawie o radiofonii i telewizji istnieje zapis: „Audycje lub inne 

przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, pol-
ską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością 
i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści 
dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość” (Art. 
18, ust. 1). Nie uwzględniono tu wieku, orientacji seksualnej i niepeł-
nosprawności. W działaniach i zadaniach Rady Etyki Mediów oraz 
KRRiTV brak perspektywy równościowej. W misji KRRiTV znajdzie-
my zapis, że: „Do zadań publicznej radiofonii i telewizji (…) należy 
w szczególności: 6) respektować chrześcijański system wartości, za 
podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; 7) służyć umacnianiu 
rodziny, 7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych; 8) służyć 
zwalczaniu patologii społecznych”. Brak natomiast zapisu o prze-
strzeganiu zasad niedyskryminowania ze względu na płeć, wiek, 
orientację seksualną itp. 

Perspektywa androcentryczna jako norma w mediach
Lekceważenie problematyki równouprawnienia charakteryzu-

je w zasadzie wszystkie media – bez względu na ich cel nadrzędny 
(informacja, rozrywka czy sensacja). W branży zwraca się uwagę, że 
media mają informować w formie zabawy, rozrywki. Dlatego treści 
poważne (uważane za neutralne, a w rzeczywistości utożsamiane 
z „męskimi sprawami”) opatrywane są często błahymi przerywnika-
mi (np. reklamą nadużywającą seksistowskiej warstwy wizualnej oraz 
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antykobiecych przekazów). Analizując media pod kątem gender main-
streamingu, wyraźnie widać, że reprodukują one androcentryczne 
ramy dominującego wzoru kultury, gdzie to, co męskie, stanowi nor-
mę, a to, co kobiece – jej gorszą wersję lub mniej istotny dodatek. 

Przedstawianie tak indywidualnych osób, jak i poszczególnych za-
gadnień uwarunkowane jest płcią bohaterów doniesień oraz opa-
trzeniem problematyki „kobiecą” lub „męską” etykietką, przy czym 
ta druga uchodzi za ważniejszą. Wydaje się, że nie bez znaczenia jest 
płeć osoby odpowiedzialnej za opracowanie danego przekazu. Ko-
biety jako odbiorczynie przekazów informacyjnych najczęściej trak-
towane są „neutralnie”, co znaczy, że muszą podporządkować się 
androcentrycznym regułom dekodowania przekazów. Wiąże się to 
z kwestiami języka, w którym prawie wcale nie stosuje się żeńskich 
czy żeńskich form gramatycznych w nazwach zawodów. Język staje 
się często narzędziem wiktymizacji, powielania stereotypów i, rza-
dziej, przełamywania ich.

Ekspertyzy są zdecydowanie częściej formułowane przez mężczyzn, 
rzadziej w rolach ekspertek występują kobiety. W programach pub-
licystycznych w roli komentatorów najczęściej występują mężczyźni; 
kobiety zapraszane są wtedy (ale nie jest to regułą), gdy poruszana 
problematyka jest „typowo kobieca”. Zdarza się, że o problemach 
istotnych dla kobiet wypowiadają się mężczyźni/eksperci w danych 
dziedzinach. Jednak w drugą stronę nie dostrzegamy tej prawidło-
wości. Przedstawiciele/przedstawicielki grup dyskryminowanych po-
jawiają się jako eksperci/ekspertki od problematyki mniejszości, któ-
re reprezentują (nie zdarza się, by np. niepełnosprawny wypowiadał 
się o sprawach gospodarczych.). Prawo głosu nadal automatycznie 
przyznawane jest przedstawicielom grupy dominującej, natomiast 
inni pozostają prawie niewidzialni czy niemi.

Równość płci a ideologiczne zróżnicowanie mediów
Zasadnicze znaczenie dla omawianych tu kwestii ma zróżnicowanie 

mediów ze względu na przyjętą ideologię czy wartości leżące u pod-
staw ich przekazów, ponieważ w dość literalny sposób „przekłada-
ją się” one na ich stosunek do równouprawnienia. Trudno dokonać 
prostego, przejrzystego podziału mediów pod kątem ideologicznym. 
W przeważającej części media wykazują nastawienie neoliberalne, 
niektóre środki przekazu jawnie przyjmują opcję prawicową i ultra-
prawicową, natomiast media lewicowe i feministyczne stanowią wy-
raźną niszę.

W mediach o nastawieniu lewicowym konsekwentnie i programo-
wo omawia się zagadnienia nierówności płciowych, wyrównywania 
szans, różnych rodzajów dyskryminacji. Trzeba podkreślić, że lewi-
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cowe czasopisma – w większości – sprzedawane są w niskich nakła-
dach, przez co nie ma w nich reklam komercyjnych.

Z kolei w mediach o nastawieniu prawicowym czasami w sposób 
celowy, a czasami nieświadomy naturalizuje się nierówne relacje 
społeczne między kobietami i mężczyznami, zaprzeczając tym sa-
mym istnieniu dyskryminacji i wzmacniając patriarchalny model 
relacji społecznych. W tych wypadkach mizoginia uprawiana jest 
otwarcie i ekspansywnie, np. regularnie pojawiają się artykuły nie-
nawistne w stosunku do feministek i przeciwne równouprawnieniu 
płci, artykuły kreujące negatywne strony emancypacji, nawołujące 
do powrotu do „naturalnego ładu” i tzw. normalności itp. Dzienni-
karze i dziennikarki piszący te teksty dowodzą, że żyjemy w coraz 
większym chaosie czy kryzysie aksjologicznym, który zażegnać może 
jedynie odwrót na tradycyjne pozycje.

Najwięcej jest wydawnictw, programów, portali, które nie głoszą 
otwarcie swoich wartości, ale ujawniają je pośrednio. Media o neo-
liberalnym nastawieniu cechuje ambiwalentne podejście do kwestii 
równouprawnienia. Z jednej strony pojawiają się w nich omówienia 
problematyki równościowej, z drugiej zaś, np. w reklamach, mamy do 
czynienia z podważaniem znaczenia czy sensu polityki antydyskrymi-
nacyjnej. Media te dokonują swoistego wyzwolenia kobiet z koniecz-
ności reprodukcyjnych, ze stereotypowych ról społecznych, ale tylko 
o tyle, o ile kobiety mogą zrealizować w ten sposób cele rynkowe. 
Feministki zwracają uwagę, że media neoliberalne stawiają sobie za 
cel emancypację kobiet-konsumentek, a nie zwrot ku rzeczywistej 
równości w sferze publicznej i prywatnej1. Media nastawione są na 
rynek, który dyktuje, jak „targetować” odbiorców i odbiorczynie, 
odpowiadać na ich opcje ideologiczne oraz doceniać tych odbior-
ców, którzy dysponują największymi środkami finansowymi. W ten 
sposób modelowymi odbiorcami tych mediów są mężczyźni (młodzi 
i w średnim wieku, o średnich i wysokich zarobkach). W rynkowych 
mechanizmach można doszukać się także dobrych stron, polegają-
cych na kreowaniu swoistej równości i inkluzji grup marginalizowa-
nych. Na przykład starsze osoby stają się głównymi odbiorcami usług 
turystycznych poza sezonem urlopowym oraz różnych form aktyw-
nego spędzania czasu. Mężczyźni zostają dostrzeżeni jako potencjal-
ni konsumenci produktów, które do tej pory uważane były za „kobie-
ce”. Jednak według mechanizmów rynkowych (które rządzą również 
obszarem mediów) zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają być prze-
de wszystkim uległymi i dobrze przystosowanymi konsumentami.

�) e. A. van Zoonen, The Women’s Movement and the Media: Constructing a Public 
Identity, „european Journal of communication” �992, nr 7, s. 4��–76.
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Gettoizacja tematów i problemów kobiet w mediach 
Media automatycznie dokonują segregacji/podziału rzeczywisto-

ści na „męską” i „kobiecą”2, przy czym stereotypowo za rzeczywistość 
męską uważa się świat polityki, gospodarkę, sport, motoryzację, 
technikę, którym towarzyszy przedstawianie pięknych i młodych mo-
delek w seksualnych kontekstach, natomiast świat kobiecy to świat 
domu, rodziny, mody, urody, relacji społecznych. Reprodukowanie 
utartych wzorców dzieje się na zasadach inercji, a podtrzymywane 
jest sankcjami symbolicznymi (np. wykluczeniem z dyskusji z powo-
du używania języka równościowego) i psychicznymi (np. wzrostem 
poczucia zagrożenia u odbiorców, dla których nierówności płciowe 
są oczywiste i naturalne).

W przestrzeni „kobiecej” – czy to w mediach drukowanych, audio-
wizualnych czy elektronicznych – promuje się najczęściej stereoty-
powe wizerunki kobiet; nieustannie więc potwierdzane są potoczne 
przeświadczenia o kobietach jako osobach zajętych swoją urodą, 
partnerem/mężem, dziećmi, domem. „Kobiece” i „męskie” tematy 
traktowane są w mediach jako różne, nieprzystające do siebie, ja-
kościowo inne. Mężczyzn interesować ma sport, polityka i erotyka, 
przemoc w filmach, a kobiety – seriale obyczajowe i miłosne oraz 
programy poradnikowe (np. kulinarne).

Najbardziej jaskrawym przykładem dzielenia rzeczywistości na 
„kobiecą” i „męską” są kolorowe czasopisma, które powstają z myślą 
o określonych rodzajowo grupach docelowych: prasa kobieca i mę-
ska. Inne media również dość precyzyjnie adresują swoje przekazy 
do odbiorców wyróżnionych ze względu na płeć. Oczywiście, pozo-
stałe kategorie targetowania także są nie bez znaczenia (np. wiek, 
status materialny, wykształcenie), jednak płeć wykorzystywana jest 
najczęściej. Telewizja publiczna i prywatna dzieli czas emisji na ten 
adresowany do kobiet (np. przedpołudniowe seriale) i pozornie neu-
tralny (np. wieczorne wiadomości3). Telewizja prywatna proponuje 
również widzom odrębne kanały: „męskie” i „kobiece”.

Z badania na temat udziału kobiet w mediach przeprowadzonego 
przez prof. Renatę Siemieńską w 2005 roku wynika, że kobiety nie-
zwykle rzadko kierują mediami. Wśród ośmiu analizowanych dzienni-

2) pisząc o mediach czy treściach wyróżnionych ze względu na płeć, celowo stosu-
jemy cudzysłowy: podkreślają one stereotypowy charakter tego rozróżnienia. sądzi-
my, że należałoby raczej używać określeń bardziej precyzyjnych, wskazujących 
nie na stereotypowe cechy treści czy zakładanych odbiorców, ale definiujących 
grupy adresatów danych przekazów. A więc nie pisma kobiece/męskie, ale pisma 
adresowane do kobiet (starszych, młodych, hetero-, homoseksualnych, pełno-, 
niepełnosprawnych itp.) lub do mężczyzn (jw.).

�) por. W. godzic, Wiadomości telewizyjne jako mydlana opera dla mężczyzn, 
[w:] tegoż: Telewizja jako kultura, rabid, Kraków �999.
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ków („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Trybuna”, „Dziennik Za-
chodni”, „Dziennik Polski”, „Nasz Dziennik”, „Fakt”, „Super Express”), 
kobiety są redaktorami naczelnymi zaledwie dwóch – „Dziennika Za-
chodniego” i „Naszego Dziennika”. Wśród zastępców redaktorów na-
czelnych stanowią 38,1%, zaś wśród kierowników działów – 27,9 %.

W czterech najważniejszych tygodnikach społeczno-politycznych 
(„Polityka”, „Newsweek”, „Wprost”, „Przegląd”) nie ma wśród redak-
torów naczelnych ani jednej kobiety, trzy na dziesięć osób (30%) są 
zastępczyniami redaktorów naczelnych, a dziewięć (30%) – kierow-
niczkami działów. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w dziesięciu 
analizowanych tygodnikach dla kobiet („Gala”, „Pani Domu”, „Naj”, 
„Tina”, „Życie na Gorąco”, „Chwila dla Ciebie”, „Twoje Imperium”, 
„Takie jest Życie”, „Bella Relaks”, „Rewia”). Kobiety są naczelnymi re-
daktorami w sześciu, a we wszystkich są zastępczyniami redaktorów 
naczelnych.

Zupełnie inaczej rzecz ma się z miesięcznikami adresowanymi do 
kobiet. W dwunastu badanych („Glamour”, „Twój Styl”, „Zwierciad-
ło”, „Marie Claire”, „Claudia”, „Elle”, „Pani”, „Poradnik Domowy”, 
„Dobre Rady”, „Olivia”, „Mamo to ja”, „Mam Dziecko”) kobiety są 
redaktorami naczelnymi we wszystkich, jak również zastępczyniami 
redaktorów naczelnych; w jednym z czasopism drugim zastępcą re-
daktor naczelnej jest mężczyzna. Wśród kierowników działów, któ-
rych nazwiska są podane w większości tych miesięczników, cztery 
z dwudziestu czterech osób to kobiety.

Można więc mówić o celowej gettoizacji spraw kobiet w mediach, 
o izolowaniu ich z kontekstu i umieszczaniu na marginesie, jednak 
paradoksalnie dzięki takim zabiegom problematyka kobieca, mniej-
szościowa, równościowa często ma szansę w ogóle zaistnieć. Dociera 
ona wtedy ostatecznie tylko do wybranej publiczności, a przecież sku-
teczność zależy od powszechnej akceptacji, od upowszechnienia jej 
w społeczeństwie, nie zaś od przekonywania osób już przekonanych.

Co „można” pokazać
Problematyka płci społeczno-kulturowej czy równouprawnie-

nia, jeśli pojawia się w mediach, to zwykle nie jest prezentowana 
w sposób merytoryczny. Obecnie kwestie równouprawnienia, part-
nerstwo mężczyzn i kobiet w rodzinie, przeciwdziałanie przemocy 
domowej i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy zostały już 
„oswojone” i nie budzą takich emocji, jak w latach 90. Wciąż jednak 
wywołują ambiwalentne reakcje, co widać chociażby w relacjach do-
tyczących tzw. seksafery w Samoobronie, które często okraszone by-
wają komentarzami o „niepoważnym temacie”, a nawet niesmaku, 
że w ogóle podejmuje się ten temat. Konieczne jest zatem przełama-
nie monopolu ogólnopolskich „neutralnych” mediów na zajmowa-
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nie się wyłącznie tematami poważnymi i marginalizowania tematów 
kobiecych w dodatkach.

Skumulowane wykluczenia w mediach
W mediach dochodzi także do celowego, świadomego margina-

lizowania problemów innych grup mniejszościowych. Osoby homo-
seksualne, starsze, niepełnosprawne, żyjące w biedzie, długotrwale 
bezrobotne również należą do grup wyrzuconych na margines i zmu-
szonych do przyjmowania odwróconej perspektywy dekodującej, 
jeśli chcą uczestniczyć w dyskursie mediów. Jeśli jednocześnie są to 
kobiety, to doświadczają one podwójnego lub skumulowanego wy-
kluczenia. Media przyzwyczajają swoich odbiorców i odbiorczynie 
do tego, że w programach i artykułach kobiety na zmianę wiktymi-
zuje się lub estetyzje i uprzedmiotawia. Kobiety pokazywane są zwy-
kle jako ofiary przemocy bezpośredniej albo też stają się ofiarami 
przemocy symbolicznej. Kobiety powtórnie wiktymizuje się poprzez 
język doniesień prasowych i programów telewizyjnych.

Cele polityki równości płci w mediach
Środki masowego przekazu odgrywają bardzo ważną rolę w przed-

stawianiu ról płciowych, w postrzeganiu różnic, uczulaniu na kwe-
stie społeczne, w tym na problematykę mniejszości. Dlatego też tak 
ważne jest wprowadzenie perspektywy równościowej do tego ob-
szaru. Media wciąż jeszcze produkują i reprodukują stereotypy płcio-
we. Wyeliminowanie tych stereotypów lub ich zidentyfikowanie jest 
niezbędne dla osiągnięcia równości płci. Media są bardzo ważnym 
obszarem oddziaływania społecznego, gdyż pełnią rolę informacyj-
ną i edukacyjną.

Przekazy medialne, takie jak informacje, powstają w bardzo bliskim 
związku z rzeczywistością, dlatego też ważne jest, w jaki sposób ta 
rzeczywistość jest przedstawiana i z jakiej perspektywy. Nadrzęd-
nym celem polityki równości płci w sektorze mediów powinno być 
upowszechnianie poprzez media pozytywnych przykładów zarówno 
roli kobiet w społeczeństwie, jak i ich osiągnięć na różnych płaszczy-
znach funkcjonowania, przedstawianie mężczyzn w rolach nietrady-
cyjnych oraz przełamywanie stereotypów na temat osób niepełno-
sprawnych, homoseksualnych oraz starszych.

Zadania polityki równościowej w sektorze mediów 
Uwzględnianie perspektywy równościowej w mediach pełni szcze-

gólnie ważna rolę. Służy przełamywaniu krzywdzących stereotypów 
w przekazach medialnych. Należy zwracać uwagę na problematy-
kę mniejszości i pogłębione podejmowanie tych kwestii na łamach 
prasy, na antenie radiowej, w telewizji itp. Ważne jest promowa-
nie akcji afirmatywnych na rzecz osób do tej pory marginalizowa-
nych, a także przeciwdziałanie przemocy. Pomocne będą eksperty-
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zy uwzględniające przeciwdziałanie dyskryminacji. Niezbędne jest 
wprowadzenie równej reprezentacji płci w zespołach redakcyjnych 
i dostępie do stanowisk decyzyjnych, a na poziomie przekazu – pro-
pagowanie równości szans, szczególnie z myślą o podnoszeniu świa-
domości wśród mężczyzn i kobiet. Trzeba uwzględnić równy dostęp 
do nowych technologii i aktywny udział kobiet w nowych mediach.

Do organizacji i instytucji, które powinny brać udział w formuło-
waniu strategii wprowadzania polityki równości płci i jej wdraża-
niu, należą: redakcje, dziennikarki i dziennikarze, odbiorcy i odbior-
czynie, użytkownicy i użytkowniczki Internetu, KRRiTV, organizacje 
pozarządowe, Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania, Rada 
Etyki Mediów.

Wśród wskaźników polityki równości płci wymienić należy: liczbę 
artykułów w głównych gazetach, które uwzględniają kwestie równo-
ści płci; liczbę artykułów włączających równość płci na pierwszych 
stronach gazet; równą liczbę ekspertek i ekspertów; język wrażli-
wy na płeć; reklamy promujące równouprawnienie i różnorodność; 
uwzględnienie problematyki przeciwdziałania przemocy; uwzględ-
nienie równości płci w polityce redakcyjnej; równość płci przyjętą 
w polityce redakcyjnej jako standard. Kto monitoruje działania me-
diów publicznych i prywatnych? Kto zasiada w Radzie Etyki Mediów? 
Czy ważne są dla nich kwestie równości płci/regulaminy itp.

Materiał opracowany na podstawie: Izabela Kowalczyk, Joanna 
Piotrowska, Edyta Zierkiewicz, Środki masowego przekazu, [w:] Ra-
port UNDP „Polityka równości płci. Polska 2007”.

Opracowanie: Agnieszka Sosińska ❚
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Prasa opiniotwórcza 
a kwestie 

równouprawnienia
Joanna Wójcik

 

W ramach projektu Gendermeria – równościowy monitoring 
w 2008 roku został przeprowadzony trzymiesięczny monitoring pra-
sy codziennej – „Dziennika”, „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” 
oraz tygodników – „Newsweek”, „Polityka”, „Przekrój” i „Wprost”. 
Celem analizy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim 
stopniu polskie media opiniotwórcze są zainteresowane wdraża-
niem idei równouprawnienia. 

Nierówność w tygodnikach 
Przeprowadzona analiza tygodników opiniotwórczych1 dowodzi, 

że kobiety rzadko piastują w mediach kierownicze stanowiska. Na 
samym szczycie hierarchii znajdują się wyłącznie mężczyźni. Wśród 
kierujących działami również przeważają mężczyźni. W tygodniku 
„Wprost” tylko jedna kobieta stoi na czele działu prasowego. Jak 
wynika z zebranych danych, chodzi o dział poświęcony kulturze 
i stylowi. Podobnie przedstawia się sytuacja w „Polityce”, gdzie za-
ledwie 25% kobiet pełni funkcje kierownicze, natomiast jedna osoba 
jest zastępczynią kierownika. W „Newsweeku” kierowniczki działów 
stanowią 33,3%, taki sam udział mają zastępczynie. Najkorzystniej 
wśród poddanych analizie tygodników wypada „Przekrój”, gdzie ko-
biety stanowią 50% personelu kierowniczego. Uwagę zwraca fakt 
powierzania mężczyznom kluczowych działów poświęconych polity-
ce, gospodarce i zagranicy. 

W większości redakcji liczba zatrudnionych mężczyzn jest wyższa 
od liczby zatrudnionych kobiet. Największe dysproporcje występu-
ją w tygodniku „Wprost”. Przeważająca liczba kobiet pracuje w sek-
cji Nauka i Zdrowie oraz Kultura i Styl. W „Newsweeku” kobiety są 
w pełni odpowiedzialne za wydania specjalne, stanowią większość 
w dziale Nauka (83%) i połowę w dziale Peryskop. Dział Społeczeń-
stwo i Media składa się w 40% z dziennikarek. W „Przekroju” nato-
miast kobiety zdobyły niewielką przewagę w dziale Kraj, gdzie stano-

�) Dane: newsweek.pl, przekroj.pl, polityka.pl, wprost.pl.
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wią 55,5% zatrudnionych. W dziale Cywilizacja jest ich 40%. Jedynym 
działem, w którym dziennikarki stanowią wyraźną mniejszość, jest 
Zagranica. W tygodniku „Polityka” dziennikarki przeważają w dziale 
Kraj (70%). Na drugim miejscu znajduje się dział Kultura z 42,8 %,  na 
trzecim Ludzie i Obyczaje – tu pracuje 37,5% kobiet. Uderzający jest 
fakt, że wśród publicystów, komentatorów i felietonistów kobiety 
prawie nie występują. Wyjątkiem w tej grupie jest „Polityka”, gdzie 
12,5%  komentatorów stanowią kobiety. Ciekawa jest również infor-
macja, że tygodnik ten podejmował już próby znalezienia felietonist-
ki. „Poszukiwania nie powiodły się jednak, ponieważ kandydatki nie 
spełniały oczekiwań stawianych przez redakcję” – relacjonuje Joanna 
Podgórska, dziennikarka „Polityki”.

„Newsweek” 
Dział Dziennikarki w % Dziennikarze w % Kierownictwo 

działu

Kraj 2� 7�

peryskop �0 �0

świat 22,2 77,7

biznes 22,2 77,7

nauka 8� �7

społeczeństwo 
i media

40 60

Kultura �2,� 87,�

publicystyka 0 �00

Wydania specjalne �00 0

„Przekrój”
Dział Dziennikarki w % Dziennikarze w % Kierownictwo 

działu
Kultura �7,� 62,�

Kraj ��,� 44,�

Zagranica �4,2 8�,8

cywilizacja 40 60
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„Polityka” 
Dział Dziennikarki w % Dziennikarze w % Kierownictwo 

działu

polityczny 
i komentarzy

�8,� 8�,9

Krajowy 70 �0

prawno–śledczy 2� 7�

ludzie i obyczaje �7,� 62,�

ekonomiczny 28,� 7�,�

Kultury 42,8 �7,2

naukowy 20 80

historyczny 0 �00

Komentatorzy �2,� 87,� -

stali felietoniści 0 �00 -

„Wprost”
Dział Dziennikarki w % Dziennikarze w % Kierownictwo 

działu

Komentatorzy 0 �00

historia 0 �00

biznes, ludzie, 
pieniądze

2� 7�

polska 0 �00

nauka i Zdrowie 7� 2�

świat �7,� 62,�

Kultura i styl �0 �0

stali współpracow-
nicy

0 �00 -

stali felietoniści 0 �00 -

Przewaga mężczyzn w poszczególnych działach wyraźnie przekłada 
się na liczbę publikowanych artykułów, których autorkami są kobie-
ty. Poniższe diagramy ilustrują, jaki procent publikowanych tekstów 
pochodzi od autorek, a jaki od autorów. Do analizy zostały wzięte 
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pod uwagę wszystkie teksty opatrzone imieniem i nazwiskiem. Krót-
kie publikacje podpisane inicjałami zostały z oczywistych względów 
pominięte. 

Wyniki tego badania są następujące: wśród czterech poddanych 
analizie tygodników nie ma ani jednego, w którym liczba publikacji 
kobiet byłaby zbliżona do liczby publikacji mężczyzn. W każdym wy-
daniu „Przekroju” średnia liczba tekstów napisanych przez kobiety 
wynosi 29,9%, natomiast przez mężczyzn 66,7 %; 3,3% to teksty napi-
sane wspólnie. Pozostałe trzy tygodniki prawie nie różnią się od sie-
bie pod tym względem. We „Wprost” 21,1% tekstów redagują kobie-
ty, 76,6% mężczyźni, a 2,2% powstaje wspólnie. Niemalże identyczne 
relacje panują w tygodniku „Polityka”. Średnio 20,1% to teksty auto-
rek, 76,3% autorów, natomiast 3,6% to artykuły wspólne. Najgorsze 
wyniki zostały zanotowane w „Newsweeku”. Kobiety są autorkami 
tylko 19,3% tekstów. Liczba wspólnie napisanych artykułów wynosi 
4,6%, autorami pozostałej części są mężczyźni.

 
 teksty kobiet

 teksty mężczyzn

 teksty wspólne
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Mało kobiet w dziennikach
Brak oficjalnych danych dotyczących zatrudnienia osób w poszcze-

gólnych sekcjach i działach prasowych uniemożliwia przeprowadze-
nie analizy porównawczej pod kątem przestrzegania zasad równości 
płci. Dostępne informacje pozwalają jednak na wyciągnięcie wnio-
sków co do rozmieszczenia kobiet na wyższych stanowiskach. 

Podobnie jak w przypadku tygodników, również w dziennikach wy-
stępują znaczne dysproporcje w kadrze kierowniczej na niekorzyść 
kobiet. Z poniżej przedstawionych danych wynika, że w „Dzienniku” 
zaledwie 33,3% kierujących działami to kobiety. Szefują one następu-
jącym sekcjom: Polityka, Społeczeństwo, dodatek Warszawa i Techno. 
Warto wspomnieć, że wśród pięciu osób zastępujących redaktora 
naczelnego jest jedna kobieta. Dane dotyczące „Rzeczpospolitej” 
kształtują się bardzo podobnie. Odsetek kierowniczek wynosi 27,2%, 
a kierowników 72,7%. Kobiety są odpowiedzialne za Dodatki, Styl Ży-
cia i Prawo. 

„Dziennik Polska – Świat – Europa”                                
Działy prasowe i dodatki Kierownictwo działu

Komentarze

nieruchomości

polityka

Kraj

społeczeństwo

europa

Warszawa

świat

ekologia

Kultura

techno

sport
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„Rzeczpospolita”
Działy  prasowe i dodatki Kierownictwo działu

Kraj

Zagranica

opinie

ekonomia

prawo

nauka

plus-Minus

Kultura

styl Życia

sport

Dodatki

 

„Gazeta Wyborcza”
Działy prasowe i dodatki Kierownictwo działu

Witamy w polsce

świat

Kultura

opinie

gazeta świąteczna

reportaż/ „Duży Format”

gospodarka

nauka

sport

Wysokie obcasy
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Zdecydowanie najsłabiej w tym badaniu wypada „Gazeta Wybor-
cza”. Mężczyźni stanowią tu aż 90% kierowników działów. Jedyną 
kobietę na stanowisku kierowniczym znajdziemy w „Wysokich Ob-
casach”, sobotnim dodatku do „Gazety Wyborczej”. Z drugiej strony 
należy zaznaczyć, że wśród zastępców redaktora naczelnego jest jed-
na zastępczyni.

 Procentowy udział publikacji wg płci autora w dziennikach
 „Rzeczpospolita” to jedyna gazeta, w której publikacje kobiet sta-

nowią niemalże taki sam odsetek jak publikacje mężczyzn. Średnio 
45,3% tekstów ukazujących się w każdym wydaniu pochodzi od auto-
rek, 52,6 % od autorów, a 2% powstaje wspólnie. Warto wspomnieć, 
że dodatek GPP (gazeta prawa i podatków, którym kieruje Anna Woj-
da) jest w znacznym stopniu redagowany przez dziennikarki. Również 
Ekonomia & Rynek oraz DF (dobra firma) są w zauważalnym stopniu 
tworzone przez kobiety. Dzienniki konkurencyjne zdają się pod tym 
względem pozostawać w tyle. Analiza wykazała, że w „Gazecie Wy-
borczej” zaledwie 33,6% artykułów piszą dziennikarki, dziennikarze 
są autorami 62,5% tekstów, 3,7% publikacji jest owocem wspólnej 
pracy. Na trzecim miejscu pozycjonuje się „Dziennik” z 28,2% (teksty 
kobiet), 68,6% (teksty mężczyzn) i 2,9% (teksty wspólne).

            

 teksty kobiet

 teksty mężczyzn

 teksty wspólne
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Perspektywa androcentryczna w mediach opiniotwórczych
Lekceważenie problematyki równościowej jest widoczne już na po-

ziomie języka, jakim posługują się redaktorki i redaktorzy. Analiza ty-
godników i dzienników nie pozostawia wątpliwości: uwzględnianie 
żeńskich odpowiedników zawodów, stanowisk, funkcji i ról społecz-
nych nadal należy do wyjątków. Nawet w przypadkach, w których 
użycie żeńskiej formy wydaje się oczywiste, gdyż bezsprzecznie wy-
stępuje ona w języku polskim i jest zgodna z prawidłami słowotwór-
stwa, jest ona często zastępowana męskim odpowiednikiem. Naj-
bardziej powszechne przykłady to: lekarka, organizatorka, szefowa, 
rzeczniczka, koordynatorka, profesorka, dyrektorka, redaktorka, amba-
sadorka, kierowniczka, ekspertka, specjalistka, dziennikarka, nauczy-
cielka itd. 

Według prof. Małgorzaty Marcjanik, żeńskie formy funkcji i zawo-
dów kojarzone są często z niższą rangą niż ich męskie odpowiedniki. 
„Formy męskie odnoszące się do kobiet odbierane są na ogół jako 
bardziej prestiżowe. Z tego tylko powodu określenia kobiety: czło-
nek, dyrektor, kierownik, językoznawca itp. w odczuciu większości 
Polaków są bardziej dostojne niż: członkini, dyrektorka, kierownicz-
ka, językoznawczyni”2. Dla przykładu słowo „kierowniczka” przywo-
łuje na myśl raczej kierowniczkę stołówki niż kierowniczkę działu 
prasowego w dużym wydawnictwie. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że 
w polskiej prasie tym trudniej natrafić na sformułowania typu: socjo-
lożka, psycholożka, reżyserka, prezeska, członkini, naukowczyni, wy-
dawczyni itp., które uchodzą za niepoważne i dziwaczne. Zdaniem 
Moniki Florek-Moskal z tygodnika „Wprost”, stosowanie męskiej for-
my gramatycznej jest usprawiedliwione, ponieważ „forma ta odnosi 
się do człowieka”. Ona sama świadomie unika używania żeńskich 
końcówek w swoich publikacjach i dziwi się wprowadzaniu „na siłę” 
nowych wyrazów, nawet jeśli nie stoją one w sprzeczności z polskim 
słowotwórstwem.

Analiza przeprowadzona pod kątem uwzględniania płci w języku 
wykazała, że najlepiej wypada pod tym względem sobotni dodatek 
do „Gazety Wyborczej” – „Wysokie Obcasy”. Wśród tygodników 
wyróżnia się natomiast nieznacznie „Polityka”, w której zdarzają 
się sporadycznie takie wyrażenia, jak: astronomka, seskuolożka czy 
członkini. Najgorzej prezentują się „Wprost” i „Przekrój”, w których 
ignorowanie żeńskich form jest normą. Ogólnie jednak we wszyst-
kich monitorowanych dziennikach i tygodnikach nagminnie unika 
się żeńskich odpowiedników. Płeć osoby publikującej wydaje się tu 
być bez znaczenia. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, redagując tekst, 
wolą używać utartych męskich form. Problem jednak nie istnieje, jeśli 

2) prof. Małgorzata Marcjanik,  http://poradnia.pwn.pl/lista.php?szukaj=dyrektork
a&kat=�8.
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sprawa dotyczy zawodów lub funkcji, które uchodzą za tradycyjnie 
kobiece, np. przedszkolanka, sprzątaczka, fryzjerka, pielęgniarka. Moż-
na zaryzykować stwierdzenie, że o im wyższym stanowisku mowa, 
tym mniejsza akceptacja dla żeńskiej formy. Przeprowadzona analiza 
nasuwa wniosek, że język mediów zamiast przełamywać stereoty-
py, cementuje je. 

Powielanie stereotypów odbywa się nie tylko przy pomocy języ-
ka, ale także poprzez ukazywanie kobiet głównie w tradycyjnych 
rolach matek, opiekunek, żon. Ekspertka w polskiej prasie to, nie-
stety, nadal rzadkość. Kobiety rzadko proszone są o zajęcie stano-
wiska w istotnych kwestiach. Zarówno dziennikarki, jak i dziennika-
rze chętniej udzielają głosu ekspertom niż ekspertkom. Płeć osoby 
publikującej  nie ma wpływu na to, czy o komentarz proszona jest 
kobieta czy mężczyzna. Jeżeli w artykule występuje specjalistka, to 
najczęściej wypowiada się ona na tematy dotyczące rodziny, np. be-
cikowego, alimentów, leczenia dzieci („Przekrój”); sztuki, nierucho-
mości („Przekrój”, „Rzeczpospolita”); seksu, zdrowia („Wprost”). Po 
raz kolejny pozytywnie wyróżnia się „Rzeczpospolita”, gdzie kobiety 
występujące w roli ekspertek wypowiadają się na temat podatków 
i ubezpieczeń, rynku nieruchomości i prawa pracy. 

Kwestia równości płci na łamach polskiej prasy opiniotwórczej 
prawie nie istnieje. Zarówno w dziennikach, jak i w tygodnikach do-
minują tematy polityczno-gospodarcze, które nie uwzględniają per-
spektywy płci. Problematyka kobieca pojawia się rzadko i głównie 
w działach społecznych. Liczba artykułów prasowych, które dogłęb-
nie i rzetelnie przedstawiałyby problem dyskryminacji ze względu na 
płeć, jest znikoma. Problematyka kobieca jest wyraźnie marginalizo-
wana i traktowana z pobłażaniem. Wśród dzienników, które zostały 
poddane analizie, tylko „Gazeta Wyborcza” regularnie podejmuje 
kwestię równouprawnienia. Należy jednak zaznaczyć, że tzw. proble-
matyka kobieca pojawia się przede wszystkim w dodatku do „GW” – 
„Wysokich Obcasach”, nie zaś w jej zasadniczej części. Mimo ogólnej 
marginalizacji tematów istotnych dla kobiet i stereotypowego uka-
zywania relacji między płciami, zdarzają się publikacje odbiegające 
od tego schematu. Przykładem są artykuły Joanny Podgórskiej z ty-
godnika „Polityka”. Autorka chętnie podejmuje kwestie dotyczące 
równouprawnienia. W swoich tekstach realizuje je również w sferze 
leksykalnej, konsekwentnie posługując się żeńskimi formami grama-
tycznymi. Niestety, publikacje takie nadal należą do wyjątków. Innym 
pozytywnym przykładem jest akcja „Urlopy macierzyńskie” organi-
zowana przez „Gazetę Wyborczą”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na 
rolę ojca w wychowywaniu dzieci, jak również próba poprawy sytu-
acji kobiet na rynku pracy, które przez wzgląd na obowiązki macie-
rzyńskie są dyskryminowane przez pracodawców. 
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Podsumowanie 
Przeprowadzony monitoring prasy codziennej oraz tygodników 

wykazał jednoznacznie, że w polskich mediach nie prowadzi się 
świadomej polityki równościowej, która miałaby na celu niwelowa-
nie dyskryminacji ze względu na płeć i tym samym przybliżała nas do 
standardów Unii Europejskiej. Analiza struktury zatrudnienia ujawnia 
jaskrawe dysproporcje. Kobiety są wykluczane z obejmowania naj-
wyższych funkcji i rzadko powierza się im kierownictwo w sekcjach 
i działach prasowych. Jedynym spośród badanych tytułów, w którym 
liczba szefowych jest równa liczbie szefów, okazał się „Przekrój”. We-
dług dziennikarki z „Gazety Wyborczej”, Doroty Frontczak, kobiety 
same nie są zainteresowane obejmowaniem funkcji kierowniczych, 
ponieważ wiążą je obowiązki rodzinne. „Kierownik przychodzi do 
redakcji pierwszy i ostatni z niej wychodzi. Nie każdy chce całe ży-
cie spędzić w pracy, zwłaszcza gdy ma dzieci” – twierdzi redaktor-
ka. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że same dziennikarki często nie 
mają poczucia nierównego traktowania i czują się w swoich redak-
cjach dobrze. „Mam poczucie absolutnego partnerstwa. Kobiety są 
u nas szanowane i doceniane” – mówi Małgorzata Sadowska, szefo-
wa działu Kultura w „Przekroju”. Natomiast Joanna Podgórska z tygo-
dnika „Polityka” tłumaczy nierówności w zatrudnieniu zaszłościami 
z PRL-u: „Wówczas było nie do pomyślenia, żeby kobieta została sze-
fową działu”. Dziennikarka podkreśla, że w tygodniku „Polityka” staż 
pracy jest bardzo długi, nie ma więc rotacji, wymiana szefów działów 
wyłącznie ze względu na płeć nie miałaby sensu. W redakcjach, przy-
najmniej oficjalnie, panuje poczucie sprawiedliwości. Nigdzie nie ma 
instancji, która odpowiadałaby za postulaty osób czujących się dys-
kryminowanymi ze względu na płeć. Przedstawicielki mediów zgod-
nie tłumaczą, że zespoły redakcyjne są na tyle małe, iż stworzenie 
takiej instancji nie jest możliwe ani potrzebne, a wszelkie problemy 
rozwiązywane są przez kierujących działami.

Jeżeli chodzi o analizę działalności publicystycznej, to ukazuje 
ona rażącą obojętność na kwestię równouprawnienia, która wyraź-
nie przegrywa z tematyką polityczno-gospodarczą. Rolę mediów 
w kształtowaniu świadomości społeczeństwa trudno przecenić, dla-
tego lekceważenie strategii polityki równościowej w polskiej prasie 
opiniotwórczej powinno niepokoić. O ile w przypadku prasy bulwa-
rowej nie dziwi nieustanne powielanie stereotypów, o tyle od prasy 
opiniotwórczej czytelniczki i czytelnicy mają prawo oczekiwać ak-
tywnej walki z podziałami społecznymi, równania do poziomu Unii 
Europejskiej oraz szczególnej wrażliwości na wszelkie przejawy dys-
kryminacji. ❚

Tekst ukazał się w raporcie z wyników monitoringu „Gendermeria Rów-
nościowy Monitoring”, Fumdacja Feminoteka 2008.
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Kobiety a mniejszości: 
poza heteronormą1

Agnieszka Weseli

Orientacja homoseksualna w przypadku kobiet ma naturę dość 
płynną, a emocjonalna i fizyczna bliskość między kobietami może 
przyjmować różne formy i być różnie nazywana. Stąd też trudność 
w określeniu liczebności tej grupy2. Organizacje LGBT posługują się 
zazwyczaj uśrednionym szacunkiem, zgodnie z którym udział osób 
homoseksualnych w populacji wynosi 5%. Można zatem założyć, że 
w Polsce żyje około 950 tysięcy lesbijek. Liczby biseksualistek nie po-
dejmuję się oszacować. 

Transpłciowość występowała i występuje we wszystkich kulturach 
i społecznościach, niezależnie od położenia geograficznego. W Pol-
sce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej obserwuje się 
przewagę liczby transseksualistów K/M (4–7 razy więcej) nad liczbą 
osób TS M/K, co jest fenomenem na skalę światową, związanym 
prawdopodobnie z pozycją kobiety w społeczeństwie3. W naszym 
kraju prawdopodobnie żyje dzisiaj od 5000 do 8000 transseksuali-
stów, z czego około 100 w związkach małżeńskich po operacji dosto-
sowania płci biologicznej do psychicznej. Trudno określić liczebność 
osób reprezentujących pozostałe dwie formy transpłciowości (trans-
genderyzm i transwestytyzm typu podwójnej roli). Według polskich 
badań, jedna osoba na 3300 rodzi się interseksualna; szacunkowo 
więc 12000 obywatelek i obywateli Polski to osoby interseksualne. 
Liczba osób queer w Polsce jest niemożliwa do określenia.

Pierwsza wzmianka o szerszym udziale kobiet w ruchu gejow-
skim dotyczy utworzonego na początku lat 90. Stowarzyszenia 

�) W moim raporcie omawiam sytuację kobiet nieheteroseksualnych (lesbijek 
i biseksualistek), osób transpłciowych, interseksualnych i queer (lbtiQ).

2) homoseksualność rozumiana jako stała skłonność ku osobom tej samej płci we-
dług szacunków seksuologów w przypadku mężczyzn wynosi �–7%, a w przypadku 
kobiet od � do 20%. badania przeprowadzone w polsce w latach 70. i 80. pokazują, 
że zachowania homoseksualne ujawniły się u 2,7% kobiet, zaś w przypadku badań 
z 200� roku odsetek ten wynosił �%.

�) statystki zachodnie podają, że zaburzeniem tym dotkniętych jest � na 20000 do 
�0000 mężczyzn i � na �0000 do �00000 kobiet.



174

KobietY i MnieJsZości

Grup Lambda (rejestracja w 1990 roku), w którym stanowiły one ok. 
30%4 członków. Jeszcze w 1990 roku przy nowo powstałej Lambdzie 
Kraków założona została nieformalna grupa LL (Lesbian Lambda). Na 
apel członkiń tej grupy, ogłoszony w piśmie „Inaczej” pt. Czy w Pol-
sce są lesbijki, zaczęły przychodzić listy od dziewczyn i kobiet z całej 
Polski. Konsekwencją tej korespondencji były zjazdy organizowane 
w Krakowie, Zakopanym, Warszawie oraz Bielsku-Białej. W inicjaty-
wach podejmowanych przez środowisko osób nieheteroseksualnych 
w kolejnych latach obecność lesbijek znajduje odbicie przede wszyst-
kim w nazewnictwie (ulotki „Geje i Lesbijki wychodzą z ukrycia”, 
Centrum Gej-Les, Ruch Lesbijek i Gejów). 

W połowie lat 90. pojawiają się pierwsze poradniki przedstawia-
jące kwestie homoseksualności w sposób zgodny ze współczesnymi 
ustaleniami nauki zachodniej5. Jednak obok sukcesu w postaci pierw-
szego Dnia Dumy Gejowskiej6 dały się zauważyć symptomy kryzysu 
w ruchu praw osób homoseksualnych, w tym działalności lesbijskiej 
(rozpad LL, która reaktywowała się następnie jako grupa Safo). 

***
Niewiele można powiedzieć o działalności, widzialności i dyskry-

minacji osób transpłciowych w okresie transformacji i późniejszym 
(do początku XXI wieku). Mimo pojawienia się możliwości prawnych, 
po 1989 roku nie powstawały organizacje na rzecz praw osób trans-
seksualnych, ponieważ nie było na nie zapotrzebowania7. Istniały 
natomiast grupy wsparcia dla osób transpłciowych oraz państwowe 
placówki, w których mogły one szukać pomocy. Według stanu wie-
dzy medycznej z lat 90. transwestytyzm był zboczeniem, co wydatnie 
utrudniało działania na rzecz transwestytów8. Osoby transpłciowe ze 
względu na swoją odmienność zwykle spotykają się z dyskryminacją 
i agresją w codziennym życiu, pracy i w domu rodzinnym. Nie ma po-
wodu zakładać, by w omawianym okresie było inaczej. Brak śladów 
organizowania się czy zabiegania o większą widzialność dowodzi, że 

4) p. Kurpios, Poszukiwani, poszukiwane. Geje i lesbijki a rzeczywistość PRL,  
http://www.dk.uni.wroc.pl/texty/prl_02.pdf, s. 7.

�) Ukazały się polskie przekłady książek Dona clarka Lesbijki i geje. Jak ich kochać 
oraz roba eichberga Ujawnij się. Prawda lesbijek i gejów.

6) pod taką właśnie nazwą.

7) W �98� roku w Zakładzie seksuologii i patologii Więzi Międzyludzkich cMKp 
w Warszawie odbyła się dyskusja z udziałem doktorów Dulki i imielińskiego, dzien-
nikarki „polityki” oraz jedenastu osób transpłciowych z terenu całej polski (pacjen-
tów dra Dulki). ich spotkanie zaowocowało nawiązaniem trwałych znajomości, choć 
ruch na rzecz praw osób transpłciowych zrodził się wiele lat później.

8) Wiedzę na temat początków ruchu na rzecz praw osób transpłciowych czerpię 
przede wszystkim z opracowania Wiktora Dynarskiego, dostępnego na stronie 
www.transfuzja.org.
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priorytet osób transpłciowych stanowiło wówczas maskowanie swo-
jej odmienności, a w przypadku transseksualistów, którzy podjęli 
trud leczenia, wtopienie się w społeczeństwo w nowej roli.

Polskie przełomy
Za swego rodzaju przełom w dziejach ruchu lesbijskiego w Polsce 

można uznać rok 1996. Powstała wówczas nieformalna grupa OLA-
Archiwum (Ogólnopolskie Feministyczne Archiwum Lesbijskie), 
która prowadziła bibliotekę i archiwum ruchu lesbijskiego oraz fe-
ministycznego w Polsce, organizowało projekcje filmów wideo, spot-
kania i dyskusje. Bardzo ważnym wkładem w tworzenie aktywnego 
społecznie środowiska lesbijskiego było powstanie „literackiego fe-
ministycznego czasopisma lesbijskiego” Furia Pierwsza (1997). Na po-
czątku XXI wieku działalność OLA-Archiwum stopniowo zamierała, 
aż wreszcie biblioteka i archiwum zostały zamknięte, a na początku 
XXI wieku stowarzyszenie przeszło w stan zawieszenia.

Koniec lat 90. i początek XXI wieku można podsumować jako okres 
„testowy” dla działalności lesbijskiej w Polsce. Powstawały wówczas 
(zwykle z początku jako grupy nieformalne) prężne organizacje, sku-
piające kobiety nieheteroseksualne. Ich żywot bywał krótkotrwały 
(krakowskie Stowarzyszenie Labrys) lub nieco dłuższy (OLA-Archi-
wum), a niekiedy udawało im się okrzepnąć do tego stopnia, że 
przetrwały do dzisiaj, jak poznańska Konsola (grupa nieformalna od 
1997, zarejestrowana w 1998 roku), Gennema (zainicjowana w 2000 
roku przy Stowarzyszeniu Lambda Warszawa), nieformalna grupa 
Ulica Siostrzana (istniejąca od roku 2001, a od 2002 roku organizu-
jąca letnie obozy feministyczne). Natomiast istniejące od początku 
lat 90. grupy rozpraszały się, zapewne w związku z wyczerpaniem 
się formuły i wypaleniem działaczek. Na przełom wieków przypad-
ły początki zjawiska, które można określić jako „literatura lesbijska”, 
rodzenie się społeczności lesbijskiej w internecie, pierwszych – i jak 
dotąd niemal jedynych – publicznych (medialnych) coming outów les-
bijek, do których doszło w latach 1995 i 1998.

***
Sytuacja osób transpłciowych uległa pogorszeniu w 1999 roku, kie-

dy zabiegi dostosowania płci zostały usunięte z listy refundowanych 
przez państwo. Zaczęły działać dwie organizacje pomocowe. W 1998 
roku powstało w Gdańsku Stowarzyszenie LOS, zajmujące się wspie-
raniem osób transpłciowych (działało kilka lat). Według słów preze-
sa, Zdzisława Maliny, „ze Stowarzyszeniem skontaktowało się ponad 
trzysta osób, z których raptem 80 wyraziło chęć współpracy. (...) 92% 
[z nich] wyrzucono z domu, są bez pracy i środków do życia”9. 

9) p. Walewski, Obce ciało, „polityka” 40/�999. Za: http://kuba_and.republika.
pl/polityka40.htm.
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W latach 2001–2005 działało Stowarzyszenie Pomocy Transseksuali-
stom (STP), założone przez osoby nietranspłciowe10. 

Dyskusje o miejscu osób nieheteroseksualnych w polskim 
społeczeństwie

W ciągu ostatnich pięciu lat kwestie związane z osobami niehete-
roseksualnymi trafiły na pierwsze strony gazet i stały się ważnym, 
a niekiedy nawet centralnym nurtem dyskusji na temat kształtu Pol-
ski. Nasilenie się społecznej debaty miało związek z przygotowania-
mi Polski do wejścia w 2004 roku do Unii Europejskiej oraz z kon-
frontacją przeważającej wśród Polaków niechętnej postawy wobec 
odmienności psychoseksualnych z europejskim prawem antydys-
kryminacyjnym oraz rozwiązaniami dotyczącymi związków partner-
skich.

Przełomowy okazał się rok 2002. Posłanka Joanna Sosnowska (SLD) 
przedstawiła wówczas projekt ustawy o konkubinatach homo- i he-
teroseksualnych. Wśród gwałtownych kontrowersji projekt ostatecz-
nie nie trafił pod obrady Sejmu. Kolejną okazją do dyskusji stał się nu-
mer pisma „Więź” poświęcony lesbijkom i gejom, a przedstawiający 
wyłącznie perspektywę Kościoła katolickiego. Szereg polemicznych 
tekstów wywołały dwa głosy na temat legalizacji związków, opub-
likowane w „Gazecie Wyborczej”11. Wreszcie w marcu 2003 roku 
Kampania Przeciw Homofobii rozpoczęła akcję „Niech nas zobaczą”, 
która wzbudziła gorącą debatę publiczną. W tym samym roku sena-
tor Maria Szyszkowska, bez wiedzy swojego klubu, opracowała pro-
jekt ustawy o związkach partnerskich, który ostatecznie przepadł. 
W 2004 roku po raz pierwszy odbył się w Krakowie festiwal Kultura 
dla Tolerancji, a przebieg Marszu Równości został zakłócony przez 
kontrdemonstrantów. 

Otwarta homofobia
Lata 2005–2007 na polskiej scenie politycznej były czasem nieskrę-

powanej homofobii, a skandalicznie dyskryminujące wypowiedzi pa-
dały z ust najwyżej postawionych polityków koalicji rządzącej, a tak-
że przedstawicieli Kościoła katolickiego. Wypowiedzi takie w kraju 
będącym od niedawna członkiem Unii Europejskiej, w połączeniu 
z konkretnymi działaniami i wydarzeniami (likwidacja urzędu pełno-
mocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, zakazy po-

�0) prócz działalności pomocowej i lobbingowej ma ono na swoim koncie kilka cie-
kawych i przełomowych na polskim gruncie inicjatyw naukowych, np. ogólnopolską 
Konferencję interdyscyplinarną „Zrozumieć płeć” oraz seminarium „transseksualizm 
w polsce”.

��) przedstawiający racje środowisk lgbt tekst Geje nie będą udawać małżeństw 
Jacka Kochanowskiego oraz homofobiczny artykuł Co wolno gejom psycholożki Zofii 
Milskiej-Wrzosińskiej.
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kojowych manifestacji i przemoc wobec ich uczestników, działalność 
Redwatch12, zwolnienie dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli, napaść na naczelnego rabina Polski, tropienie po-
wiązań przestępczych organizacji LGBT, projekt nowelizacji ustawy 
o oświacie z 2007 roku) wywołały reakcję na szczeblu europejskim 
i międzynarodowym. W 2007 roku Parlament Europejski wydał rezo-
lucje w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem, kseno-
fobią i/lub homofobią w Europie, w których podawał liczne przykła-
dy z Polski. Na te same problemy zwracali również uwagę Komisarz 
Praw Człowieka Rady Europy Thomas Hammarberg w swoim memo-
randum do rządu polskiego z 20 czerwca 2007 roku, a także organi-
zacje Amnesty International oraz Human Rights Watch.

Przypadki łamania praw obywatelskich i politycznych, takich jak 
wolność zgromadzeń, zakaz dyskryminacji, ochrona przed przemo-
cą, prawo do poszanowania godności oraz prawo głosu, wywołały 
reakcję w postaci wzrostu zaangażowania w działalność na rzecz 
praw osób nieheteroseksualnych oraz poszerzenie się grona ich 
sprzymierzeńców. W 2004 roku zakaz Parady Równości, wydany 
przez ówczesnego prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego (PiS), 
był jeszcze respektowany (zamiast Parady odbył się organizowany 
przez środowiska humanistyczne Wiec Wolności). Przełom przyniósł 
rok 2005, kiedy w czerwcu nielegalna Parada Równości w Warsza-
wie zgromadziła wielotysięczny tłum, składający się nie tylko z osób 
LGBTQI, a protesty wobec rozpędzenia przez policję nielegalnego 
Marszu Tolerancji i Równości w Poznaniu (listopad) zorganizowane 
zostały w dziesięciu miastach przez Ogólnopolski Komitet „Solidar-
ność z Poznaniem”. W grudniu 2005 roku ankieta CBOS pozwoliła 
stwierdzić wynoszący 13% (w stosunku do lipca 2005 roku) wzrost 
liczby osób opowiadających się za przyznaniem homoseksualistom 
prawa do organizowania manifestacji13.

Pierwsza niezależna grupa LBT
Pierwszą całkowicie niezależną (niepowstałą przy wcześniej istnie-

jącej organizacji) grupą nieformalną, która działała otwarcie na rzecz 
widzialności i obecności w sferze publicznej lesbijek i biseksualistek14 

�2) chodzi o istniejącą od �9 stycznia 2006 roku polską stronę międzynarodowej 
organizacji faszystowskiej blood & honour (Krew i honor), poprzez którą realizowa-
ne jest hasło iana stuarta Donaldsona: „pamiętaj miejsca, twarze zdrajców rasy, oni 
wszyscy zapłacą za swoje zbrodnie”. na opatrzonych zdjęciami i danymi adreso-
wymi listach „zdrajców rasy” znajdują się nazwiska działaczek i działaczy lgbt, 
wolnościowych, anarchistycznych. 

13) Prawa gejów i lesbijek. Raport z badań, cbos, Warszawa 2008.

�4) Mimo obecności w skrócie (lbt) litery „t”, osoby transpłciowe nie brały udzia-
łu w akcjach pl; zorganizowana działalność na rzecz praw osób trans rozpoczęła się 
około dwóch lat później.
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było powstałe w 2004 roku Porozumienie Lesbijek (LBT). Ich dziełem 
było przełamanie bariery między tym, co prywatne (i w przypadku 
homoseksualnych kobiet – stosunkowo łatwe do ukrycia) a politycz-
ne. Aktywistki PL (LBT) określały się jako feministki, zwracając uwa-
gę na podwójne wykluczenie kobiet homo- i biseksualnych oraz na 
dyskryminację, jakiej doświadczają również wewnątrz ruchu na rzecz 
praw osób nieheteroseksualnych, zdominowanego przez mężczyzn, 
a także w ruchu feministycznym.

Pierwszym krokiem PL (LBT) w sferę publiczną było współorgani-
zowanie warszawskiej Manify w marcu 2005 roku. Przy okazji Manify 
po raz pierwszy kobiety homo- i biseksualne zostały powszechnie za-
uważone przez media. Członkinie PL (LBT) angażowały się w działa-
nia całego ruchu, a także inicjowały swoje, takie jak chociażby Porad-
nia Antyhomofobiczna (powtarzany potem wielokrotnie happening, 
polegający na leczeniu z homofobii w proteście wobec poglądu, ja-
koby homoseksualność była chorobą) czy wydanie wspólnie z fun-
dacją Anka Zet Studio broszury Fakty przeciwko mitom o lesbijkach 
i gejach (pierwszego zbioru wyczerpujących odpowiedzi na stereoty-
py i krzywdzące uprzedzenia) oraz wsparcie tworzenia kalendarium 
„Lesteśmy w Polsce”. Członkinie PL (LBT) organizowały także happe-
ningi, spotkania i wydarzenia artystyczne w Warszawie i innych mia-
stach oraz brały udział w krajowych i zagranicznych konferencjach. 

Porozumienie Lesbijek (LBT) funkcjonowało jako grupa około 
10–15 aktywistek z Warszawy, do których podczas akcji poza stolicą 
dołączały działaczki z innych miast. Niestety, mimo szerokiego za-
interesowania i formalnego poparcia, ruch nie stał się bardziej po-
wszechny. Po półtora roku bardzo intensywnej działalności nastąpiło 
wypalenie energii i siła PL (LBT) osłabła. 

Po przełomie: 2005–2009
Patrząc z perspektywy LBTQ, lata 2005 i 2006 zdominowały protesty 

społeczne organizowane i współorganizowane przez nieukrywające 
swojej orientacji działaczki lesbijskie: Manifa 2005, Wiec Równości 
w Krakowie, wydarzenia wokół Parad Równości po 2005 roku, Nasza 
Sprawa (2004–2006), wiece „Reanimacja Demokracji – Marsz Rów-
ności idzie dalej”, a także wymienione wyżej akcje PL (LBT). Pojawiły 
się wówczas również inne nowości: ważna publikacja Coming out..., 
książka Alicji Długołęckiej Pokochałaś kobietę (owoc pierwszych na 
większą skalę badań psychologicznych wśród polskich lesbijek), pio-
nierski zbiór reportaży Anny Laszuk Dziewczyny, wyjdźcie z szafy!15.

��) Już w roku 2004 ukazała się długo oczekiwana książka Nasze ciała, nasze życie 
(Our Bodies, Ourselves), polskie tłumaczenie słynnego amerykańskiego przewod-
nika po kobiecym ciele, zdrowiu i seksualności, w którym zamieszczono rozdział 
o związkach między kobietami, oparty na listach nadesłanych przez polskie lesbijki.
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W 2007 roku zaczęła działać warszawska UFA, kobieco-queerowa 
centra społeczno-kulturalna, stworzona przez grupę byłych działa-
czek PL (LBT), uczestniczek niezależnego ruchu kobiecego i queer, 
feministek oraz aktywistek organizacji pozarządowych. Jest to miej-
sce wyjątkowe w skali kraju, ponieważ – prowadzone przez kolektyw 
wolontariuszek/szy – realizuje w praktyce anarchistyczną koncepcję 
braku hierarchii i równego udziału we władzy, nieobecną w trady-
cyjnych NGO-sach. Odbiorczyniami/odbiorcami wydarzeń są kobiety 
oraz osoby transpłciowe i queer, dla których UFA ma być bezpiecz-
nym miejscem swobodnej ekspresji. 

W 2008 roku ukazała się niezwykle ważna publikacja: album relacji 
psychoseksualnych Kiedy kobieta kocha kobietę, skierowany do lesbi-
jek, biseksualistek i osób transpłciowych. Jest to pierwszy w Polsce 
poradnik dotyczący nieheteronormatywnej seksualności, ale także – 
szerzej – poradnik psychologiczny, w którym wyczerpująco omówio-
ne zostały problemy, przed jakimi codziennie stają w naszym kraju 
kobiety nieheteroseksualne oraz osoby o niejednoznacznej identyfi-
kacji płciowej. Początek roku 2009 przyniósł wiadomość o reaktywa-
cji Stowarzyszenia OLA-Archiwum oraz wydawanego przez nie pisma 
„Furia Pierwsza”. 

***
Rok 2008 był przełomowy dla społeczności osób TS/TG/TV/CD: za-

rejestrowana została Fundacja na rzecz Wspierania Osób Transpłcio-
wych Trans-Fuzja, która założyła grupy wsparcia w Warszawie i Wroc-
ławiu, a także popularyzuje tematykę transpłciowości w mediach, 
gdyż jak dotąd wiedza na temat tego zjawiska w społeczeństwie 
polskim jest niewielka: pierwsze naukowe publikacje wydano pod 
koniec lat 80., do 2006 roku ukazało się kilkanaście tekstów nauko-
wych i kilkadziesiąt artykułów w prasie, przede wszystkim popular-
nej. Fundacja prowadzi też intensywną działalność monitoringową 
i lobbingową. Jednym z celów tej ostatniej jest doprowadzenie do 
tego, by zabiegi oraz leki związane z dostosowaniem płci były refun-
dowane przez państwo, nie zaś traktowane jak operacje plastyczne, 
a także zmiana procedury korekty aktu urodzenia, która obecnie wy-
maga pozwania rodziców powoda lub powódki o podanie niewłaś-
ciwych danych. 

Istotną nowością ostatnich lat jest badanie historii homoseksual-
ności i nienormatywnych identyfikacji płciowych w historii Polski. 
O ile perspektywa genderowa była już wcześniej obecna w bada-
niach historycznych, o tyle tematyka odmienności psychoseksualnej 
pojawiała się jedynie marginalnie. W 2008 roku Krzysztof Tomasik 
wydał ważną książkę Homobiografie, w której przedstawia masko-
wane dotąd fakty z biografii szesnastu znanych postaci polskiej kul-
tury (uwzględnione zostały Maria Konopnicka, Maria Komornicka, 
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Maria Rodziewiczówna, Zofia Sadowska, Maria Dąbrowska, Anna 
Iwaszkiewicz). Pojawiła się również inicjatywa gromadzenia mate-
riałów, m.in. relacji osobistych, dokumentujących obecność LBTIQ 
w przeszłości Polski, i wykorzystania ich w publikacji, prezentującej 
wstępną analizę tej zaniedbanej tematyki (realizowany w UFIE pro-
jekt Queerstoria). 

Perspektywy na przyszłość: sojusze i metody
Ostatnie lata przyniosły znaczący przełom, jeśli idzie o polityczną 

(nie w sensie partyjnym) i społeczną aktywność LBTIQ. Szczególnie 
widoczne jest to w przypadku lesbijek i biseksualistek. W latach 90. 
znaczna ich liczba działała w szeregach pierwszych w Polsce organi-
zacji feministycznych, nie ujawniając swojej orientacji psychoseksu-
alnej. Ani one same, ani ruch jako całość nie wysuwał wówczas po-
trzeby zmian w sytuacji kobiet nieheteroseksualnych jako postulatu 
równorzędnego z innymi. 

Na przełomie lat 2004/2005 wyłonił się ruch lesbijek i biseksuali-
stek o poglądach feministycznych. Po wyodrębnieniu natychmiast 
nastąpił sojusz z głównym nurtem aktywizmu feministycznego. Spe-
cyfiką feminizmu w Polsce jest obecnie udział bardzo młodych ko-
biet, zwłaszcza studentek lub niedawnych absolwentek. Chętnie ini-
cjują one akcje w przestrzeni publicznej (Manify, wiece, pikiety). Są 
gotowe połączyć walkę z dyskryminacją polityczną, ekonomiczną czy 
reprodukcyjną kobiet ze zwalczaniem dyskryminacji ze względu na 
orientację psychoseksualną: postulaty te nie wydają się im sprzecz-
ne ani też nie uważają pierwszego za zdecydowanie priorytetowy. 
Wiele z nich nie kryje swej homoseksualności, zaś kwestię, czy wolą 
działać bardziej w ruchu LBTIQ, czy w feministycznym, rozstrzygają 
na poziomie bardzo indywidualnym. Z drugiej strony nawet lesbijki, 
które nie deklarują się jako feministki, są nierzadko rozczarowane 
postawą niektórych działaczy gejowskich, którzy uparcie sprawiają 
wrażenie, jakby o lesbijkach nigdy nie słyszeli lub też często – świa-
domie bądź niezamierzenie – po prostu o nich zapominają. Coraz 
częściej okazuje się, że lesbijkom i biseksualistkom, które chcą ak-
tywnie zmieniać swoją pozycję w społeczeństwie, jest bardziej po 
drodze z feministkami i anarchofeministkami niż z gejami. Ruch na 
rzecz osób transpłciowych – jeszcze młodszy i mniej liczny niż ak-
tywne grupy lesbijek i biseksualistek – współpracuje natomiast bliżej 
z organizacjami LGBT. 

Podsumowanie
W PRL-u tematyka homoseksualności pozostawała domeną psy-

chiatrii i medycyny, które traktowały homoseksualizm jako chorobę, 
a odmienna orientacja psychoseksualna nie była kategorią politycz-
ną. Homoseksualiści funkcjonowali na odległym marginesie społecz-
nej świadomości, przed końcem lat 80. niezwykle rzadko znajdując 
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się w centrum uwagi. Wraz z pojawieniem się w 1989 roku możliwo-
ści powoływania organizacji i grup środowiska osób nieheteroseksu-
alnych podjęły pierwsze próby zakładania organizacji i zapewnienia 
sobie widzialności. Zmiany ustrojowe, gospodarcze i prawne po 1989 
roku przyniosły polskiemu społeczeństwu większą wolność, ale także 
zestaw całkiem nowych lęków i obaw, których źródłem były zwięk-
szenie się dostępu do informacji i (widoczne dzięki niemu) starcia 
między koncepcjami i ideologiami. Koniec epoki „jednej prawdy” 
towarzyszył upadkowi wiary w ogólną stabilność życia, którą pod-
ważyły trudności związane z przechodzeniem od gospodarki stero-
wanej centralnie do rynkowej. W czasach niepewności i niepokoju 
panika zwykle zostaje skanalizowana we wrogości względem grup 
„odmieńców”, które identyfikuje się jako źródło zła. Tak zdarzyło się 
w naszym kraju.

Socjolożka Dorota Majka-Rostek, dokonawszy jakościowych ba-
dań gejów i lesbijek jako grupy mniejszościowej, stwierdziła, że 
osoby młodsze (na przełomie wieków XX i XXI liczące mniej niż 30 
lat) w momencie badania oceniały transformację ustrojową jako 
korzystną dla siebie: umożliwiła ona zrzeszanie się, swobodniejszą 
aktywność towarzyską, dostęp do przekazu medialnego. Otwarcie 
rynku uczyniło osoby nieheteroseksualne cenionymi klientami16, 
umożliwiając jednocześnie ich większą mobilność. Lesbijki i geje sta-
li się również, według własnej oceny, grupą, o której poparcie mogą 
zabiegać politycy. Doceniały/li także wyższą jakość życia, która ma 
związek ze wzrostem szans na spotkanie partnerki/ra oraz rozluźnie-
nie surowych norm moralnych. Warto zauważyć, że badanie zostało 
przeprowadzone tuż przed wybuchem gorącej debaty nt. prawa osób 
nieheteroseksualnych do obecności w polskim społeczeństwie17.

Dwadzieścia lat „wolności”, podobnie jak pięć lat „europejskości”, 
pomimo pojawienia się możliwości zrzeszania się i tworzenia grup 
nacisku, nie zaowocowało rozwiązaniami prawnymi, które zabez-
pieczyłyby przedstawicieli mniejszości (nie tylko omawianych) przed 
dyskryminacją. Po stronie plusów mogą sobie oni z pewnością zapi-
sać swobodę w dostępie do informacji – zarówno możliwość tworze-
nia jej własnych kanałów, jak i szansę na pojawienie się w już istnie-
jących. Ułatwiła ona powstawanie społeczności LGBT (na ile można 
stwierdzić jej istnienie) i przedostanie się jej postulatów do szerszej 
świadomości społecznej. 

�6) choć, jeśli opierać się na wynikach raportu o „tęczowym rynku”, jaki w 2008 
roku przygotowało pismo „Marketing & More”, lesbijki w ogóle klientkami nie są, 
ponieważ nie zostały w badaniu uwzględnione.

�7) D. Majka-rostek, Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji: socjologiczna 
analiza sytuacji homoseksualistów polskich, Wrocław 2002.
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Dane z raportów o dyskryminacji w połączeniu z wynikami sond 
opinii publicznej pozwalają sądzić, że dyskryminacja na tle orientacji 
psychoseksualnej i związana z nią przemoc są w Polsce codziennoś-
cią – jak się wydaje, należą one do elementów rzeczywistości tak 
powszechnych, że aż niezauważanych, nawet przez same jej ofiary. 
Podobnie przezroczyste i oczywiste wydają się orientacja heterosek-
sualna i identyfikacja kobieta/mężczyzna. 

Kobiety nieheteroseksualne doświadczają podwójnego wyklucze-
nia, zaś osoby o niejednoznacznej identyfikacji płciowej spotykają 
się ze specyficznym wykluczeniem. Dyskryminacja, z którą spotykają 
się geje, ma naturę z zasady odmienną. Z jednej strony, jako męż-
czyźni, cieszą się w Polsce wyższą pozycją społeczną, co z pewnością 
ułatwia im przetrwanie w większych społecznościach, jakimi są mia-
sta. Z drugiej strony, zniknięcie w tłumie nie zawsze się udaje, ponie-
waż geje znajdują się w samym centrum uwagi mediów, organizacji 
politycznych o nastawieniu homofobicznym oraz przeciętnych pol-
skich homofobów. Ilustracją tego faktu może być hasło Młodzieży 
Wszechpolskiej z lat 2004–2006: „Pedały do gazu, lesby do obozów 
pracy”: „pedał” nadaje się tylko do eksterminacji, natomiast kobiece 
wybory w sferze emocjonalnej i seksualnej nie są aż tak ważne, by 
zasługiwały na całkowite potępienie i odrzucenie. 

Warto zauważyć, że od czasu, kiedy uwolnienie rynku i zniesie-
nie cenzury umożliwiło w Polsce rozkwit pornograficznej produk-
cji prasowej i filmowej, a następnie rozpowszechnienie dostępu do 
internetu uczyniło sieć domeną pornografii, określenie „lesbijka” 
uległo silnej seksualizacji. Lesbijski „seks”, przedstawiany z męskiej 
perspektywy i przeznaczony dla męskiego oka, jest stałym daniem 
w heteronormatywnym porno-menu. Właściwym miejscem dla les-
bijki/biseksualistki z jej seksualnością jest więc pornografia tworzo-
na dla mężczyzn. Jeśli kobiety nieheteroseksualne nie okazują włas-
nej inicjatywy – tj. „robią to w domu po kryjomu” – mogą czuć się 
względnie bezpieczne. Działo się tak przed 1989 rokiem i dzieje się 
obecnie, mimo zdecydowanego zwiększenia się widzialności kobiet 
nieheteroseksualnyh w sferze publicznej i wzrostu świadomości ich 
istnienia w społeczeństwie. Niekiedy lesbijki i biseksualistki mogą 
też korzystać z powszechności stereotypu, zgodnie z którym kobiety 
są bardziej emocjonalne, „miękkie”, czułe, bardziej skłonne do oka-
zywania uczuć – również innym kobietom. Z pozoru więc pomijanie, 
przemilczanie i odsuwanie na margines mogą się wydawać dobrą 
ochroną przed dyskryminacją. W rzeczywistości są dyskryminacją 
poprzez wykluczenie, utrudniającą stworzenie wspólnej świadomo-
ści grupowej i wspólnej tożsamości, które będzie można następnie 
podważyć i odrzucić.
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Próby zwiększenia praw pomijanej w systemie prawnym grupy oraz 
starania o uczynienie jej widzialną wielokrotnie w historii ostatnich 
dwudziestu lat okazywały się początkiem dyskusji nad tym, kto jest 
Polakiem i czyja jest Polska. Prawa osób – a zwłaszcza kobiet – nie-
heteroseksualnych i nieheteronormatywnych stały się w tym czasie 
poligonem polskiej demokracji. ❚
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Kobiety w polityce 
dwudziestolecia  

(1989–2009)
Małgorzata Fuszara

 

„Dwudziestolecie” w polskiej literaturze jest terminem tradycyjnie 
używanym w odniesieniu do okresu II Rzeczpospolitej, ale odwoła-
nie się właśnie do tego okresu przy okazji omawiania sytuacji kobiet 
w polityce w ostatnim dwudziestoleciu, a więc w latach 1989–2009, 
ma głęboki sens. Dwudziestolecie międzywojenne z punktu widze-
nia praw politycznych kobiet było okresem niezwykle znaczącym 
– wtedy właśnie kobiety korzystały z wywalczonego prawa wybor-
czego. Dokładnie dziewięćdziesiąt lat temu, w 1919 roku, odbyły się 
pierwsze wybory parlamentarne po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości. Na równych prawach brali w nich udział kobiety i mężczyźni. 
Kobiecy elektorat okazał się atrakcyjny dla partii politycznych, gdyż 
ze względu na trwające działania wojenne, przymusowe wywózki 
części mężczyzn do pracy w Niemczech, służbę wojskową wielu męż-
czyzn w odradzającym się wojsku polskim1, kobiety-wyborczynie na 
niektórych terenach, zwłaszcza w wielkich miastach, były liczniejsze 
niż elektorat męski. Wiele partii tworzyło więc kobiece komitety wy-
borcze i głosiło hasła równouprawnienia kobiet, pełnego dostępu 
kobiet do edukacji, opieki nad matką i dzieckiem oraz wprowadza-
ło inne elementy programu adresowane do kobiecego elektoratu. 
Nie towarzyszyło temu jednak promowanie kobiecych kandydatek 
do parlamentu. Stanowiły one niewiele ponad 2% osób kandydują-
cych i już wówczas z krytyką ze strony kobiet spotykał się fakt, że 
kandydatki umieszczane były na takich miejscach list wyborczych, 
z których nie miały szans na zostanie parlamentarzystkami. Nic więc 
dziwnego, że w okresie międzywojennym niewiele było posłanek 
i senatorek – łącznie w całym okresie 1919–1939 kobiety piastowa-
ły 41 mandatów poselskich i 20 senatorskich, co stanowiło ogółem 
1,9% Sejmu i 3,8% Senatu tego okresu. Zdecydowana większość 
parlamentarzystek była bardzo dobrze wykształcona – ponad 61% 
miało wykształcenie wyższe, były absolwentkami uniwersytetów 
w Paryżu, Krakowie, Wiedniu, Zurychu, Petersburgu, Moskwie. Nie-
które miały dyplomy doktorskie, m.in. z ekonomii, przyrodoznaw-

�) Wojskowi w służbie czynnej nie mieli praw wyborczych.
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stwa, medycyny, filozofii. Pozostałe (poza posłanką komunistyczną, 
która skończyła tylko kilka klas szkoły elementarnej) miały wykształ-
cenie półwyższe lub średnie. Pod względem wykształcenia kobiety-
parlamentarzystki znacznie przewyższały mężczyzn zasiadających 
w parlamencie2. Mimo to nie zajmowały w nim wysokich stanowisk. 
W Prezydium Sejmu pierwsza kobieta pojawiła się w 1922 roku jako 
sekretarz tymczasowego Prezydium, a w Senacie w 1930 roku jako 
sekretarz Prezydium Senatu. W 1930 roku pojawiła się kobieta w roli 
przewodniczącej komisji sejmowej ds. oświaty.

Mimo małej liczebności, reprezentacja kobiet była bardzo zróżni-
cowana: wśród pierwszych posłanek znajdujemy zarówno kobiety 
z tytułami doktora, jak i robotnicę; posłanki wywodziły się z różnych 
terenów (a więc z różnych dawnych zaborów) i z różnych partii poli-
tycznych, były wśród nich socjalistki i członkinie prawicowych partii 
narodowych i narodowo-ludowych, kobiety były również w Kołach 
Żydów i w Kole Ukraińskim. W Sejmie pracowały też w różnych ko-
misjach – wprawdzie wiele z nich zasiadało w komisjach oświaty, 
ochrony pracy i zdrowia, ale znajdujemy je też w komisjach konstytu-
cyjnej i spraw zagranicznych3.

Ostatnie dwudziestolecie (1989–2009) pod wieloma względami 
jest podobne do tego pierwszego, kiedy spojrzymy na parlamentar-
ną rzeczywistość z punktu widzenia praw kobiet. Kobiety stanowią 
zdecydowaną mniejszość na listach osób kandydujących w wybo-
rach. Badania kampanii wyborczych przygotowywanych przez partie 
pokazują, że lansowani są niemal wyłącznie męscy kandydaci, a na 
kampanie kobiet-kandydatek poświęca się znaczenie mniej miej-
sca, czasu i nakładów finansowych. Kobiety są niedoreprezentowa-
ne w Sejmie i w Senacie. Są bardzo dobrze wykształcone (w wielu 
kadencjach lepiej niż mężczyźni-parlamentarzyści), a jednak nie 
zajmują w parlamencie wysokich stanowisk. Nie ma kobiety wśród 
marszałków Sejmu ani Senatu, nie ma żadnej kobiety wśród wice-
marszałków Sejmu, nie ma kobiety wśród szefów klubów parlamen-
tarnych ani wśród przewodniczących partii, mających parlamentarną 
reprezentację. Nie ma żadnej kobiety wśród przewodniczących ko-
misji senackich, a wśród przewodniczących komisji sejmowych sta-
nowią wstydliwie niski procent – przewodniczą bowiem tylko dwóm 
stałym komisjom (8%).

Historia zmian w reprezentacji politycznej kobiet w parlamencie 
po 1989 roku ma pewne charakterystyczne cechy, z których wiele 

2) M. śliwa, Udział kobiet w wyborach i ich działalność parlamentarna, [w:] Równe 
prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska  
i A. szwarc, Dig, Warszawa 2000.

�) M. Fuszara, Kobiety w polityce, trio, Warszawa 2006.
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dzielimy z innymi krajami określanymi jako „postkomunistyczne”. 
We wszystkich tych państwach bardzo spadł odsetek kobiet, które 
wchodzą w skład parlamentu. W Polsce powojennej dwukrotnie mie-
liśmy do czynienia z takim gwałtownym spadkiem liczebności kobiet 
w parlamencie: stało się tak w 1956 roku, kiedy kobiety stanowiły 
jedynie 4% Sejmu, i po 1989 roku. Można więc powiedzieć, że wów-
czas, gdy parlament odzyskuje swoją rolę władzy ustawodawczej albo 
gdy przynajmniej jest nadzieja na zmiany w tym kierunku (jak w 1956 
roku), udział kobiet w parlamencie zdecydowanie spada: kobiety od-
suwane są od władzy. Mitem jest bowiem twierdzenie, że większy 
był udział kobiet we władzy w okresie 1945–1989, a więc wtedy, gdy 
oficjalna ideologia odwoływała się do haseł równouprawnienia ko-
biet i mężczyzn. Nawet w fasadowym parlamencie kobiety nie sta-
nowiły nigdy więcej niż 23%, a tam, gdzie władza rzeczywiście była 
sprawowana – a więc w gremiach kierujących rządzącą partią (PZPR) 
– nigdy nie było kobiet. Sprawowanie rządów przez mężczyzn, brak 
kobiet wśród grup sprawujących rzeczywistą władzę w okresie ko-
munistycznym, charakterystyczny był dla wszystkich krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Po okresie zdecydowanego spadku liczebności kobiet w parlamen-
cie w Polsce po 1989 roku, na początku nowego stulecia zaczął się 
powolny proces odrabiania strat. Dyskutowano wówczas o wprowa-
dzeniu systemu kwotowego w Polsce. Propozycję wprowadzenia go 
do prawa wyborczego złożyła w 2001 roku posłanka Unii Demokra-
tycznej Olga Krzyżanowska. Propozycja została jednak przez Sejm 
odrzucona, niemal bez dyskusji. Trzy partie – Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej, Partia Pracy i Unia Demokratyczna – wprowadziły jednak 
zasady kwotowe do swoich wewnętrznych regulacji. Doprowadziło 
to do bardzo znaczącego wzrostu liczby kobiet wśród osób kandy-
dujących do parlamentu, a w konsekwencji także do wzrostu liczby 
kobiet wśród parlamentarzystek. Od 2001 roku reprezentacja kobiet 
w Sejmie jest stała i wynosi 20%. Na liście Unii Międzyparlamentarnej, 
przedstawiającej udział kobiet w parlamentach na świecie, Polska zaj-
muje jednak obecnie dość dalekie, bo 55 miejsce na 188 krajów4.

4) Dane z �0 września 2008 roku.
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Udział kobiet w parlamentach krajów skandynawskich oraz w Polsce.
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 W ostatnich latach nastąpił natomiast znaczny spadek liczby kobiet 
w Senacie: po wzroście nawet do 23% w latach 2001–2005 obecnie 
stanowią jedynie 8%. Na wspomnianej już liście Unii Międzyparla-
mentarnej Polska jest na bardzo odległym miejscu pod względem 
udziału kobiet w izbie wyższej: zajmuje 62 miejsce na 76 krajów, 
w których są takie izby. Polska jest ponadto jedynym krajem Unii 
Europejskiej, w którym udział kobiet w izbie wyższej zmniejszył się 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Udział kobiet w polskim parlamencie w latach 1989-2009
kadencje sejm senat

�989–�99� ��% 6%

�99�–�99� 9% 8%

�99�–�997 ��% ��%

�997–200� ��% �2%

200�–200� 20% 2�%

200�–2007 2�% 24%

2007 20% 8%

Z dawien dawna rządzili mężczyźni
I w Sejmie, i w Senacie reprezentacja kobiet jest więc daleko mniej-

sza niż udział kobiet w społeczeństwie, co trudno jest obecnie uza-
sadnić; ubiegłowieczne uzasadnienia odwołujące się do gorszego 
wykształcenia kobiet niż mężczyzn zupełnie straciły na aktualności, 
gdyż kobiety są obecnie od mężczyzn lepiej wykształcone. W od-
powiedzi na pytanie, dlaczego, mimo równości zagwarantowanej 
w regulacji prawnej, nie mamy do czynienia z równością efektów, 
wskazuje się na złożone mechanizmy wpływające na niedorepre-
zentowanie kobiet wśród osób sprawujących władzę. Badania opinii 
publicznej pokazują, że chociaż społeczeństwo upatruje tych przy-
czyn przede wszystkim w „podwójnym obciążeniu” kobiet i w powo-
dach kulturowych, nierzadko wskazuje także na dyskryminację ko-
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biet. I tak badani w 2004 roku wśród przyczyn mniejszego udziału 
kobiet w polityce5 wymieniali przede wszystkim obciążenie kobiet: 
obowiązkami w sferze prywatnej, wynikającymi z macierzyństwa; 
szeroko rozumianymi zobowiązaniami rodzinnymi, w które uwikłane 
są kobiety; licznymi pracami domowymi, które znajdują się w kon-
flikcie z aktywnością kobiet w sferze publicznej (30% responden-
tów). Jednak już na drugim miejscu wśród wymienianych przeszkód 
znalazła się dyskryminacja i bariery stawiane kobietom przez męż-
czyzn, takie jak faworyzowanie mężczyzn, obawa przed konkurencją 
ze strony kobiet, męski szowinizm (23% respondentów). Inne wymie-
niane powody to tradycja, zwyczaj, stereotyp: „z dawien dawna rzą-
dzili mężczyźni”, „ogólnie przyjęte jest, że mężczyźni pełnią władzę” 
(13%), niechęć kobiet do pełnienia takich ról, brak zainteresowania 
i zaangażowania kobiet (10%) i cechy kobiet: mała przebojowość, de-
likatność, uległość (6%)6.

Na analogiczne powody niedoreprezentowania kobiet we władzy 
zwraca się uwagę w socjologicznych, politologicznych i feministycz-
nych analizach udziału kobiet w polityce, jednak inaczej rozkładane 
są w nich akcenty. Podkreśla się w nich przede wszystkim wagę nie-
równości w „dostępie” do miejsc na listach kandydatów, co oznacza, 
że na wcześniejszym niż wybory etapie następuje taka selekcja osób 
kandydujących, która znacznie mniejsze szanse na wybór do parla-
mentu daje właśnie kobietom, a większe – mężczyznom. Wszystkie 
partie umieszczają na listach kandydatów znacznie więcej mężczyzn 
niż kobiet, co więcej, umieszczają kobiety bardzo często na miej-
scach, z których nie mają one szans dostać się do parlamentu. Mitem 
bowiem jest, że mała obecność kobiet w parlamencie to efekt nasta-
wień wyborców; badania7 pokazują, że jest ona przede wszystkim 
efektem nastawienia partii do kobiet-kandydatek i sposobu kon-
struowania list wyborczych. Inne wymieniane w analizach powody 
to m.in. lansowanie przede wszystkim męskich kandydatów podczas 
kampanii wyborczych: przeznaczanie czasu antenowego na promo-
cję niemal wyłącznie mężczyzn oraz tworzenie innych nierówności 
w dostępie do promowania8, a zwłaszcza do funduszy na kampanię 
wyborczą kobiet i mężczyzn. Niebagatelną rolę w nierównej repre-
zentacji odgrywają także względy kulturowe, a jedną z nich są spo-

�) badanie przeprowadzone przez cbos na zlecenie autorki na reprezentatywnej 
próbie �002 dorosłych polaków. było to pytanie otwarte.

6) ponadto w pojedynczych przypadkach wymieniano m.in. niedocenianie kobiet, 
brak znajomości i „układów” pozwalających zrobić karierę, wolę wyborców. odsetki 
nie sumują się do stu, gdyż niektórzy respondenci nie wymienili żadnej przyczyny, 
inni zaś wymieniali więcej niż jedną.

7) F. raciborski, Czy wyborcy preferują mężczyzn?, [w:] Płeć, wybory, polityka, red. 
r. siemieńska, scholar, Warszawa 200�.

8) M. Fuszara, Kobiety w polityce, op. cit.
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soby socjalizacji, które przesądzają m.in. o tym, jakie są drogi do po-
litycznej kariery kobiet i mężczyzn. 

I kobiety, i mężczyźni różnymi drogami dochodzą do polityki. Warto 
wyróżnić dwie krańcowe postawy wobec własnej politycznej aktyw-
ności i awansu. Jedną z nich jest konsekwentna aktywność w sferze 
publicznej, która w pewnym momencie przeradza się w aktywność 
polityczną, pociągając za sobą kandydowanie i sprawowanie stano-
wisk w polityce lokalnej i ogólnopolskiej. Drugą określić można jako 
„odnalezienie” kandydata czy kandydatki przez inne osoby i zachęce-
nie go/jej do działalności. Pierwsza droga, będąca w pełni świadomą 
działalnością polityczną, jest spotykana zarówno po prawej, jak i po 
lewej stronie politycznego spectrum. Dla kobiet tak przedstawia-
jących swoją drogę do polityki fakt bycia posłanką stanowi konse-
kwencję wieloletniej działalności w ruchu młodzieżowym lub ludo-
wym, dawniej w PZPR lub Solidarności, obecnie w różnych partiach 
i młodzieżówkach tych partii, w samorządach, w duszpasterstwie 
czy laikacie katolickim. Badania prowadzone wśród posłanek krótko 
po fundamentalnych zmianach, jakie nastąpiły w 1989 roku, kierują 
naszą uwagę na fakt, że w tym pierwszym okresie, w którym daw-
na opozycja desygnowała do władz osoby wywodzące się ze swoich 
kręgów, zaangażowanie i wcześniejsza działalność w życiu publicz-
nym były najczęstszą drogą do polityki. Ale działo się tak nie tylko 
po stronie solidarnościowej: również po stronie postkomunistycznej 
szukano osób, które nie skompromitowały się w poprzednim okre-
sie, ale były w różnych formach zaangażowane w życie społeczne9. 
Z powyższą kwestią wiąże się też znaczący dylemat odnoszący się do 
nieproporcjonalnie małego udziału kobiet we władzy po 1989 roku 
w porównaniu z zaangażowaniem kobiet w podziemne działania 
opozycyjne. Dwie znaczące publikacje poświecone tej problematy-
ce10 i dyskusja na łamach prasy („Gazeta Wyborcza”) nie pozwalają 
udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego w nowym, demokratycz-
nym ładzie nawet kobiety głęboko zaangażowane w opozycyjne 
działania polityczne „znikały” ze sfery publicznej po politycznych 
przemianach. Zjawisko to pokazuje, że w przypadku kobiet politycz-
ne zaangażowanie zdecydowanie rzadziej niż w przypadku mężczyzn 
jest drogą do dalszej politycznej kariery.

Na krańcu przeciwnym wobec świadomego, zmierzającego krok po 
kroku do awansu działania w sferze publicznej, umieścić trzeba dro-
gę często wymienianą przez kobiety, którą można określić jako karie-
rę „mimo woli”. Tu sytuują się kobiety, które, chociaż mają w swoim 

9) ibidem.

�0) por. e. Kondratowicz, Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 1980–1989. 
Rozmowy, sic!, Warszawa 200�; s. penn, Podziemie kobiet, przeł. h. Jankowska, 
Wydawnictwo „rosner i Wspólnicy”, Warszawa 200�. 
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dorobku szereg działań w sferze publicznej, na przykład na rzecz 
społeczności lokalnej czy, wcześniej, w opozycji demokratycznej, 
przedstawiają swoją polityczną karierę jako efekt „odnalezienia” ich 
przez inne osoby, zaskakującej dla nich propozycji, by kandydowały 
w wyborach11. I chociaż takie spojrzenie na swoją karierę jako na coś 
do pewnego stopnia przypadkowego, jako rezultat niespodziewanej 
propozycji przychodzącej z zewnątrz, spotyka się także wśród męż-
czyzn, zdecydowanie częściej pojawia się ono w przypadku kobiet12. 
Jest to niewątpliwie efekt wychowania kobiet, socjalizowanych w ten 
sposób, że własne osiągnięcia przypisują one szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności i działaniom zewnętrznym, a nie własnej pracy czy zdol-
nościom, przyzwyczajonych do tego, że kariery w sferze publicznej 
zarezerwowane są dla mężczyzn, nawet wówczas, gdy kobiety mają 
ogromne zasługi w działaniach na rzecz społeczności.

Inną często wymienianą drogą do politycznej kariery są tradycje 
rodzinne. Zwłaszcza kobiety postrzegające swój awans jako konse-
kwencję własnej aktywności wskazują na panujące w ich rodzinach 
tradycje działalności publicznej i fakt, że wzrastały w takiej atmosfe-
rze, jest, ich zdaniem, najważniejszym czynnikiem motywującym je 
do podejmowania własnych działań. W tej grupie znajdują się kobie-
ty na najwyższych politycznych stanowiskach, jak parlamentarzyst-
ki czy ministrowie, ale znaleźć tu można również kobiety-sołtyski, 
a w przypadku tych ostatnich droga do objęcia przez nie stanowiska 
jest często powiązana z płcią. Ponieważ długo w środowiskach wiej-
skich akceptacja dla pełnienia ról publicznych przez kobiety była bar-
dzo niska, zdarzało się, że kobiety faktycznie przez wiele lat pełniły 
funkcję sołtysa, a zwłaszcza wypełniały wszystkie wiążące się z tym 
obowiązki, chociaż formalnie i tytularnie funkcję tę pełnił ich mąż 
lub ojciec. Dopiero po pewnym, niekiedy bardzo długim, czasie, ak-
ceptowano tę właśnie kobietę w roli sołtysa i już nie tylko „w zastęp-
stwie” wypełniała ona obowiązki, ale też formalnie była wybierana 
na to stanowisko13. Przykłady takie pokazują, że droga uzdolnionych 
i pracujących na rzecz społeczności kobiet do oficjalnego objęcia 
przez nie jakiegokolwiek stanowiska w sferze publicznej bywa nie-
jednokrotnie bardzo długa.

Bariery w działalności kobiet
Analizy odnoszące się do udziału kobiet w polityce i wyniki badań 

wskazują, że kobiety, niezależnie od kraju i kultury, napotykają na 
szereg barier w działalności w sferze publicznej. Są to bariery różne-
go rodzaju; występują też na różnych etapach uczestnictwa w polity-

��) M. Fuszara, Kobiety w polityce, op. cit.

�2) Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. titkow, instytut spraw 
publicznych, Warszawa 200�.

��) M. Fuszara, Kobiety w polityce, op. cit.
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ce: kobiety napotykają je na etapie kandydowania, w pracy w parla-
mencie, gdy dążą do reprezentowania interesów kobiet. 

Wyżej wymieniłam już niektóre bariery pojawiające się na etapie 
selekcji kandydatów/ek na listy wyborcze, takie jak umieszczanie ko-
biet na niekorzystnych z punktu widzenia wyborów miejscach na li-
stach osób kandydujących, poświęcanie większej ilości czasu i fundu-
szy na promowanie kandydatów – mężczyzn. W badaniach pojawia 
się także inna bardzo ważna bariera, która występuje na etapie selek-
cji kandydatek, a która ma ogromny wpływ na skuteczność działań 
kobiet-parlamentarzystek czy kobiet-radnych. Tą specyficzną barierą 
jest poszukiwanie na listy kandydatek, które nie zagrażają politycz-
nemu establishmentowi, składającemu się niemal wyłącznie z męż-
czyzn. Wyraża się to w poszukiwaniu kandydatek, których główną 
zaletą jest brak politycznego doświadczenia i uroda, natomiast wy-
kluczane są z list kobiety, które zdobyły już wysoką pozycję w sferze 
publicznej. Oznacza to eliminowanie z polityki kobiet, które mają 
polityczne zasługi. Szczególnie szeroko media komentowały ów me-
chanizm w przypadku wyborów samorządowych w 2002 roku, kiedy 
partie wykluczały z list kobiety zasłużone dla regionu, a umieszczały 
na nich nowicjuszki. Takie działanie prowadzi do „samosprawdza-
jącej się przepowiedni”: w polityce nadal mało jest kobiet o dużym 
doświadczeniu, natomiast wprowadzane są do niej kobiety, które nie 
mają żadnych doświadczeń, co potwierdza tezę, że „kobiety na poli-
tyce się nie znają”. Skutkuje to również tym, że kobiety desygnowane 
w ten sposób na listy, jeśli zostaną wybrane do parlamentu, nie będą 
tam aktywne; szczególnie zaś będą się obawiać działania na rzecz 
kobiet, gdyż najczęściej nie zajmowały się wcześniej tą problematy-
ką. Mechanizm taki jest stosowany zarówno na poziomie wyborów 
parlamentarnych, jak i samorządowych, a podczas wyborów samo-
rządowych w 2002 roku doprowadził do zakładania przez kobiety 
w wielu okręgach własnych komitetów wyborczych14.

Dotychczasowe badania i analizy umożliwiają wyróżnienie barier, 
na które z powodu płci napotykają kobiety-parlamentarzystki oraz 
kobiety pełniące znaczące urzędy czy działające w samorządach. Są 
to bariery, na które kobiety napotykają zresztą nie tylko w działal-
ności politycznej, ale także na rynku pracy. Należą do nich przede 
wszystkim: 

•• poddawanie w wątpliwość kompetencji kobiet, ich zdolności 
czy nawet inteligencji; 

•• poddawanie w wątpliwość faktu, że kobiety mogą być równie 
dobrymi politykami jak mężczyźni – tutaj najczęściej przywoływane 
jest doświadczenie, które streszcza się w stwierdzeniu: „kobieta musi 

�4) ibidem.
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być co najmniej dwa razy lepsza od mężczyzny, aby mogła osiągnąć 
tyle, ile on”;

•• infantylizacja, pomniejszanie roli kobiet poprzez protekcjonalne 
traktowanie, wyrażające się m.in. w: zdrobnianiu imienia, lekcewa-
żeniu, prawieniu pseudokomplementów zmierzających do obniżenia 
pozycji kobiety-polityka, pseudoopiekuńczym obejmowaniu, przytu-
laniu, pseudoprzyjacielskim pouczaniu. Kobiety zwracają uwagę, że 
szczególnie trudno jest przeciwdziałać takiemu zachowaniu – zmie-
rza ono bowiem do dyskredytacji i pomniejszenia roli kobiety, na-
tomiast zwrócenie uwagi autorowi takiego zachowania jest trudne, 
gdyż zawsze wyjaśnia on swoje zachowanie troską, przyjaznym na-
stawieniem i chęcią otoczenia opieką;

•• zwracanie nadmiernej uwagi na fizyczność, wygląd kobiet, kry-
tyka ich wyglądu i próba zdyskredytowania z tego powodu przy zu-
pełnym braku podobnego krytycyzmu względem mężczyzn („nikt 
nie zwraca uwagi, że mężczyzna jest za gruby lub za stary, za mało 
męski, w przypadku kobiet jest to nagminne”);

•• traktowanie kobiet w sposób, który zmniejsza ich możliwość po-
dejmowania politycznego działania: jako osób „łagodzących obycza-
je” czy nawet „ozdób”, a nie jako polityków, którzy wykonują pracę, 
reprezentują wyborców, prowadzą niezależną działalność publiczną;

•• niedopuszczanie kobiet do pozycji decyzyjnych – zarówno w par-
lamencie (Prezydium), jak i w partiach politycznych;

•• wykluczanie z nieoficjalnych spotkań, gdzie podejmowane są de-
cyzje. Mężczyźni spotykają się przy różnych, nieoficjalnych okazjach, 
gdzie ustalają sposób rozstrzygania spraw, a podczas oficjalnych 
spotkań okazuje się, że wszystko zostało już ustalone „w kulisach”, 
do których kobiety nie mają dostępu. To zdecydowanie ogranicza 
możliwość skutecznych działań kobiet, nie daje im możliwości prze-
ciwstawienia się takim z góry ustalanym decyzjom15.

Ważną przeszkodą bywa także patriarchalna kultura, która utrud-
nia z jednej strony działania kobiet, a z drugiej akceptowanie zasady 
równości w wielu dziedzinach życia, także w reprezentacji politycz-
nej. Na poziomie najniższych władz – rad sołeckich i gmin – niejed-
nokrotnie spotykaliśmy relacje o „zabronieniu” przez męża żonie 
udziału w wyborach i o podporządkowaniu się żony temu żądaniu. 
Patriarchalna kultura tworzy także bariery wewnętrzne dla karier 
kobiet, gdyż niejednokrotnie kobiety zasiadające w parlamencie 
(z partii prawicowych) uważają, że najważniejsza dla kobiet jest rola 
rodzinna i chociaż one same są posłankami, głoszą pogląd: „miejsce 
kobiety jest w domu”, same siebie uważając za wyjątek od reguły. 
Częścią takiego światopoglądu jest również akceptacja tradycyjnej 
roli kobiet jako pomocnic męskich liderów politycznych: posłanki ak-
ceptujące takie relacje między kobietami i mężczyznami swoją włas-

��) ibidem.



196

Kobiety i poLityKa

ną rolę widzą w taki oto sposób. Kultura patriarchalna umacnia rów-
nież tradycyjne nastawienie do kobiet jako osób słabszych, którym 
należy się specyficznie rozumiany „szacunek” (często pseudoszacu-
nek), będący w istocie przejawem męskiego protekcjonalizmu wo-
bec „słabszej” płci i sposobem na osiągnięcie dominacji. To wszystko 
sprzyja wyjątkowo trudnym do zwalczenia mechanizmom manipula-
cji i uzyskiwania przewagi mężczyzn nad kobietami w walkach o po-
zycję i znaczenie, toczonych przecież nieustannie w świecie polityki.

Z kolei za barierę wewnętrzną uznać należy ogromny samokryty-
cyzm kobiet, przeradzający się często w brak wiary we własne siły, co 
rzuca się w oczy wówczas, gdy przyjrzymy się postawom mężczyzn-
kandydatów, którzy takiego samokrytycyzmu nie mają.

Widać więc, że w przypadku kobiet zarówno droga do parlamen-
tu, jak i praktyka parlamentarna jest często utrudniona; wiele spo-
śród parlamentarzystek mówi o dodatkowych barierach, praktykach 
dyskryminujących i wykluczających, technikach dominacji stosowa-
nych wobec kobiet w politycznej grze. Trzeba koniecznie dodać, że 
najczęściej i najbardziej otwarcie mówiły o barierach kobiety, które 
osiągnęły bardzo wysokie pozycje. Nie można im więc, jak to się czę-
sto w dyskursie popularnym zdarza, zarzucić, że własną nieudolność 
lub niepowodzenia, którym same są winne, starają się uzasadnić 
dyskryminacją z powodu płci. Wśród kobiet, które najostrzej mówiły 
o doświadczeniu dyskryminacji, były kobiety zajmujące wysokie po-
zycje w partii, szefowe okręgów, kobiety pełniące funkcję ministra, 
a nawet wicepremiera, szefa kampanii wyborczej przyszłego pre-
zydenta. Z ich doświadczeń wynika, że im wyżej udaje się kobiecie 
zajść, tym więcej spotyka na swojej drodze przeszkód z powodu płci: 
dojście do „szklanego sufitu” może nie być tak bardzo trudne, ale 
„przebicie” go naraża na ogromne osobiste koszty, które kobiety po-
noszą w nieporównanie większym stopniu niż mężczyźni16.

Sposoby wyrównywania szans
Bariery, które stoją przed kobietami na etapie kandydowania do 

władz, w tym do parlamentu, przezwyciężane są w wielu krajach 
przez systemy kwotowe, odnoszące się do list wyborczych17. Systemy 
te obowiązują na dwóch poziomach: wprowadzane są do powszech-

�6) Więcej na temat barier w działalności kobiet-parlamentarzystek zobacz 
M. Fuszara, Równe szanse czy bariery? Kobiety w parlamencie Polski i Macedonii, 
„societas/communitas” 2008, nr 2 (6), pt. Kobiety, mężczyźni i płeć.

�7) obecnie w 4� krajach obowiązują kwoty wprowadzone do prawa wyborczego 
lub konstytucji, w �0 dalszych kwoty wprowadzone zostały przez niektóre partie 
polityczne. najnowsze dane na temat kwot w państwach Unii europejskiej zawarte 
są w raporcie Electoral Gender Quota Systems and Their Implementation In Europe, 
september 2008, pe 408.�09. 
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nie obowiązujących regulacji prawnych, a więc do konstytucji lub 
prawa wyborczego, albo do wewnętrznych regulacji partii politycz-
nych. Zaletą tego pierwszego rozwiązania jest jego powszechne obo-
wiązywanie: wprowadzenie kwot oznacza wówczas, że stosować się 
do nich muszą wszystkie partie i ugrupowania biorące udział w wy-
borach. Sankcje za niezastosowanie się do zasad przewidzianych 
w konstytucji lub prawie wyborczym są różne: może to być odmowa 
rejestracji listy (tak dzieje się np. w Hiszpanii, Macedonii, Słowenii, 
we Francji na poziomie lokalnym), miejsca mogą pozostać nieobsa-
dzone (tak jest w Belgii) lub też sankcją jest kara finansowa (tak jest 
np. we Francji, Portugalii). Podkreśla się, że najskuteczniejszą sankcją 
jest odmowa rejestracji listy, która nie spełnia warunków określo-
nych w systemie kwotowym.

Warto też dodać, że we współczesnej Europie dominują regula-
cje, które są neutralne z punktu widzenia płci (a wiec przewidujące 
proporcje osób każdej płci na listach osób kandydujących np. 40:60), 
a także stosowane jako rozwiązania tymczasowe do osiągnięcia 
zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w parlamencie, 
we władzach różnych szczebli i w innych gremiach decyzyjnych (np. 
w zarządach, w biznesie itp.).

W Polsce kilkakrotnie podejmowane były próby wprowadzenia 
systemu kwotowego w wyborach do władz i gremiów decyzyjnych. 
Pierwszą z nich była propozycja wprowadzenia mechanizmu kwoto-
wego jako części Ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. Pro-
jekt ustawy, kilkakrotnie wprowadzany pod obrady, za każdym ra-
zem był odrzucany przez Sejm. W projekcie ustawy system kwotowy 
miał dotyczyć władz wszystkich szczebli, a także wszelkich stanowisk 
obsadzanych przez władze publiczne. 

Kolejną próbą była propozycja wprowadzenia mechanizmu kwo-
towego do ordynacji wyborczej, zgłoszona w imieniu Unii Wolności 
przez posłankę Olgę Krzyżanowską jako poprawka do projektu pra-
wa wyborczego w 2001 roku. Także ta propozycja została odrzucona 
przez Sejm. 

Większym sukcesem zakończyły się próby wprowadzenia kwot 
przez partie polityczne. Przed wyborami w 2001 roku trzy partie 
– SLD, UP i UW – wprowadziły zasadę, zgodnie z którą na liście wy-
borczej żadna z płci nie mogła być reprezentowana przez mniej niż 
30% kandydatów/ek. 

Odsetek kobiet w Sejmie wzrósł znacząco właśnie w 2001 roku, po 
tym, jak trzy partie wprowadziły kwoty. W 1997 roku na listach SLD 
kobiety stanowiły 15% kandydujących osób, a w 2001 roku już 36%. 
Na listach UW w 1997 roku – 18,5%, w 2001 roku – 31%. 
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Platforma Obywatelska przed wyborami w 2007 roku zdecydowa-
ła, że jedno z trzech pierwszych miejsc na każdej liście zajmować ma 
kobieta. W praktyce, w większości okręgów (34 na 41) przestrzegano 
tej zasady, w trzech innych kobieta znalazła się na czwartym miejscu. 
Mimo przyjęcia tej zasady w czterech okręgach (na 41) pierwsza na 
liście kobieta znalazła się na znacznie dalszych miejscach (w dwóch 
– na 6, w dwóch – na 9), co pokazuje, jak trudno jest kobietom zaj-
mować wysokie miejsca na listach kandydatów w wyborach nawet 
wówczas, gdy przyjęta w partii zasada zobowiązuje do zagwaranto-
wania takiego miejsca. Na obecnie (kwiecień 2009 roku) zgłoszonych 
przez PO listach osób kandydujących do Parlamentu Europejskiego 
kobiety stanowią blisko 27%, a wyżej wspomniana zasada przestrze-
gana jest w 11 spośród 13 okręgów: w trzech okręgach kobieta jest 
na pierwszym miejscu listy, w czterech na drugim i także w czterech 
na trzecim miejscu listy. W jednym okręgu najwyżej umieszczona ko-
bieta zajmuje czwarte, także w jednym aż szóste miejsce.

Politycy sprzeciwiający się wprowadzeniu kwot odwołują się często 
do argumentu, że społeczeństwo polskie nie zaakceptuje ich wpro-
wadzenia. Nie jest to argument zgodny z rzeczywistością. W 1999 
i w 2004 roku zadano pytanie o zagwarantowanie kobietom odpo-
wiedniej liczby miejsc na listach kandydatów w wyborach. Okazało 
się, że w obu badaniach18 większość respondentów określiła taki po-
mysł jako dobry (w 1999 roku – 63%, w 2004 roku – 53%). Wyższą 
akceptację uzyskano w roku, w którym toczyły się debaty o kwotach. 
Przeciwników systemu kwotowego było w obu przypadkach znacz-
nie mniej niż zwolenników, stanowili bowiem nieco ponad 1/4 ba-
danych.

Reprezentacja substancjalna kobiet
Analizy reprezentacji politycznej, zwłaszcza dotyczące reprezentacji 

kobiet, posługują się rozróżnieniem na reprezentację deskryptywną 
(descriptive representation) i reprezentację interesów, punktu widze-
nia i doświadczeń kobiet (substantive representation), którą nazywać 
będę reprezentacją substancjalną. W analizach tych wskazuje się, że 
jest wiele argumentów na rzecz liczbowo zrównoważonej reprezen-
tacji kobiet oraz mężczyzn i przemawiają one na rzecz dążenia do 
zwiększenia liczby kobiet w parlamencie (przemawiają za tym np. 
argumenty odwołujące się do sprawiedliwości). Zasadniczym proble-
mem jest jednak to, że w gremiach władzy, w których kobiet nie ma, 
sprawy istotne dla kobiet są często pomijane, uznaje się je za pozba-
wione znaczenia, a doświadczenie kobiet nie jest brane pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji, które dotyczyć będą w równym stopniu 
kobiet, co mężczyzn. Wprawdzie obecność kobiet w gremiach spra-

�8) ibidem.
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wujących władzę nie jest warunkiem, który możemy uznać za wystar-
czający do tego, aby zaistniała reprezentacja substancjalna, ale jest 
to warunek konieczny dla jej zaistnienia. 

Badania wskazują, że kobiety napotykają na szereg barier w repre-
zentowaniu interesów kobiet, ich doświadczeń i punktu widzenia. 
Należą do nich między innymi: opór w parlamencie przed wprowa-
dzaniem mechanizmów wyrównujących szanse, takich jak na przy-
kład kwoty; brak poparcia dla projektów, których celem jest poprawa 
sytuacji kobiet oraz ciągła konieczność obrony wywalczonych roz-
wiązań korzystnych dla kobiet, które stale są zagrożone; sprzeciw 
wobec wnoszenia projektów dotyczących niektórych problemów 
ważnych dla kobiet, które z różnych powodów mogą być uważane za 
kontrowersyjne i przedkładanie przez partię innych interesów jako 
ważniejszych niż interesy kobiet. Przykładem trudności we wprowa-
dzeniu regulacji prawnych sprzyjających kobietom jest w ostatnich 
latach wielokrotne odrzucanie ustawy równościowej, odrzucanie 
propozycji wprowadzenia rozwiązań kwotowych, regulacje z zakresu 
sfery praw reprodukcyjnych oraz trudności we wprowadzeniu usta-
wy o przeciwdziałaniu przemocy. Wprowadzeniu takich projektów 
stoi na przeszkodzie brak odpowiedniej liczby posłanek i posłów 
wrażliwych na kwestię równości kobiet i mężczyzn i rozumiejących 
wagę wyrównywania szans. 

Od kilku lat prowadzone są też dyskusje dotyczące proporcji ko-
biet i mężczyzn w reprezentacji politycznej, która pozwala na repre-
zentowanie interesów kobiet i ich punktu widzenia. Szczególną rolę 
przypisuje się tu przekroczeniu „masy krytycznej”19, która pozwala 
na zaistnienie reprezentacji substancjalnej. I chociaż nie ma wystar-
czających dowodów przesądzających o tym, jaka proporcja kobiet 
w gremiach sprawujących władzę pozwala na reprezentowanie inte-
resów kobiet i nadanie im odpowiedniej rangi, nie ulega wątpliwości, 
że bardzo niski udział kobiet we władzy, z którym w Polsce mamy do 
czynienia, nie pozwala na spełnienie oczekiwania, aby reprezentacja 
substancjalna zaistniała. Z tego powodu poszukiwanie odpowiedzi 
na pytanie czy i co się zmienia, kiedy kobiety mają wpływ na wła-
dzę, odesłało mnie do znacznie niższego poziomu władzy: do gmin, 
w których kobiety stanowią większość w radach lub co najmniej re-
prezentacja w radach jest zrównoważona pod względem płci. Wyniki 
tam prowadzonych badań wskazują na zachodzące na dwóch pozio-
mach zmiany, jakie nastąpiły po uzyskaniu przez kobiety znaczącej 
reprezentacji we władzy:
➊ Na poziomie zmian w kulturze grupy: wskazuje się tutaj na kon-

cyliacyjny, mediacyjny sposób działania kobiet. „Kobiety łagodzą 

�9) D. Dahlerup, The Story of The Theory of Critical Mass, „politics & gender” 2006, 
nr 2 (4).
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obyczaje” to motyw stale przewijający się w badaniach, także wśród 
reprezentantek na wyższych szczeblach władzy. Część kobiet, zwłasz-
cza parlamentarzystek, odcina się zdecydowanie od takich definicji 
swojej roli, gdyż jest to konstrukcja roli niezakładająca samodziel-
nego działania politycznego, a przede wszystkim „łagodzenie” mę-
skiej zapalczywości czy nawet braku ogłady. Z drugiej jednak strony, 
zwłaszcza wówczas, gdy kobiety stanowią grupę znaczącą lub nawet 
będącą w większości, oznacza to inny sposób rządzenia: poprzez 
dochodzenie do kompromisu zamiast walki o pozycję, dokonywanie 
racjonalnych wyborów zamiast pokazania swojego dominującego 
wpływu przez osoby dyskutujące. Szereg wypowiedzi wskazuje na 
to, że kobiety angażują się w działania w sferze publicznej, „żeby coś 
załatwić”, a nie, żeby uzyskać wyższą pozycję indywidualną, a wiec 
przypisywane są im znacznie częściej niż mężczyznom prospołeczne 
motywacje działań. Wbrew stereotypom, widziane są niejednokrot-
nie jako bardziej racjonalne dlatego właśnie, że dyskusji i ustępstw 
nie spostrzegają jako indywidualnej porażki, lecz jako dążenie do 
wyboru najlepszego rozwiązania. 
➋ Na poziomie spraw uważanych za istotne. To właśnie kluczowa 

kwestia w przypadku reprezentacji substancjalnej: pewnym sferom, 
tradycyjnie zresztą przypisywanym kobiecym zainteresowaniom 
i specjalizacji, nadawana jest wyższa ranga i wartość, a, co za tym 
idzie, uznawane są one za sprawy ważniejsze, wymagające rozstrzyg-
nięcia i finansowego wsparcia. Jako przykłady podawane są przede 
wszystkim sprawy socjalne: szkolnictwo, ochrona zdrowia, opieka 
społeczna.

Zakończenie
Problematyka, która została określona w tytule, może być ujmowa-

na z różnych perspektyw. Na temat „Kobiety w polityce dwudziesto-
lecia 1989–2009” mógłby powstać zupełnie inny tekst, który byłby 
przede wszystkim portretem kobiet działających w sferze publicznej 
tego okresu. Wśród portretowanych znalazłyby się z całą pewnoś-
cią rzeczywiste twórczynie kluczowych instytucji w Rzeczpospolitej 
Polskiej – Rzecznika Praw Obywatelskich (Ewa Łętowska) czy Urzędu 
Antymonopolowego (Anna Fornalczyk). Nie mogłoby zabraknąć je-
dynej kobiety-premiera Hanny Suchockiej, wielokrotnie nagradzanej 
Prezes Narodowego Banku Polskiego Hanny Gronkiewicz-Waltz, wi-
cemarszałek Senatu Zofii Kuratowskiej i wicemarszałek Sejmu Olgi 
Krzyżanowskiej. Długa byłaby też lista kobiet – twórczyń działań na 
rzecz kobiet, a więc kolejnych pełnomocniczek rządu ds. kobiet czy 
później ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, zwłaszcza Anny Po-
powicz, Jolanty Banach, Izabeli Jarugi-Nowackiej, Magdaleny Środy 
i Joanny Kluzik-Rostkowskiej, które bardzo aktywnie działały w tym 
okresie na rzecz kobiet i równości płci. Nie powinno na tej liście 
zabraknąć twórczyń i kolejnych przewodniczących Parlamentarnej 
Grupy Kobiet, która zwłaszcza w czasach jej powoływania, m.in. 
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przez Barbarę Labudę, realizowała ideał ponadpartyjnej współpra-
cy na rzecz realizacji interesów kobiet oraz włączania perspektywy 
i priorytetów kobiet do politycznych wykazów spraw ważnych i ko-
niecznych do załatwienia. Taka lista kobiet powinna być uzupełniona 
o twórczynie kobiecych organizacji pozarządowych, autorki projek-
tów, aktów prawnych i wiele innych kobiet aktywnie działających 
w sferze publicznej.

Przedstawiona powyżej analiza, podobnie jak większość innych 
tego rodzaju, prowadzona jest w inny sposób. Przykładowa lista 
wielkich, działających w sferze politycznej kobiet ostatniego dwu-
dziestolecia może bowiem pokazywać to, co nie powinno podlegać 
dyskusji we współczesnym świecie: że kobiety są świetnymi polityka-
mi, a utrudnianie karier kobietom prowadzi do strat dla całego spo-
łeczeństwa, gdyż płeć może stać na przeszkodzie działań politycz-
nych osób niezwykle zdolnych, kompetentnych, doskonale radzących 
sobie w sferze publicznej. Dopiero kiedy reprezentacja kobiet i męż-
czyzn będzie równa, będziemy mogli powiedzieć, że takich barier 
nie ma. Jak pokazuje doświadczenie innych krajów, dokonać można 
tego obecnie przez wprowadzenie systemów nakazujących zbliżanie 
się do równości, a więc przez wprowadzenie systemów kwotowych. 
Polskie doświadczenie pokazuje, że wprowadzenie kwot, chociażby 
przez kilka partii, przyczynia się do zwiększenia udziału kobiet we 
władzy. Brak sankcji powoduje jednak, że nawet przyjęte na zasadzie 
dobrowolności zasady kwotowe nie zawsze są przestrzegane. Z dru-
giej strony zaś, przyjęcie przez niektóre partie kwot skłania inne par-
tie do pokazania, że problem równości płci i reprezentacja interesów 
kobiet nie są im obojętne i poprzez inne formy promowania kobiet 
zbliżają się, jeśli nie do równości, to przynajmniej do zmniejszenia 
dysproporcji w reprezentacji kobiet i mężczyzn we władzy.

Warto przytoczyć na zakończenie słowa, które wypowiedział w I Du-
mie Leon Petrażycki, przemawiając na rzecz przyznania kobietom 
praw wyborczych: „Nie apeluję do sumienia ani szlachetności uczuć, 
nie będę mówił o wielkiej zasadzie równości i sprawiedliwości, nie-
zbędnej potrzebie i znaczeniu konsekwentnego jej przeprowadzenia, 
o tym, iż z tego nieuniknienie wypływa równouprawnienie kobiet. Ta 
strona sprawy jasna jest dla wszystkich ludzi o sumieniu rozwiniętym 
i kulturalnym, zaś ci, którzy do tego jeszcze nie dorośli, potrzebują 
wychowania, nie dowodów”20. Mimo upływu niemal stu lat słowa te 
nie straciły na aktualności i mogą być przytaczane na rzecz wprowa-
dzenia takich regulacji, które przybliżyć nas mogą do równej repre-
zentacji kobiet i mężczyzn i równego udziału w rządzeniu. ❚

20) l. petrażycki, O prawa dla kobiet, [w:] tenże, O nauce, prawie i moralności. 
Pisma wybrane, pWn, Warszawa �98�, s. �79.
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Udział kobiet 
w gremiach decyzyjnych

Agata Chełstowska
 

Demokracja uczestnicząca zakłada aktywny udział obywateli i oby-
watelek w jej tworzeniu oraz równy dostęp do dóbr i państwowych 
stanowisk. Czy kobiety uczestniczą w tej demokracji na równych za-
sadach z mężczyznami? Czy mają równe szanse na wypowiedzenie 
swojego zdania i wpłynięcie na politykę? Czy dziewczynka, która 
marzy o byciu prezydentką, ma takie same szanse jak chłopiec, któ-
ry chciałby być prezydentem? Zobaczmy, jaka jest ta z trudem wy-
walczona demokracja, robiąc przegląd udziału kobiet w piastowaniu 
państwowych urzędów.

Jak dotąd, Polska nie miała ani jednej prezydentki. Gdyby jakiejś 
kobiecie udało się wygrać ten narodowy plebiscyt popularności, Pol-
ska dołączyłaby do grona takich państw, jak Argentyna (pierwsza ko-
bieta-prezydentka, Isabel Peron), Litwa, Łotwa, Islandia, Szwajcaria, 
Chile i Indie. Co zastanawiające, na tej liście znajdują się także takie 
państwa, jak Nikaragua, Malta, Filipiny i Irlandia. 

W dwudziestowiecznej Polsce kobieta stanęła na czele rządu tyl-
ko jeden raz: mowa o premierce (pani premier) Hannie Suchockiej 
w latach 1992–1993. Nasza młoda, dwudziestoletnia demokracja 
widziała już 15 rządów i 12 premierów (niektórych dwukrotnie), 
więc obecność zaledwie jednej premierki oznacza, że udział kobiet 
w sprawowaniu tego urzędu wynosi w zaokrągleniu 7%.

W pierwszych ośmiu gabinetach liczba kobiet-ministrów waha-
ła się od zera do jednej. Z 15 gabinetów trzy składały się wyłącznie 
z mężczyzn (rząd Olszewskiego, Pawlaka i rząd Hanny Suchockiej). 
W poszczególnych rządach udział kobiet wahał się od 0% do około 
29% (najwyższy w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza), a w dwóch 
ostatnich rządach, Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, utrzy-
muje się na poziomie około 28% (pięć lub sześć kobiet na średnio 
14 ministrów). W sumie, udział kobiet w sprawowaniu urzędów mi-
nisterialnych w ciągu ostatnich dwudziestu lat wynosi średnio 11%.
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Rys. 1. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach ministów od 1989 do 2009

10,85% 

89,15%

 mężczyźni

 kobiety

Kobiety często obejmowały resorty związane ze sprawami społecz-
nymi, odpowiedzialnością, gospodarnością i pomocą społeczną. Naj-
więcej, bo aż cztery razy, stanęły na czele Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, cztery razy na czele Ministerstwa Finansów, dwa – Mini-
sterstwa Zdrowia (minister Kopacz). Trzy razy tekę ministra edukacji 
powierzono kobietom, podobnie jak inne „miękkie resorty”: kultura 
i sztuka (dwukrotnie), sport i turystyka (raz). Można z tego wyciągnąć 
wniosek, że część funkcji publicznych, sprawowanych przez kobiety, 
ma być niejako przedłużeniem ich ról w sferze prywatnej czy też spo-
łecznej: mogą być ministrami, ale w „kobiecych” domenach.

Oprócz resortów o charakterze zgodnym z tradycyjnie pojmowaną 
kobiecością kobiety obejmowały też takie ministerstwa, jak Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego (trzy razy), Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa (trzy razy), Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości (po 
dwa razy), Przemysłu i Handlu (raz).

Dwa razy kobiety były członkiniami Rady Ministrów (m.in. Teresa 
Kamińska, koordynatorka reformy społecznej). Cztery razy w historii 
III RP kobiety objęły urząd wicepremierki: Izabela Jaruga-Nowacka 
w dwóch rządach Marka Belki i Zyta Gilowska w rządach Marcinkie-
wicza i Kaczyńskiego. W tym czasie urząd zastępcy Prezesa Rady Mi-
nistrów sprawowało 39 mężczyzn, co daje około dziewięcioprocen-
towy udział kobiet.

Kobiety nie objęły ani razu stanowiska w tzw. twardych resortach, 
takich jak Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. W sumie udział kobiet w sprawowaniu władzy mini-
sterialnej przez ostatnie dwadzieścia lat był stosunkowo niewielki, 
na poziomie około 11%. W obecnym rządzie Donalda Tuska jest ok. 
28% z kobiet. Dla porównania w 2008 roku w rządzie Republiki Połu-
dniowej Afryki kobiety stanowiły 46% (trzynaście ministerek, piętna-
stu ministrów), w rządzie Chile – 41%, a rekordowo wysoki procent 



205

Kongres Kobiet polsKich 2009 

kobiet zanotował rząd Islandii: 60% kobiet (dwanaście ministerek 
i ośmiu ministrów).

Władze najważniejszych instytucji w państwie często pozostają dla 
kobiet trudno dostępne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRTiTV) 
miała dotąd sześciu prezesów-mężczyzn i trzy prezeski, a w jej radzie 
zasiadało 34 mężczyzn i cztery kobiety (33% kobiet w zarządzie i 12% 
w radzie). KRTiTV jest właściwie chlubnym wyjątkiem, jeżeli porówna-
my udział kobiet w tym urzędzie z innymi instytucjami: Najwyższa Izba 
Kontroli, Krajowa Rada Sądownicza, Trybunał Konstytucyjny, Naczelny 
Sąd Administracyjny miały od początku działalności w III RP po sześciu 
prezesów (NSA – czterech) i wśród nich ani jednej kobiety. Sąd Najwyż-
szy RP miał od 1990 roku dwunastu prezesów. Ani razu tej funkcji nie 
sprawowała kobieta. W prestiżowym gronie sędziów Trybunału Kon-
stytucyjnego zasiadło od 1985 roku tylko dziesięć kobiet (na pięćdzie-
sięciu dwóch mężczyzn), co daje zaledwie 16% udział kobiet.

Jeśli chodzi o władzę ustawodawczą, to ani jedna kobieta nie zo-
stała marszałkiem Sejmu, stanowisko wicemarszałka Sejmu zostało 
objęte przez kobietę trzykrotnie. W Senacie funkcję marszałka kobie-
ta sprawowała jeden raz, zaś wicemarszałka – pięć razy.

Wykres 2. Udział kobiet i mężczyzn w sprawowaniu urzędów 
państwowych od 1989 do 2009 roku.
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Parlament
Po roku 1989 liczba kobiet w parlamencie spadała z 17% (Sejm 

1985–1989) do 9% w 1993 roku. Dziś w parlamencie jest około 18% 
kobiet (20% w Sejmie i 8% w Senacie). Od kilku kadencji udział ko-
biet we władzy ustawodawczej oscyluje wokół dwudziestu kilku 
procent. To postęp w porównaniu z wyborami z 1933 roku, kiedy 
w parlamencie znalazło się 91% mężczyzn. Trzeba pamiętać, że ta 
zmiana nie nastąpiła samoistnie, lecz była efektem świadomej walki 
politycznej kobiet, podobnie jak zdobycie prawa głosu w 1918 roku. 
Po wyborach w 1993 roku kobiety zajęły jedynie 9% miejsc w parla-
mencie. Zawiedzione konserwatyzmem większości partii i niezado-
wolone z takiego obrotu sprawy, kobiety z ruchów feministycznych 
powołały nieformalną grupę „Kobiety Też”. Różnymi metodami – po-
przez szkolenia, publikacje, namawianie do głosowania – pracowały 
na rzecz większej obecności kobiet na listach i przy urnach. Zyskały 
poparcie senator Zofii Kuratowskiej i Jacka Kuronia. Efekt: w 1997 
roku do parlamentu weszło 13% kobiet i 87% mężczyzn.

W następnych wyborach, w 2001 roku, kobiety uzyskały widocz-
nie lepszy wynik: do Sejmu weszło 20% kobiet (było 13%), a do Se-
natu 23% (było 12%). To z kolei m.in. skutek energicznych działań 
organizacji feministycznych: pięćdziesiąt organizacji z całej Polski 
zawiązało Przedwyborczą Koalicję Kobiet. Koalicja naciskała na usta-
wę o równym statusie, na kwoty w statutach partyjnych, działaczki 
namawiały kobiety do głosowania, pomagały im dostać się na listy 
wyborcze. Mimo że poprawka o kwotach nie została przyjęta w cza-
sie prac nad ustawą o nowelizacji ordynacji wyborczej, wymóg 30% 
kobiet na wszystkich listach wpisały do swoich statutów Unia Pracy, 
Unia Demokratyczna i Sojusz Lewicy Demokratycznej. To m.in. spra-
wiło, że liczba parlamentarzystek znacząco wzrosła i od tego czasu 
utrzymuje się w okolicach 20%.

Nie jest to jednak wynik imponujący. Kobiety nie są szefami klu-
bów parlamentarnych ani przewodniczącymi partii, stoją na czele 
zaledwie dwóch stałych komisji sejmowych. Dostęp kobiet do wy-
sokich miejsc na listach jest ograniczany: kobiety umieszczane są na 
dalszych miejscach, partie nie promują ich jako głównych kandyda-
tów, raczej traktując je jako osoby, które mają „ocieplać” wizerunek 
partii itp.

Postulat parytetu został przypomniany w czasie obchodów 90-le-
cia praw wyborczych kobiet, organizowanych przez Obywatelskie 
Forum Kobiet1. Jednak postulat ten jest ignorowany przez większość 
partii, oprócz Zielonych, którzy przyjęli go jako swoją zasadę, razem 

�)  nieformalna grupa kobiet indywidualnych z różnych środowisk powołana 
w 2008 roku.
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z suwakowym systemem konstruowania listy. Platforma Obywatel-
ska przed wyborami w 2007 roku ogłosiła, że jedno z trzech pierw-
szych miejsc na każdej liście musi zajmować kobieta (postanowieniu 
temu towarzyszyły zapewnienia polityczek i polityków PO, że „nie 
ma to nic wspólnego z feminizmem i kwotami”). W praktyce zasady 
tej przestrzegano w większości okręgów, choć nie we wszystkich (w 
34 z 41). Duży wpływ na zwiększenie uczestnictwa kobiet w polityce 
miały kolejne pełnomocniczki rządu do spraw kobiet oraz, w pew-
nym okresie, Parlamentarna Grupa Kobiet.

Stały, około dwudziestoprocentowy udział kobiet w parlamencie, 
daje Polsce zaledwie 57. miejsce na liście Unii Międzyparlamentarnej 
(ranking państw według udziału kobiet w parlamencie). Na samym 
szczycie listy figuruje Rwanda z 56% kobiet w niższej izbie parlamen-
tu, tuż za nią Szwecja (47%) i Republika Południowej Afryki (43%). 
Następne miejsca zajmują państwa skandynawskie i południowo-
amerykańskie, gdzie kobiety stanowią około 40% składu parlamen-
tów. Jeszcze niżej figurują takie kraje, jak Mozambik, Nowa Zelandia, 
Nepal, Burundi i Tanzania z reprezentacją kobiet co najmniej o 10% 
większą niż Polska. W grupie państw, w których kobiety stanowią 
między 18 a 22% parlamentu, Polska występuje razem z Emiratami 
Arabskimi (2,5% większy udział kobiet), Senegalem, Salwadorem, ale 
też Wielką Brytanią, Francją i Włochami.

Wymiar sprawiedliwości
W instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości na stano-

wiskach niższych dominują liczebnie kobiety: im wyżej w hierarchii, 
tym więcej mężczyzn. W VI sprawozdaniu okresowym Rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z wykonania postanowień Konwencji w Sprawie 
Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet obejmującym okres 
od 1 czerwca 1998 roku do 31 maja 2002 roku czytamy: „W sądow-
nictwie (…) kobiety przeważają wśród sędziów, prezesów i wicepre-
zesów sądów, zwłaszcza w sądach niższego szczebla. Potwierdza 
się jednak zasada, że im wyższe stanowisko, tym kobietom trudniej 
je zajmować; kobiety stanowią bowiem zdecydowaną mniejszość 
wśród sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego”. Ta 
sytuacja od tamtego czasu nie zmieniła się radykalnie, co pokazuje 
poniższa tabela:

W sądach apelacyjnych kobiety stanowią 30% składu, w sądach 
okręgowych ok. 27%, a w sądach rejonowych – już 50%. Znów ob-
serwujmy więc tę samą prawidłowość: im niższa ranga, tym więcej 
kobiet.

Demokracja parytetowa
Jak widać, era demokracji nie przyniosła nam automatycznie zrów-

nania udziału kobiet i mężczyzn w polityce. Polki należą do grupy 
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rządzonych, nie rządzących. Stawia nas to w niebezpiecznym położe-
niu: najważniejsze decyzje w państwie podejmują grupy składające 
się głównie lub wyłącznie z mężczyzn, ale konsekwencje tych decy-
zji ponosimy wszyscy. Mechanizmy władzy sprawiają, że kobietom 
trudno przebić się do polityki: panowie zazdrośnie strzegą swoich 
miejsc.

Jedynym rozwiązaniem zdają się być kwoty i parytety: akcje afir-
matywne, które zapewnią kobietom określoną liczbę miejsc w parla-
mencie, w rządzie, w piastowaniu urzędów publicznych. W tej chwili 
połowa państw na świecie stosuje jakiś rodzaj kwot: w czterdziestu 
pięciu państwach kwoty są wpisane w prawo wyborcze, w pięćdzie-
sięciu państwach partie z własnej woli przyjęły kwoty przy konstru-
owaniu list wyborczych. Tam, gdzie kwoty są zabezpieczane przez 
prawo, grożą sankcje za ich niewprowadzenie: miejsca w parlamen-
cie pozostają puste (Belgia), partie płacą grzywny (Francja) lub lista 
wyborcza w ogóle nie może być zarejestrowana (Hiszpania, Macedo-
nia, Słowenia).

Jednym z pierwszych krajów, gdzie wprowadzono system kwo-
towy, była Szwecja. Szwedzki system nie jest jednak, jak można by 
przypuszczać, określony prawem. W 1972 roku Partia Liberalna usta-
nowiła, że 40% jej kandydatów muszą stanowić kobiety, a w latach 
80. i 90. działania zmierzające do zwiększenia liczby kobiet na listach 
wyborczych podjęły także inne partie, ustanawiając swoje własne 
regulacje (np. Partia Socjaldemokratyczna ma system 50/50, czyli 
kobiet i mężczyzn musi być po równo, i system suwakowy: na liście 
musi być raz mężczyzna, raz kobieta). Te zmiany przyniosły wymierne 
wyniki: w 1971 roku udział kobiet w szwedzkim parlamencie wynosił 
14%, w 2008 roku aż 45%.

Z doświadczeń skandynawskich wynika, że dopiero, kiedy kobiety 
przekroczą pewną „masę krytyczną” i ustanowią w gremiach decy-
zyjnych 30–40 procent, są skłonne wnosić na ich fora sprawy kobiet 
i uczestniczyć w polityce jako kobiety, a nie jako honorowi mężczyź-
ni (reprezentacja substancjalna kobiet). To, że jedna płeć ma zdecy-
dowaną przewagę w parlamencie, sprawia, że problemy jednej płci 
zdają się być bardziej istotne, a problemy drugiej – pomijane. Gdyby 
polskie gremia decyzyjne składały się w połowie z kobiet, być może 
byłyby mniej skłonne do podejmowania decyzji, których koszty po-
noszą dziś kobiety. ❚
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Parlamentarna Grupa 
Kobiet – lobby kobiece 
w polskim parlamencie

Magdalena Kicińska

 

Lobby kobiece, czyli ośrodek koordynujący starania na rzecz 
uwzględnienia stanowiska kobiet w procesie decyzyjnym, jest waż-
nym elementem społecznego nacisku na instytucje państwa demo-
kratycznego. W starych systemach demokracji Zachodniej Europy 
na stałe wpisał się on już w scenę polityczną. Co więcej, znalazł so-
bie na niej niszę, w której aktywnie działa, a jego opinie i analizy są 
uwzględniane przy podejmowaniu decyzji, tworzeniu prawa. Tak jest 
chociażby w przypadku Europejskiej Sieci Kobiet czy też Europejskie-
go Lobby Kobiet. Ta ostatnia jest grupą koordynującą europejskie or-
ganizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet, współpracującą 
z ONZ, Radą Europy i UE. EWL monitoruje legislatywę europejską, 
a w płaszczyznach, w których działanie władz lokalnych i krajowych 
uznaje za niewystarczające, tworzy własne organy. Jednym z nich jest 
Centrum Działań Europejskich ds. Przemocy Wobec Kobiet.

Historia i kondycja lobby kobiecego w Polsce – szczególnie zaś 
działającego przy polskim parlamencie – przedstawia się inaczej. Jej 
prześledzenie może przynieść odpowiedź na pytanie o szanse dla 
obywatelskiej aktywności w Polsce oraz pokazać drogę, jaką prze-
szły kobiety-polityczki od czasu transformacji. 

Początków lobby kobiecego w polskim parlamencie należy szukać 
już w Sejmie Kontraktowym. Wraz z narodzinami demokracji i ewo-
lucją polskiej sceny politycznej pojawiło się na niej wiele kobiet, 
które chciały aktywnie działać. Przyświecało im hasło: „Demokracja 
bez kobiet to pół demokracji!”, głoszone przez organizacje kobiece, 
które zachęcały kobiety do wzięcia udziału w wyborach i popiera-
nia w nich kobiecych kandydatur. Krokiem milowym dla powstania 
forum współpracy kobiet-parlamentarzystek była ogólnopolska 
konferencja pod tytułem „Kobieta w Polsce współczesnej – szanse 
i zagrożenia”. Zorganizowana w grudniu 1990 roku pod patronatem 
Prezydium Sejmu RP była wyrazem idei sformalizowania działań na 
rzecz polskich kobiet. Efektem konferencji, w której obok posłanek 
i senatorek uczestniczyły także przedstawicielki świata nauki, orga-
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nizacji społecznych i związków zawodowych, było przyjęcie wspól-
nego stanowiska określającego najważniejsze płaszczyzny działań 
na rzecz kobiet. Zaliczono do nich przede wszystkim postulat opra-
cowania przez rząd perspektywicznego programu rozwoju kraju, ze 
szczególnym uwzględnieniem problemów kobiet, powołanie urzędu 
pełnomocnika rządu ds. kobiet oraz stałej komisji sejmowej zajmują-
cej się problematyką kobiecą. 

W 1991 roku posłanki wystąpiły z inicjatywą powołania ośrodka 
koordynującego prace na rzecz równouprawnienia, forum współpra-
cy na rzecz poprawiania sytuacji Polek. Głównym jego założeniem 
miało być reprezentowanie interesów kobiet i walka na rzecz ochro-
ny ich praw. W efekcie powstało Koło Parlamentarne Kobiet (KPK), 
do którego wstąpiły wszystkie posłanki i senatorki reprezentujące 
wszystkie ugrupowania polityczne. Wkrótce potem KPK przekształ-
cono w Parlamentarną Grupę Kobiet (PGK).

Parlamentarna Grupa Kobiet miała być w swoim założeniu ośrod-
kiem wyrażającym i koordynującym interesy lobby kobiecego. 
Z formalnego punktu widzenia PGK jest zespołem parlamentarnym 
działającym na terenie Sejmu i Senatu. Nie jest ciałem ustawowo 
związanym z pracą sejmu ani też stałą komisją. Nie jest także finan-
sowana z sejmowego budżetu. Formuje się na nowo w każdej kolej-
nej kadencji i działa na podstawie artykułu 17 ust. 3 Ustawy o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora oraz artykułu 8 ust. 6 Regulaminu 
Sejmu. 

PGK w poprzednich kadencjach. Kobiety pod różnymi sztandarami
Przez siedem kadencji parlamentu PGK ewoluowała. Przy analizie 

jej działalności trzeba brać pod uwagę układ polityczny, w jakim przy-
szło jej się formować po kolejnych wyborach. Od opcji politycznej, 
która wygrywała kolejne wybory, zależał w głównej mierze program 
PGK: partie, które miały przewagę, „zdobywały” kolejne organy sej-
mowe. PGK nie pozostała obojętna na zmiany rządów. 

Szczególnie jednak należy podkreślić, że początkowo udawało się 
jej zachować względną neutralność, a różnice polityczne nie para-
liżowały prac Grupy. Jej członkinie wywodziły się z różnych partii, 
jednakże różnice światopoglądowe, które je dzieliły, nie stały na 
przeszkodzie przy podejmowaniu aktywności, także na polu tzw. 
trudnych tematów (aborcja, przemoc wobec kobiet). Wtedy przed-
miotem zainteresowania PGK były problemy kobiet; podział na prob-
lemy kobiet-katoliczek, kobiet-niekatoliczek czy też kobiet-matek 
pojawił się dopiero w późniejszych kadencjach parlamentu. W po-
czątkowym okresie udało się nawet Grupie podjąć dyskusję na temat 
przerywania ciąży. Mimo niewypracowania wspólnego stanowiska 
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w tej kwestii, doszło do wielu spotkań z autorytetami medycznymi, 
do rozmowy zaproszono także etyków, psychologów. 

Warto przytoczyć ówczesne postulaty PGK: sprzeciw wobec przy-
gotowywanej ustawy wnoszącej zakaz aborcji, zagwarantowanie 
kobietom prawa do decydowania o macierzyństwie, edukacja seksu-
alna, profilaktyka i pomoc materialna dla samotnych matek. Członki-
niom PGK udało się wówczas zrealizować jeden z postulatów krytyki 
feministycznej: zwróciły uwagę na to, że prywatne jest polityczne. 
Mimo tego, że działały w różnych partiach, realizowały zadania PGK 
ponad politycznymi podziałami, skupiwszy się na uniwersalnych 
problemach Polek. Jednakże w kolejnych kadencjach parlamentu 
różnice i doraźne interesy polityczne niweczyły dorobek porozumie-
nia. „Zastanawiam się, (…) dlaczego nie wyszło nam działanie ponad 
politycznymi podziałami? Nie możemy udawać, iż nie widzimy, że na-
szymi oponentkami i to bardzo agresywnymi, przynajmniej w izbie 
niższej, są kobiety występujące na środku i po prawej stronie sce-
ny politycznej. Być może naszym błędem było to, że próbowałyśmy 
mówić o solidarności kobiecej w takim rozumieniu, że skoro jest się 
kobietą, to powinno się w określony sposób w polityce postępować. 
Być może powinnyśmy przyjąć inny punkt widzenia, mianowicie, że 
kobiecość nie jest kategorią polityczną, tak jak nie jest nią męskość, 
ale prawa kobiet już są kategorią polityczną” – mówiła Izabela Jaru-
ga-Nowacka1.

O ile w pierwszych latach prac PGK o problemach kontrowersyj-
nych, w tym aborcji (także tej z przyczyn społecznych), dyskutowano 
w łonie Grupy, a jej członkinie zabierały głos w debatach publicz-
nych, o tyle później kwestie te wyłączano z pola zainteresowań. Ta 
swoista „strategia przemilczania” nie odniosła sukcesu, a nierozwią-
zane problemy pozostały takimi do dziś.

�) Wypowiedź izabeli Jarugi-nowackiej podczas konferencji „lobby kobiet 
w polskim parlamencie �989–200�”.
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Koło Parlamentarne Kobiet:
X kadencja Sejmu i I kadencja Senatu 1989–1991
Koło Parlamentarne Kobiet

Ugrupowanie posłanek senatorek ogółem

pKLd �8 0 �8

KpUD 1 2 3

pUs 11 0 11

psL � 0 �

sd 3 0 3

Uchs 1 0 1

oKp 1 0 1

43

przewodnicząca: posłanka barbara labuda (KpUD).

* pKlD – parlamentarny Klub lewicy Demokratycznej, KpUD – Klub parlamentarny Unia 
Demokratyczna, pUs – polska Unia socjaldemokratyczna, psl – polskie stronnictwo 
ludowe, sD – stronnictwo Demokratyczne, Uchs – Unia chrześcijańsko-społeczna, oKp 
– obywatelski Klub parlamentarny.

W X kadencji Sejmu i I kadencji Senatu uformowało się Koło Par-
lamentarne Kobiet. „Taka instytucja nie istniała nigdzie indziej, a jej 
nietypowość polegała na tym, mówię to bez żadnej megalomanii, 
żeby na terenie parlamentu powołać grupę posłanek i senatorek 
pochodzących z różnych partii politycznych, o różnych światopo-
glądach, o różnej, często odmiennej przeszłości politycznej, które  
zgodzą się działać wspólnie. Wspólnie i na rzecz wszystkich kobiet 
wokół takiego hasła, które wtedy wymyśliłam: «Kobiety kobietom».” 
– mówi o początkach działania KPK Barbara Labuda2.

Koło zrzeszało parlamentarzystki reprezentujące najwięcej partii 
w całej historii parlamentarnego lobby kobiet. Wynikało to po części 
z dużego rozdrobnienia partii w pierwszym Sejmie, do czego przy-
czyniła się na pewno ówcześnie obowiązująca ordynacja wyborcza. 
Jednakże obecność w KPK posłanek różnych opcji politycznych obra-
zowała panujący wówczas klimat polityczny sprzyjający zmianom 
systemowym. „Nawet te, które nie zapisały się do koła i nie uczest-
niczyły w jego pracach, na początku popierały naszą działalność” 
– wspominała Anna Szymańska-Kwiatkowska, członkini KPK3. 

2) Global Feminisms. Comparative Case Studies of Women’s Activism and Scholar-
ship. rozmowa sławomiry Walczewskiej z barbarą labudą, efKa 200�.

�) Wypowiedź podczas konferencji „lobby kobiet w polskim parlamencie �989–
200�”.
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Aktywność Koła w pierwszej fazie skupiła się głównie na wystąpie-
niach skierowanych do różnych organów państwa w sprawach do-
tyczących kobiet. Wśród nich najważniejsze było to skierowane do 
Prezesa Rady Ministrów z apelem o powołanie pełnomocnika ds. ko-
biet i rodziny. KPK zwracało się także do ministra zdrowia w sprawie 
dotyczącej ochrony zdrowia kobiet w ciąży. Z ich inicjatywy odbyły 
się konferencje – o stanie opieki nad matką i dzieckiem w Polsce (li-
piec 1991 roku) oraz poświęcona fundacjom na rzecz dzieci i rodziny 
(październik 1991 roku).

Pierwszy etap prac parlamentarnego lobby kobiecego wyraźnie 
zaakcentował płaszczyzny, które uznane zostały za najważniejsze 
– powołanie instytucji pełnomocnika, która stanowiłaby stały ele-
ment kontroli i wywierania wpływu na proces decyzyjny, ochrona 
zdrowia kobiet, edukacja seksualna, zapewnienie opieki i rozwoju 
dzieciom, zapewnienie im bytu materialnego. Był on także ważny 
dla procesu aktywizacji kobiet, którym udało się zaistnieć w polityce. 
Koło wyraziło także chęć współpracy z organizacjami społecznymi 
zajmującymi się sprawami kobiet, akcentując tym samym otwarcie 
kooperację z przedstawicielkami środowisk kobiecych o różnych po-
glądach. 

I Parlamentarna Grupa Kobiet:
I kadencja Sejmu i II kadencja Senatu 1992–1993
Parlamentarna Grupa Kobiet I

Ugrupowanie posłanek senatorek ogółem

sLd �0 0 �0

UD 2 2 4

psL 1 1 2

Up 1 0 1

1�

* slD – sojusz lewicy Demokratycznej, UD – Unia Demokratyczna, psl – polskie stron-
nictwo ludowe, Up – Unia pracy.

przewodnicząca: posłanka barbara labuda (UD).

Koło Parlamentarne Kobiet szybko przekształciło się w Parlamen-
tarną Grupę Kobiet. W kolejnej kadencji parlamentu liczyła ona 
jednak o wiele mniej członkiń. Także okres, na który przypada dzia-
łalność nowej Grupy, był szczególny – nowy Sejm przygotowywał 
Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży.

Do przedsięwzięć, które podjęła w tym trudnym dla siebie czasie 
PGK, można zaliczyć: powołanie Rady Konsultacyjnej (marzec 1992 
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roku), która składała się z kobiet – autorytetów. Rada miała stać się 
odpowiednikiem popularnych już wtedy na Zachodzie think-tanków, 
to jest ośrodkiem wymiany myśli i pomysłów dotyczących spraw 
publicznych, wysuwającym rekomendacje do działania i analizują-
cym procesy społeczne. W jej ramach powstały zespoły: ds. statusu 
kobiet w polskim systemie prawnym, ds. sytuacji kobiet na wsi, ds. 
dzieci, ds. gospodarki, ds. obrazu kobiet w mass-mediach i podręcz-
nikach, ds. aktywnej walki z bezrobociem, ds. elektoratu kobiet. Ta-
kie sektorowe podejście do spraw kobiet było, jak na początek lat 
90., nowatorskie i – gdyby zespoły miały szansę na zakończenie prac 
–  mogłoby zmienić spojrzenie na sytuację Polek, właśnie ze względu 
na wielopłaszczyznowość analiz. 

Burza medialna wokół Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie pło-
du ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zmobi-
lizowała PGK do zabrania głosu. W listopadzie 1992 roku powołano 
Międzyklubowy Zespół ds. Referendum4. Jego członkowie lobowali 
na rzecz referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży. 
Z inicjatywy PGK odbywały się także liczne spotkania z przedstawi-
cielami różnych środowisk – stron zainteresowanych ustawą. 

Grupa reagowała na bieżące decyzje polityczne – wielokrotnie wy-
stępowała do premiera po odwołaniu Anny Popowicz z funkcji pełno-
mocnika ds. kobiet i rodziny. Apelowała o przywrócenie tego urzędu 
i wzmocnienie jego uprawnień. PGK zwoływała także konferencje: 
„Ruch kobiecy – problemy, prognozy i inicjatywy” oraz „W trosce 
o nasze dzieci” (we współpracy z Polskim Komitetem Współpracy 
z UNICEF). 

Reagując na informacje o trudnościach, jakie przeżywa społeczeń-
stwo wchodzące na drogę transformacji, Grupa zwracała uwagę nie 
tylko na zagrożenia z nią związane, ale także wskazywała Polkom 
szanse, jakie ona ze sobą niesie. Parlamentarzystki dostrzegły także 
szansy, jakie niosło otwieranie się naszego kraju na Zachód – stwo-
rzono Polski Komitet Nagrody „Kobiety Europy”, któremu patronuje 
Komisja Europejska.

Skrócona kadencja i burza medialna w związku z Ustawą o plano-
waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży w 1993 roku zaprzepaściły szansę na prze-
prowadzenie głębokiej analizy kondycji kobiet polskich, która mogła 
powstać dzięki pracy zespołów eksperckich. Niemniej jednak to na 
ten okres działalności Grupy przypada jej największa aktywność na 
polu walki o prawo kobiet do przerywania ciąży. 

4) członkowie Zespołu powołali później stowarzyszenie na rzecz praw i Wolności 
oraz czasopismo „bez Dogmatu”.
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II Parlamentarna Grupa Kobiet:
II kadencja Sejmu, III kadencja Senatu 1993–1997
Parlamentarna Grupa Kobiet II

Ugrupowanie posłanek senatorek ogółem

sLd 28 4 �2

psL 5 1 �

Up � 0 �

UD 4 1 5

bezpartyjna 0 1 1

50

przewodnicząca: posłanka barbara labuda (UD) �99�-�99�, senatorka Dorota Kempka 
(slD) �99�-�997.

Kolejny etap prac PGK przypadł na ważny dla ustroju Polski okres: 
trwały wówczas prace nad nową konstytucją. Wysiłki Grupy skupiły 
się więc na opracowaniu i przeforsowaniu w Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego przepisów dotyczących praw kobiet. 
PGK walczyła o takie sformułowania, które stworzyłyby szeroki ka-
talog swobód obywatelskich. Do laski marszałkowskiej wpłynął 
wówczas także projekt Ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. 
Pracami nad nim zajmował się zespół pod kierownictwem Zofii Ku-
ratowskiej.

PGK prowadziła także działalność na rzecz poprawy życia kobiet 
w jego praktycznych aspektach: członkinie apelowały o realizację 
w szkołach programu edukacji seksualnej, o dostępność środków 
antykoncepcyjnych. Powołano także Polski Komitet Międzynarodo-
wego Roku Rodziny, w ramach obchodów którego upowszechniano 
wiedzę o kondycji polskich rodzin i jej problemach. 

Grupa podjęła także działalność rozpoczętą w poprzednich kaden-
cjach, będąc organizatorem licznych konferencji, wśród nich m.in. 
o przemocy w rodzinie (w 1995 roku), aktywności społecznej kobiet 
(w 1996 roku). Zwracała także uwagę na ustawodawstwo europej-
skie w zakresie polityki równościowej. Ważnym elementem pracy 
PGK był także udział jej przedstawicielek w obradach IV Światowej 
Konferencji Kobiet Pekin 19955. 

Kadencja zakończyła się połowicznym sukcesem. Efektem prac 
Grupy były art. 33 i 34 nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
mówiące o równych prawach kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym, 

�) W związku z iV światową Konferencją Kobiet pgK wzięła udział w przygoto-
waniu raportu na tę konferencję, który dawał obraz sytuacji ówczesnych polek. 
W Konferencji pekin �99� wzięła udział Dorota Kempka i Aleksandra Małachowska.
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politycznym, społecznym i gospodarczym. Z drugiej jednak strony 
nie udało się przeforsować ustawy o równym statusie. Także prace 
nad nowelizacją Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz-
kiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży nie przyniosły 
efektu. Mimo więc sprzyjającego politycznie klimatu (rządzący o pro-
weniencji liberalnej światopoglądowo) PGK nie zdołało przeprowa-
dzić wielu potrzebnych zmian i nie odegrało rewolucyjnej – z punktu 
widzenia sytuacji „przeciętnej Polki” – roli.

III Parlamentarna Grupa Kobiet:
III kadencja Sejmu i IV kadencja Senatu 1997–2001 
Parlamentarna Grupa Kobiet III

Ugrupowanie posłanek senatorek

sLd 27 3

UW 1 1

32

* UW – Unia Wolności. 

przewodnicząca: senatorka Dorota Kempka (slD). 

Sformowana w nowej rzeczywistości politycznej (wybory wygrane 
przez środowiska centroprawicowe i prawicowe) PGK składała się 
prawie wyłącznie z przedstawicielek lewicy. Przy braku możliwości 
realizowania przełomowych projektów Grupa skupiła się na „pracy 
u podstaw”. Członkinie powróciły do aktywności na polu stanowie-
nia prawa, dopominania się o równy status i współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi. 

W ramach płaszczyzny kooperacji najważniejszym wydarzeniem 
było powołanie Forum Współpracy PGK z Organizacjami Pozarzą-
dowymi. PGK przygotowała w tej kadencji m.in. projekt Ustawy 
o równym statusie kobiet i mężczyzn oraz uchwałę powołującą stałą 
komisję równego statusu kobiet i mężczyzn. Oba zostały jednak od-
rzucone, a „ustawy równościowej” nie ma do dziś.

W owej kadencji Grupa kontynuowała także dzieło Konferencji Pe-
kińskiej z 1995 roku, zwracając uwagę na wykonywanie założeń Plat-
formy Działania (przyjętej na Konferencji). Członkinie współtworzyły 
także Raport Alternatywny poświęcony realizacji Platformy Pekińskiej 
w krajach członkowskich ONZ. 

Grupa podejmowała także aktywność w sprawach bieżących. 
Sprzeciwiała się zawieszeniu przez rząd pracy nad realizacją progra-
mu „Przeciw przemocy – wyrównać szanse”. Protestowała przeciwko 
decyzji rządu likwidującej urząd pełnomocnika ds. kobiet i rodziny, 
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który został zastąpiony urzędem ds. rodziny (na czele którego stanął 
Kazimierz Kapera). 

Na płaszczyźnie politycznej PGK lobowała na rzecz wprowadzenia 
30% udziału kobiet na listach wyborczych. Prowadziła także akcje za-
chęcające kobiety do aktywności politycznej.

IV Parlamentarna Grupa Kobiet:
IV kadencja Sejmu i V kadencja Senatu 2001–2005
Parlamentarna Grupa Kobiet IV

Ugrupowanie posłanek senatorek ogółem

lewica �2 �8 70

psL 2 0 2

samoobrona 1 0 1

73

* pod hasłem „lewica” zliczono członkinie partii: slD, Up, sDpl – socjaldemokracja 
polska, psl zliczono łącznie z pbl-psl, tj. polskim blokiem ludowym – psl. 

przewodnicząca: senatorka Dorota Kempka (slD-Up).

Piąta kadencja działalności parlamentarnego lobby kobiecego sku-
piła rekordową liczbę członkiń. Jednakże wygrana SLD, które wpro-
wadziło do parlamentu wiele posłanek i senatorek, przyczyniła się 
do homogenicznego – pod względem politycznym – składu Grupy. 

Mimo wydawałoby się sprzyjających warunków (liberalna światopo-
glądowo większość w parlamencie) i w tej kadencji Grupie nie udało 
się przeforsować głębszych zmian. Udało się jednak przeprowadzić 
przez parlament ustawy o doniosłym znaczeniu dla ochrony praw ko-
biet: Ustawę o równym statusie kobiet i mężczyzn (aczkolwiek Sejm 
odrzucił senacki projekt ustawy 17 czerwca 2005 roku) oraz rządo-
wy projekt Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wiele 
kontrowersji wywołały projekty ustaw o świadomym rodzicielstwie 
i ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci, 
których jednakże nie udało się wprowadzić w życie. 

Duży wpływ na działalność PGK w tej kadencji miała zbliżająca się 
akcesja do Unii Europejskiej. Grupa zajęła się edukacją i promowa-
niem idei europejskiej, wskazywała na korzyści płynące z integracji, 
z naciskiem na profity dla kobiet. 

W tej kadencji Grupa zorganizowała największą liczbę konferencji 
(16) i spotkań panelowych, wśród których warto wymienić choćby 
kilka: „Kobiety w gremiach decyzyjnych” (maj 2003 roku), „Strategie 
polityczne kobiet” (kwiecień 2004 roku), „Kobiety w Parlamencie 
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Europejskim” (maj 2004 roku), „Projekt ustawy o świadomym rodzi-
cielstwie” (marzec 2004 roku), „Jak wykorzystać fundusze europej-
skie w działalności społecznej i gospodarczej kobiet” (grudzień 2004 
roku). 

V Parlamentarna Grupa Kobiet:
V kadencja Sejmu i VI kadencja Senatu 2005–2007
Parlamentarna Grupa Kobiet V

Ugrupowanie posłanek senatorek ogółem

po 26 1 27

pis 3 2 5

lewica �0 0 �0

psL 1 0 1

samoobrona 2 0 2

Lpr 2 0 2

47

* po – platforma obywatelska, pis – prawo i sprawiedliwość, lpr – liga polskich 
rodzin. 

przewodnicząca: posłanka Alicja olechowska (po). 

W kolejnej kadencji członkinie PGK kontynuowały działalność 
z lat poprzednich. Zmienił się jednak klimat polityczny. Do wyborów 
w 2005 roku we wszystkich kadencjach w formowanych Grupach 
Kobiet dominowały posłanki i senatorki partii rządzących. One też 
wyznaczały kierunki działań, zasiadały w gremiach decyzyjnych. 
W kadencji 2005–2007 przełamano ten zwyczaj, większość członkiń 
PGK wywodziła się z lewicy. Zbojkotowanie Grupy przez posłanki 
i senatorki z partii rządzących, a także realizowana przez rząd i ko-
alicjantów polityka prorodzinna o konserwatywnym i tradycyjnym 
umocowaniu skutecznie hamowała aktywność PGK. Wiele haseł fun-
damentalnych dla działalności Grupy stanęło w jawnym konflikcie 
z ideami lansowanymi przez ówcześnie rządzących. Wobec sporej 
przewagi sejmowej język tradycyjnego, często także stereotypowe-
go mówienia o kobiecie czy wolności osobistej, wyparł i zagłuszył 
język debaty wolnej od ideologii i napiętnowania. Próby przeciwsta-
wiania się jednostronnemu konserwatywnemu monologowi rządzą-
cych, nawet jeśli miały miejsce ze strony Grupy, nie zaistniały szerzej 
w świadomości publicznej. O ile bowiem członkinie PGK zapraszane 
były do programów czy debat, to pojawiały się tam nie w charakte-
rze reprezentacji Grupy, a wyłącznie swojej formacji politycznej. Do 
mediów trafiały wyłącznie jako „ciekawostki”, reprezentujące skraj-
nie odmienne poglądy, głosicielki „michałków”, jako interlokutorów 
dobierano im natomiast publicystów ultrakonserwatywnych i kato-
lickich lub wyrażających szowinistyczne tezy polityków tylko po to, 
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by na wizji doszło do konfrontacji i wymiany uszczypliwości. I tak na 
przykład merytoryczne punkty krytyki ustawy o becikowym ginęły 
w morzu zapewnień, że jest ona receptą na problemy demograficzne 
oraz że wzmocni ona naród polski.

Aktywność PGK w tej skróconej kadencji ograniczała się więc do 
działania w sferze względnego status quo. Wobec niezrealizowania 
postanowień polityki równego statusu kobiet i mężczyzn członkinie 
Grupy podejmowały wysiłki na rzecz ukrócenia tego stanu rzeczy. 

PGK w obecnej kadencji:
VI kadencja Sejmu i VII kadencja Senatu 2007–2009
Parlamentarna Grupa Kobiet VI

Ugrupowanie posłanek posłów senatorek ogółem

po 47 2 4 53

pis 5 1 1 7

lewica 11 0 0 11

psL 1 0 0 1

MN 0 1 0 1

73

* Mn – Mniejszość niemiecka. 

przewodnicząca: posłanka Magdalena Kochan (po).

Obecna kadencja podobnie jak poprzednia, wraz z uformowaną 
w niej Grupą, jest dla rozwiązywania problemów kobiet stracona. 
PGK nie spełnia swoich podstawowych zadań – nie stanowi  forum 
wymiany myśli i dyskusji, rzadko zabiera głos w sprawach dla kobiet 
najważniejszych (brak m.in. jasnego stanowiska w sprawie zmian 
w Kodeksie pracy dotyczących urlopów macierzyńskich). 

Wyznaczone przez obecną przewodniczącą PGK, posłankę Mag-
dalenę Kochan z PO, płaszczyzny działań wskazują na zachowawcze 
stanowisko. Zgodnie z założeniami programowymi przedstawionymi 
przez przewodniczącą Kochan Grupa ma się w tej kadencji zająć m.in. 
problematyką ochrony zdrowia kobiet, aktywizacji kobiet na polu po-
lityki, przedsiębiorczości, wyrównania zarobków kobiet i mężczyzn. 
Są to oczywiście ważne z punktu widzenia potrzeb kobiet płaszczy-
zny, jednakże zauważalny jest wąski katalog sfer działania. Jest on 
zbieżny z deklarowanym przez nowo wybraną także w tej kadencji 
pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania, wywodzącą się 
z PO, Elżbietę Radziszewską. Z jednej strony dobrze, że stanowisko 
w tych kwestiach jest mocne. Z drugiej jednak strony wyłączenie 
poza pole zainteresowań kwestii kontrowersyjnych, ale ważnych dla 
Polek na kolejne lata pozostawia je bez rozwiązania. Uciekanie od 
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tematów, co do których nie ma jednomyślności, jest siłą i pożąda-
nym kompromisem. Przewodnicząca Kochan mówi wprost: „wyjęły-
śmy z programów poszczególnych partii te punkty, które wszystkie 
możemy bez zastrzeżeń przyjąć”6. Pytana o te właśnie kontrowersyj-
ne i niejednoznaczne problemy odpowiada: „Na pewno nie zajmie-
my się sprawami aborcji. Będę o to zabiegać. To, co jest sprzeczne 
i budzące kontrowersje, niech pozostanie w naszych ugrupowaniach 
poselskich”7.

Poza tym aktywność Grupy na płaszczyznach zakreślonych przez 
Kochan nie jest zadowalająca dla tych, którzy wiązali z powstaniem 
PGK w tej kadencji nadzieje na opiniowanie projektów ustaw czy 
lobbing legislacyjny. Pytanie, czy spotykająca się sporadycznie (raz 
na dwa, trzy miesiące) Grupa ma realne możliwości podejmowania 
inicjatyw? „Jest tak wiele kobiet w Polsce, które potrzebują wsparcia 
i pomocy, że naprawdę miałybyśmy co robić, ale tego trzeba chcieć 
i nad tym trzeba pracować, co wymaga poświęcenia czasu i energii. 
Brak pomysłu to kolejny powód, dla którego ta grupa nie funkcjonuje 
tak, jak należy” – powiedziała w rozmowie z autorką jedna z posła-
nek, członkini PGK. 

I tak, do najważniejszych dokonań PGK można w tej kadencji zali-
czyć spotkanie parlamentarzystek z Madeleine Albright i opracowa-
nie stanowiska wobec projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (nie jest jednak ono dostępne, ponieważ podstrona PGK 
na witrynie sejmowej nie funkcjonuje). Co więcej, na przełomie lute-
go i marca bieżącego roku do mediów trafiły informacje8 o tym, że 
PGK przestała istnieć w związku z wystąpieniem z niej szeregu zna-
nych działaczek. Autorka niniejszej pracy starała się zweryfikować tą 
wiadomość, niestety bezskutecznie. Jednakże sam fakt pojawienia 
się takiej informacji świadczy po raz kolejny o słabości, jeśli nie atro-
fii PGK.

Wałęsa była kobietą, czyli PGK w roli michałka
Znamiennym wydaje się fakt, że bierność Grupy może być pozor-

na. PGK bowiem zupełnie nie funkcjonuje medialnie. Do opinii pub-
licznej nie przedostają się informacje o organizowanych przez nią 
konferencjach, strona internetowa Grupy dotąd rzadko odświeżana, 
obecnie w ogóle nie jest dostępna. Iwona Guzowska, posłanka PO, 
która była rzeczniczką prasową PGK pełniąc swoją funkcję ani razu 

6) Wywiad Marty ponikowskiej z Magdaleną Kochan dla portalu e-polityka, www.
e-polityka.pl.

7) Wywiad z Magdaleną Kochan, „głos szczeciński”, �8.0�.2008.

8) A. Monkos, Z Sejmu znikają kobiety, „Dziennik”, �.0�.2009, U. Augustyn, Szczuka 
rozczarowała Platformę, „Dziennik”, 8.0�.2009.
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nie zabierała publicznie głosu. Ona sama stwierdza, że „grupa, która 
ma spotkania raz na kwartał, nie jest w stanie niczego konstruktyw-
nego zrobić. Nie ma reakcji na sprawy bieżące”. „To przykre, bo wie-
rzyłam, że właśnie ta grupa będzie prężnie działać i przyznaję, że się 
rozczarowałam” – dodaje Guzowska.

Trudno więc jednoznacznie odpowiedzieć, czy PGK nie działa, czy 
też działa w ten sposób, że nikt nic o tym nie wie. Dla pełniącej funk-
cję forum kobiecego lobby w parlamencie Grupy strategia ta okazuje 
się jednak zawodna. Skuteczny lobbing to lobbing istniejący w me-
diach, wręcz „natarczywy”: lobbyści/lobbystki na każdym kroku przy-
pominają o interesach grupy, na rzecz której lobbują. W przypadku 
PGK nie tylko się nie słyszy, ale często po prostu nie wiadomo, jakie 
są i czego dotyczą postulaty Grupy. W obecnej kadencji parlamentu 
PGK udało się tylko raz zaistnieć medialnie. Po raz pierwszy bowiem 
do Grupy dołączyli mężczyźni – Marek Cebula (Platforma Obywatel-
ska), Adam Gawęda (Prawo i Sprawiedliwość) i  Ryszard Galla (Mniej-
szość Niemiecka). Największą sensacją było jednak zasilenie jej sze-
regów przez posła Platformy Obywatelskiej – Jarosława Wałęsę. Fakt 
ten, powtarzany wielokrotnie w mediach, zyskał od razu status „mi-
chałka”. Wałęsa stał się tym samym podmiotem kuluarowych żartów, 
które zresztą sam podsycał.

Wstąpienie Jarosława Wałęsy, tak jak dołączenie do Grupy pozosta-
łych mężczyzn, zaistniało w mediach w formie „michałka”. Nie skło-
niło nikogo do głębszej refleksji nad istotą Grupy, nie było bodźcem 
do przytaczania merytorycznych informacji o jej działalności. Chwi-
lowego szumu medialnego nie wykorzystała także sama Grupa, któ-
ra paradoksalnie mogła dzięki niemu przekazać istotne informacje 
o swojej aktywności, zaistnieć na dłużej w świadomości publicznej. 

W tej kadencji do Grupy nie przystąpiła większość posłanek PiS. 
Jako powód swej decyzji, zapytane przez autorkę, odpowiadają, że 
w Sejmie jest wiele zrzeszeń, a efektywna praca w nich wymaga po-
święcenia czasu i energii. „W Sejmie jest mnóstwo inicjatyw polega-
jących na organizacji grup zainteresowań różnego typu. Poza kobie-
tami jest grupa do spraw osób starszych, grupy sportowe zajmujące 
się brydżem, siatkówką, piłką nożną, grupa zajmująca się sprawami 
osób z autyzmem” – odpowiedziała posłanka Grażyna Gęsicka. Gru-
pa jest więc postrzegana jako jedno z „kół zainteresowań”, a nie fo-
rum pracy na rzecz kobiet. 

W oczach samych parlamentarzystów PGK jest postrzegana jako 
klub o zgoła towarzyskim – a nie pragmatycznym – charakterze. Gru-
pa traktowana jest z przymrużeniem oka. Pytanie, czy same człon-
kinie PGK nie są winne takiego postrzegania? Czy siedemnaście lat 
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lobbingu nie powinno przełamać tak stereotypowego i protekcjonal-
nego tonu?

Zakończenie
Nie ulega wątpliwości, że w Polsce jest miejsce dla lobby kobiecego, 

choć możliwe, że „nie ma klimatu politycznego dla tego typu grupy”. 
PGK powinna więc działać aktywnie, by taki grunt i przestrzeń dla 
własnej aktywności stworzyć, znaleźć dla siebie niszę. Musi jednak 
funkcjonować sprawnie, być może zdecydować się na mniej konwen-
cjonalne metody i bardziej zdecydowanie prezentować swoje stano-
wisko, które nie będzie wówczas marginalizowane. Potrzeba jasnego 
programu, który zawierałby w sobie najważniejsze problemy doty-
czące Polek i projekty rozwiązań tych problemów. PGK nie może tak-
że uciekać od tematów kontrowersyjnych. Milczenie w sprawie refun-
dacji in vitro czy dyskusji o aborcji, czyli najgłośniejszych medialnie 
tematów dotyczących kobiet w ostatnich miesiącach, odebrało PGK 
szansę na zaistnienie w opinii publicznej. Różnice programowe cha-
rakteryzujące partie, reprezentowane przez członków i członkowie 
PGK, utrudniają porozumienie w łonie Grupy. Nie powinna ona ich 
zacierać, ale być wyrazicielką owych różnic właśnie. Przedstawianie 
wielu punktów widzenia różnych środowisk kobiecych powinno być 
siłą, a nie przeszkodą w działaniu. PGK jest przecież w swych założe-
niach instytucją „ponadpartyjną” – reprezentuje poglądy i stanowi-
ska kobiet – parlamentarzystek różnych opcji politycznych. 

Siła grup takich jak PGK powinna polegać na czerpaniu z doświad-
czeń. Posłanki i senatorki, które uzyskują mandaty parlamentarne, 
są świadome barier, które stoją na przeszkodzie kobietom chcącym 
zaistnieć i funkcjonować w polityce. Jolanta Danielak, przemawiając 
4 czerwca 2005 roku podczas konferencji z okazji  15-lecia istnie-
nia PGK, powiedziała, że Grupa otrzymała „szczególny mandat do 
reprezentowania tych, którym nie zawsze się udaje”. Co więcej, nie 
tylko doświadczenia w drodze do parlamentu powinny być dla PGK 
inspiracją. Drogę do parlamentu poprzedza bowiem każdorazowo 
długoletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, 
kariera naukowa czy społeczna. Ten kapitał członkinie PGK muszą 
wykorzystywać, jeśli chcą być realnym ośrodkiem lobbingu na rzecz 
praw kobiet. Odcinanie się od tego, kim się jest, zaprzeczanie włas-
nej tożsamości, marginalizuje znaczenie Grupy. „Boli mnie to, że ko-
lejny raz świetna inicjatywa kobiet przez nas same została zduszona 
w zalążku, pokazując nas niestety jako mało konsekwentne i – ostro 
mówiąc – niesprawne politycznie” – konstatuje Guzowska.

U podstaw idei powołania PGK legło przekonanie, że demokracja 
bez kobiet to pół demokracji. Dzięki działalności Grupy, która to ha-
sło wcielała w życie, do Sejmu i Senatu w każdej kadencji dostają się 
kobiety, w gremiach decyzyjnych coraz częściej to one odgrywają de-
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cydującą rolę. Wciąż jednak wiele problemów dotyczących kobiet nie 
zostało rozwiązanych, a ich reprezentacja jest zbyt mała i zbyt słaba. 
W sytuacji, kiedy nie ma zgody na zmiany rewolucyjne, warto po-
wrócić do planów długofalowych. Lobbowanie na rzecz powołania 
stałej komisji ds. równego statusu, który to pomysł od kilku kadencji 
nie może doczekać się realizacji, czy powrót do idei powołania ko-
biecego think–tanku złożonego ze specjalistek, autorytetów, eksper-
tek to projekty sprzed lat, do których PGK mogłaby znów nawiązać. 
W sytuacji, w której nie uchwalona jest wciąż ustawa równościowa, 
a urząd pełnomocniczki ds. równego traktowania nie podejmuje 
znaczącej aktywności, Grupa mogłaby stać się ośrodkiem monitorin-
gu, podejmującym inicjatywy i opiniującym bieżące decyzje czy pro-
jekty ustaw. Parlamentarna Grupa Kobiet ma więc pole do działania 
i szansę, by ewoluować w dojrzałą strukturę. ❚

Tekst był przygotowany w ramach projektu fundacji Feminoteka „Gen-
dermeria – równościowy monitoring”. W niniejszym raporcie uzupeł-
niony o zmiany, jakie zaszły od 2008 roku.
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Przemoc wobec 
kobiet: 1989–2009

Joanna Piotrowska
 

W Polsce ok. 800 tys. kobiet rocznie doświadcza przemocy, zaś 
około 150 Polek rocznie ginie w wyniku tzw. nieporozumień domo-
wych1. Choć skala przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest w naszym 
kraju ogromna, przytaczane dane zdają się nie robić wrażenia na 
kolejnych ekipach rządzących. Większość prób podejmowanych po 
1989 roku wprowadzenia spójnego i skutecznego programu anty-
przemocowego uwzględniającego największą grupę ofiar przemocy, 
jaką są kobiety, spełzła na niczym. I choć dziś nikt nie zaprzeczy, że 
problem przemocy wobec kobiet istnieje, kolejne ekipy rządzące nie 
wykazują wrażliwości na to zjawisko, a brak systematycznych działań 
powoduje, że skala przemocy wobec kobiet i dziewcząt w Polsce od 
lat systematycznie zwiększa się2. Według ostatnich badań na temat 
przemocy przeprowadzonych w 2007 roku wynika, że przynajmniej 
jednej formy przemocy od członka rodziny doświadczył choćby raz 
więcej niż co trzeci Polak (36%). Każdej z form przemocy najczęściej 
doświadczają kobiety3.

�) b. gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminolo-
giczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

2) Przemoc i konflikty w domu, cbos, Warszawa 200�.

3) Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców 
i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie, 
tns obop, Warszawa 2007.
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Tabela 1.
czy w pani małżeń-
stwie zdarzyło się, 
że współmałżonek 
(partner) uderzył 
panią podczas 
kłótni?*

odpowiedzi kobiet pozostających w związkach małżeńskich lub 
partnerskich

Viii �99�** 
(n= 94�)

Xi �996*** 
(n=946)

ii 2002 
(n=4�4)

iX 200� 
(n=�77)

i 200� 
(n=47�)

w procentach

tak, wiele razy 4 4 3 4 5

tak, kilka, kilkana-
ście razy

5 5 4 3 4

tak, jeden, dwa 
razy

8 8 5 7 �

nie, nigdy się to nie 
zdarzyło

8� 8� 88 86 86

* W roku �99� oraz �996 pytanie brzmiało: czy w pani małżeństwie zdarzyło się, że 
mąż uderzył panią podczas kłótni?
** badanie „Kobiety ‘9�”, ogólnopolska reprezentatywna próba losowa dorosłych 
kobiet (n=�087).
*** badanie „Kobiety ‘96”, ogólnopolska reprezentatywna próba losowa dorosłych 
kobiet (n=��0�).

Źródło: cbos

Sukces lat 90. 
Do 1989 roku badania na temat zjawiska przemocy, a tym bardziej 

z uwzględnieniem przemocy wobec kobiet, nie były prowadzone, 
a nawet jeśli dane takie były zbierane, to w oficjalnych informacjach 
pomniejszano ich wysokość, bowiem problem przemocy w komuni-
stycznej Polsce był skrzętnie skrywany i zamiatany pod dywan, po-
dobnie jak wiele innych problemów społecznych. 

Problem przemocy w okresie komunizmu był bardzo silnie kojarzo-
ny przede wszystkim z patologią i alkoholem. Ten stereotyp mocno 
się zakorzenił nie tylko w społeczeństwie, ale także wśród decyden-
tów, władz rządowych i samorządowych4, stąd też problematyka 
przemocy w rodzinie po 1989 roku została wprowadzona do Kra-
jowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (lata 
1991–1992), którego realizacją wkrótce zajęła się powstała w 1994 
roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(PARPA). Także dla jej pierwszych pracowników decyzja ta wydawała 
się oczywista: „W momencie powstawania «Niebieskiej Linii»5 nie by-
liśmy wolni od mitów, że przemoc w rodzinie, nawet jeśli istnieje, to 

4) J. Mellibruda, Polska przemoc domowa – problemy, wyzwania i poszukiwanie 
rozwiązań, „niebieska linia” nr 6/200�.

�) ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „niebieska linia” 
powstało z inicjatywy pArpA.
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koniecznie związana jest z alkoholem” – tłumaczyła Monika Płatek6. 
Szybko jednak stało się jasne, że o ile rzeczywiście zjawisko przemo-
cy dotyka w dużej mierze rodziny z problemem alkoholowym, a al-
kohol jest jednym z czynników wyzwalających przemoc, to nie jest to 
jedyna narażona na nią grupa. Na szczęście „nie udało się sprowadzić 
jej [przemocy – przyp. red.] do zjawiska marginalnego, dotyczącego 
rodzin patologicznych, lub związanego z alkoholizmem”7, co po-
strzegane jest jako jeden z sukcesów organizacji kobiecych w Polsce, 
które od samego początku podkreślały (zgodnie z danymi z innych 
krajów europejskich, a później także polskich), że przemocy domo-
wej doświadczają przede wszystkim kobiety, a w przygotowywanych 
raportach pisały, że przemoc nie powinna być kojarzona jedynie 
z patologią i alkoholizmem8. Zwracały także uwagę, że „przemoc wo-
bec kobiet nie jest dostatecznie rozpoznanym zjawiskiem i wyodręb-
nionym problemem społecznym”9 i na różnych międzynarodowych 
i polskich konferencjach przedstawiały dane dotyczące tego zjawiska 
oraz postulaty mające na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy 
wobec kobiet. 

Bez względu na stereotypy dotyczące źródeł przemocy i miejsca jej 
powstawania, w latach 90. można zaobserwować postęp w zakresie 
tworzenia programów pomocy dla ofiar przemocy. Powstały kobiece 
organizacje pozarządowe oferujące kobietom, które doznały prze-
mocy, różnorodne formy wsparcia, funkcjonują programy przeciw 
przemocy związane z lokalnymi agencjami przeciwdziałania alkoho-
lizmowi10.

W 1995 roku podczas konferencji dotyczącej przemocy w rodzinie 
organizowanej przez PARPA, Parlamentarną Grupę Kobiet i pełno-
mocnika rządu ds. rodziny i kobiet, została uchwalona Polska dekla-
racja w sprawie przemocy w rodzinie11. Wtedy też zrodził się pomysł 
przygotowania koncepcji programu „Bezpieczeństwo w rodzinie”. 
W jego wyniku jeszcze w tym samym roku przy Instytucie Psycholo-
gii Zdrowia powstało Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” i Studium Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, zaś rok później zawiązało się Ogólnopolskie Porozumie-

6) M. płatek, W drodze, „niebieska linia” nr 6/200�.

7) Feministki. Własnym głosem o sobie, red. s. Walczewska, eFKa, Kraków 200�, 
s. �2.

8) choć pozostałością przypisania przemocy do alkoholizmu są gminne programy 
antyprzemocowe, do dziś finansowane z tzw. korkowego, czyli pieniędzy z akcyzy.

9) Sytuacja kobiet w Polsce. Raport organizacji pozarządowych – Pekin 95, społecz-
ny Komitet organizacji pozarządowych – pekin �99�, Warszawa �99�.

�0) Kobiety w Polsce w latach 90., centrum praw Kobiet, Warszawa 2000.

��) J. Mellibruda, Polska przemoc domowa... op. cit.
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nie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy 
„Niebieska Linia”, skupiające osoby i instytucje, które popierają pro-
gram przeciwdziałania przemocy w rodzinie12. 

Od tego momentu antyprzemocowe działania nabrały impetu. 
„Gazeta Wyborcza” zapowiedziała: „Rusza wielka akcja «Przeciw-
działanie przemocy w rodzinie». Jest się czym zająć, bo co piąta żona 
w naszym kraju jest maltretowana przez męża” – alarmowała „Ga-
zeta Wyborcza”, wspierając pierwszą w wolnej Polsce antyprzemo-
cową akcję zainicjowaną przez PARPA13. „GW” reklamowała także 
na swoich łamach przygotowany w ramach akcji pierwszy poradnik 
dla ofiar przemocy domowej pt. Powiem ci, co zrobić14 oraz nowo 
powstały telefon zaufania dla ofiar przemocy domowej o zasięgu 
ogólnopolskim.

Organizatorzy akcji mogli się już powołać na pierwsze zgromadzo-
ne w Polsce dane statystyczne na temat zjawiska przemocy uwzględ-
niające płeć ofiary15, z których wynikało, że 18% kobiet pozostających 
w związkach małżeńskich doznało przemocy fizycznej ze strony swo-
ich mężów, z czego 9% było maltretowanych często i wielokrotnie, 
a kolejne 9% było bitych sporadycznie w ciągu trwania ich związku. 
Kolejne informacje na temat nasilania się skali przemocy wobec ko-
biet pochodziły z Międzynarodowych Badań Ofiar Przestępstw ICVS 
(Atlas przestępczości w Polsce 3, 2001) oraz z sondaży Centrum Ba-
dania Opinii Społecznych CBOS (komunikaty z lat 2002, 2003, 2005). 
Źródłem informacji na ten temat były także dane z Ogólnopolskiego 
Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i z badań 
przeprowadzonych przez Instytut Zdrowia Psychicznego Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego (PTP)16. Choć prowadzone badania 
dotyczące skali przemocy wobec kobiet w Polsce miały charakter wy-
cinkowy17, jasno pokazywały, jak olbrzymia jest skala tego zjawiska 
i że bez spójnego programu, zawierającego różnorodne działania, 
nie da się przeciwdziałać tak szerokiemu problemowi.

�2) Do końca września 2008 roku akces do porozumienia zgłosiło 26�6 osób 
oraz ��98 instytucji. najwięcej osób należących do porozumienia mieszka i pracuje 
w województwach: mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

��) J. piotrowska, Polska przemoc domowa, „gazeta Wyborcza” nr ��, 6.0�.�99�, 
s. �2.

�4) Jego twórczyniami były K. Kądziela i M. Maresz.

��) pierwsze badania przeprowadziło centrum badania opinii społecznej w �99� 
roku na reprezentatywnej próbie �087 dorosłych, zamężnych kobiet.

�6) b. gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce..., op. cit.

�7) ibidem.
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W 1997 roku PARPA zorganizowała pierwszą w Polsce kampanię 
świadomościową dotyczącą przemocy w rodzinie. Choć odbywała 
się ona pod hasłem „Powstrzymać przemoc domową”, to jednak 
wyraźnie wskazywała, poprzez umieszczone na billboardach zdjęcia 
kobiet-ofiar przemocy, kto przede wszystkim doświadcza przemocy 
i że jej źródłem są powszechnie panujące w świadomości społeczeń-
stwa stereotypy na temat kobiet. W kampanii wykorzystano me-
dia: telewizję, prasę, radio oraz reklamę w formie plakatów, ulo-
tek oraz broszurek. Jednym z elementów kampanii były billboardy 
przedstawiające zdjęcia pobitych kobiet, opatrzone hasłami: „Bo zu-
pa była za słona”, „Bo była zbyt atrakcyjna”, „Bo musiał jakoś od-
reagować”, które znalazły się na ulicach dwudziestu dwóch miast18. 
Kampania odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Dyskutowano 
o niej w mediach, była analizowana przez ekspertów z dziedziny re-
klamy społecznej. „Nośność tego hasła wyniosła na szczyt świado-
mości społecznej problem przemocy w rodzinie. Badania społeczne 
robione przed i po kampanii pokazywały, że Polacy szybko podnie-
śli znaczenie tego problemu społecznego w rankingach problemów 
ich dotyczących. (…) było jasne, że czy się to komuś podoba, czy nie, 
problemu przemocy w rodzinie nie da się «zamieść pod dywan»” 
– wspominała kampanię Renata Durda19.

W tym samym roku rząd uruchomił program „Przeciw przemo-
cy – wyrównać szanse”, który przygotowywany był przez dwa lata 
przez ówczesną pełnomocniczkę rządu ds. rodziny i kobiet, Jolantę 
Banach, w konsultacji z organizacjami zajmującymi się przeciwdziała-
niem przemocy, i miał być realizowany we współpracy z Programem 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Można powiedzieć, że 
był to pierwszy i ostatni tak innowacyjny i szeroko zakrojony projekt, 
mający na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy, w tym przemo-
cy wobec kobiet w Polsce. Zakładał m.in. próbę stworzenia w Polsce 
bazy dla instytucjonalnego systemu pomocy dla kobiet znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej; miał wspierać oraz inte-
grować różne formy przeciwdziałania przemocy rodzinnej i udziela-
nia pomocy kobietom i dzieciom – najczęstszym ofiarom przemocy; 
przewidywał stworzenie i finansowanie dziesięciu centrów pomocy 
dla kobiet w wybranych miastach wojewódzkich20, które miały za-
pewnić wszechstronną pomoc dla kobiet-ofiar przemocy w rodzinie, 
a także zakładał uruchomienie linii kredytowych dla osób pokrzyw-
dzonych, wspierających kobiety-ofiary przemocy w ekonomicznym 

�8) Źródło: strona internetowa www.bezuprzeden.org. program stworzony przez 
stowarzyszenie Kobiet KonsolA i kontynuowany przez Fundację Autonomia.

�9) r. Durda, Właściwe dać rzeczy słowo, czyli o kampaniach społecznych, „niebie-
ska linia” nr 6/200�.

20) Komunikat po radzie Ministrów – 4.02.�997 (http://www.kprm.gov.pl/archi-
wum/�9�7_�284.htm, pobrane w dn. �8.04.2009).
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usamodzielnieniu się21. Zaistniała wtedy realna szansa na długofa-
lową (program miał trwać do 2000 roku), przemyślaną pomoc dla 
kobiet doświadczających przemocy. 

Jednak w 1997 roku, po dojściu do władzy nowego rządu (AWS), 
zlikwidowano biuro pełnomocnika rządu ds. kobiet i rodziny, a na 
jego miejsce powołano biuro pełnomocnika rządu ds. rodziny. Roz-
poczęte przez poprzedni rząd działania, mające na celu zmianę 
stereotypów przyczyniających się do przemocy w rodzinie, zostały 
nie tylko zatrzymane, lecz całkowitej zmianie uległy założenia an-
typrzemocowego programu22. Przedstawiciele nowego rządu stali 
bowiem na stanowisku, że prowadzenie tak zapisanej kampanii jest 
zamachem na rodzinę, zaś doradcy nowego pełnomocnika twierdzili 
m.in., że „takim kobietom nie należy dawać pożyczek, bo i tak ich 
nie spłacą. Przeznaczone są dla nich zasiłki z pomocy społecznej”23. 
Tymczasem propozycja wprowadzenia pożyczek dla ofiar przemocy 
była bardzo istotnym rozwiązaniem, bowiem, jak wynika z badań, 
przyczyną konfliktów w rodzinie są najczęściej problemy finansowe, 
ponadto większość kobiet-ofiar przemocy ma trudną sytuację eko-
nomiczną. To właśnie brak samodzielności finansowej powoduje, że 
kobiety-ofiary przemocy nie sprzeciwiają się oprawcy, nie odchodzą 
od niego i nie zgłaszają przemocy odpowiednim organom.

Za realizację programu odpowiedzialny był ówczesny pełnomoc-
nik rządu ds. rodziny, Kazimierz Kapera, który publicznie kwestio-
nował istnienie problemu przemocy wobec kobiet i przedstawiał go 
jako neutralny ze względu na płeć, dowodząc, że mężczyźni w tej 
samej mierze co kobiety są ofiarami przemocy24. Jak wspomina Mo-
nika Płatek: „Rząd AWS [działał w latach 1997–2001 – przyp. red.] 
sprowadził politykę prorodzinną do nieznacznej pomocy finansowej 
rodzinom najliczniejszym i do wyraźnego zepchnięcia na margines 
kwestii ochrony kobiet i dzieci przed przemocą w domu. Jednostko-
we przykłady zajęć edukacyjnych przeciwko przemocy nie kompen-
sowały braku inicjatywy władz do wprowadzenia edukacji przeciwko 
przemocy”25. Co warte podkreślenia w zmienionym przez biuro Kazi-
mierza Kapery programie „Przeciw przemocy – wyrównać szanse” 
oraz w sprawozdaniach z jego realizacji (program był realizowany do 

2�) U. nowakowska, M. Jabłońska, Przemoc wobec kobiet, [w:] Kobiety w Polsce, 
centrum praw Kobiet, Warszawa 2000.

22) Wdrażanie Platformy Działania przez rząd polski w latach 1995–2000. Raport 
alternatywny organizacji pozarządowych opracowany na 44. sesję Komisji ONZ 
ds. Statusu Kobiet, stowarzyszenie na rzecz równego statusu płci, Warszawa 2000.

2�) ibidem.

24) Raport alternatywny. Pekin +10 opracowany przez polskie feministyczne orga-
nizacje pozarządowe na sesję specjalną Komisji praw Kobiet, Warszawa 200�.

2�) M. płatek, W drodze, op. cit.
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2000 roku) słowo „kobieta” nie pojawia się ani razu26. Tę samą pra-
widłowość można zauważyć w powstałej w 1999 roku Karcie Praw 
Ofiary, w której nie uwzględniono specyficznej sytuacji kobiet po-
krzywdzonych w wyniku przemocy domowej oraz seksualnej27.

Po raz kolejny (i, jak się okaże, nie ostatni) działania antyprzemo-
cowe, walka z przemocą wobec kobiet i pomoc dla nich spadają na 
barki organizacji pozarządowych i innych grup. To one właśnie pro-
wadzą badania na temat zjawiska przemocy wobec kobiet, szkolą 
służby państwowe i samorządowe, prowadzą edukację publiczną, 
porady prawne i psychologiczne, telefony zaufania oraz obsługują 
schroniska. Warto też wspomnieć o organizowanych przez fundację 
Centrum Praw Kobiet „Trybunałach przeciw przemocy wobec kobiet” 
(pierwszy odbył się w 1995 roku)28. Jednak ze względu na niedosta-
teczne finansowanie i brak zainteresowania rządu tą problematyką 
działania te nie mogły być ani szeroko rozpowszechnione, ani wi-
doczne i tak skuteczne, a przede wszystkim prowadzone tak syste-
matycznie, jak wymagałaby skala zjawiska.

W 1998 roku opracowana przez Państwową Agencję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych procedura interwencji policji wobec 
przemocy w rodzinie „Niebieska Karta” została wprowadzona w ży-
cie. Do dziś, choć krytykowana zarówno przez policję, jak i niektóre 
organizacje, a także ekspertki/ów z tej dziedziny29, jest jedną z naj-
ważniejszych procedur interwencji policji wobec przemocy w rodzi-
nie, a także bazą danych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, 
zaś dla kobiet-ofiar przemocy stanowi źródło wiedzy o tym, że prze-
moc jest przestępstwem ściganym przez prawo.

 
(Nie) przeciwdziałanie przemocy w XXI wiek 

Wydawało się, że w XXI wiek wchodzimy optymistycznie: w 2001 
roku powstał Policyjny Program Wspierania Ofiar Przestępstw, 
W 2002 roku udoskonalono i zmodyfikowano formularze uspraw-
niające procedurę „Niebieskiej karty”30. Jednak na kolejne ogól-
nopolskie antyprzemocowe działania trzeba było czekać dwa lata. 
Kampania uruchomiona w 2003 roku odbywała się pod patronatem 

26) Przeciw przemocy – wyrównać szanse, informacja biura pełnomocnika rządu do 
spraw rodziny na temat realizacji programu, maj 2000 roku.

27) Raport alternatywny. Pekin +10, op. cit.

28) głównymi bohaterkami trybunałów są kobiety, ofiary przemocy, które dzielą 
się swoimi doświadczeniami, opowiadają o tym, jak walczyły o swoje prawa.

29) organizacje zwracały m.in. uwagę na tzw. Kartę D, którą miała wypełniać 
ofiara przemocy. Zdaniem organizacji kobiecych przerzucała ona odpowiedzialność 
za wszczęcie postępowania na ofiarę. ta sytuacja uległa zmianie po wejściu w życie 
w 200� roku Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

�0) Zarządzenie nr 2�/02 Komendanta głównego policji z ��.�2.2002 roku.
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Kancelarii Prezydenta Polski i ambasadora Finlandii, a zaangażowała 
się w nią ówczesna szefowa kancelarii prezydenta, Barbara Labuda. 
Kampania przebiegała pod hasłem „Kobieta Bezpieczna”; w jej ra-
mach odbywały się szkolenia z samoobrony prowadzone przez po-
licjantów, wykłady z psychologii, prawa, technik negocjacji. Przy-
gotowano także spoty telewizyjne i billboardy zachęcające kobiety 
do udziału w projekcie. W środowisku feministycznym kampania ta 
wzbudziła mieszane uczucia i była krytykowana. Z jednej strony za-
chęcała bowiem kobiety do tego, by się broniły, by nie były bezrad-
ne, ale slogan użyty w kampanii – „Nie wychylaj się” – wzmacniał 
stereotyp kobiety uległej i biernej31. 

Po zmianie ekipy rządzącej w 2001 roku przywrócono stanowisko 
pełnomocnika rządu, który tym razem otrzymał nazwę ds. równego 
statusu kobiet i mężczyzn. Na jego czele stanęła Izabela Jaruga-Nowa-
cka, a problematyka przemocy wobec kobiet znów stała się jednym 
z ważnych tematów. W Krajowym Programie Działań na rzecz Kobiet 
na lata 2003–2005 poświęcono problemowi przemocy wobec kobiet 
obszerny rozdział, w którym zapisano zobowiązania dotyczące prze-
ciwdziałania i eliminowania przemocy wobec kobiet, m.in. przygoto-
wanie projektu kompleksowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w bliskich związkach32, zweryfikowanie zapisów zawartych w Karcie 
Praw Ofiary tak, aby uwzględniały sytuację kobiet-ofiar przemocy, 
budowanie instytucjonalnego systemu wsparcia dla kobiet-ofiar 
przemocy, a także przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii in-
formacyjnej dotyczącej zjawiska przemocy wobec kobiet i promocji 
polityki pod nazwą „Zero tolerancji dla przemocy”. Jednak ani zmian 
w Karcie Praw Ofiary, ani planowanej kampanii nie udało się prze-
prowadzić. Inicjatywę w wielu obszarach znów przejęły organizacje 
pozarządowe oraz nieformalne grupy, organizując działania w ra-
mach międzynarodowej kampanii „16 dni działań przeciw przemocy 
wobec kobiet”, nad którymi w 2002 i 2003 roku pełnomocniczka ob-
jęła patronat. Centrum Praw Kobiet przygotowało spot telewizyjny 
„Dom to nie ring”, w którym wziął udział ówczesny premier rządu, 
Leszek Miller. Rząd, jak zauważają autorki alternatywnego raportu 
przygotowanego na Sesję Specjalną Komisji Praw Kobiet ONZ w 2005 
roku, nie wywiązał się z wielu innych zadań zapisanych w Krajowym 
Programie Działań, zaś w swoich sprawozdaniach pomijał rolę orga-
nizacji pozarządowych, które wiele z tych zadań realizowały, często 
bez udziału środków publicznych. Jednym z nich był Program Opieki 
nad Ofiarami Gwałtu skierowany do policjantów. Zainicjowały go To-
warzystwo Rozwoju Rodziny i fundacja Centrum Praw Kobiet. W jego 

��) M. Kołodziejczyk, Przemoc seksualna. Lato wysokiego ryzyka, „polityka” 
nr 26 (2407) 28.06.200�.

�2) Więcej o ustawie w rozdziale Bój o ustawę antyprzemocową niniejszego 
raportu.
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ramach policjanci uczyli się, jak postępować z ofiarami gwałtów, zaś 
jednym z elementów programu była akcja informacyjna skierowa-
na do zgwałconych kobiet: ulotki i plakaty z numerami telefonów 
i adresami miejsc, gdzie ofiary gwałtu mogą uzyskać pomoc. Pro-
gram miał m.in. zagwarantować pokrzywdzonym, że przesłucha je 
osoba tej samej płci, zeznania zostaną zarejestrowane, żeby ofiara 
nie musiała kilka razy przywoływać traumatycznych wspomnień, 
sprawcę rozpozna bez bezpośredniej konfrontacji przez tzw. lustra 
weneckie. Przesłuchania miały się odbywać w tzw. niebieskich poko-
jach. W rezultacie powstało sto takich pokoi w całej Polsce33. Jednym 
z niewielu założeń zapisanych w Krajowym Programie dotyczącym 
przemocy, zrealizowanym przez rząd SLD, było opracowanie i wpro-
wadzenie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Tymczasem na kolejne działania rządu, mające charakter edukacyj-
ny i świadomościowy i skierowane do ogółu społeczeństwa, musie-
liśmy poczekać do 2004 roku. Tym razem kampania przebiegała pod 
hasłem „Przełam Przemoc” i została zorganizowana przez ówczesną 
pełnomocniczkę rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, Mag-
dalenę Środę. W jej ramach uruchomiono m.in. specjalną infolinię 
dla ofiar przemocy. Informacje o tym, że każda przemoc domowa 
jest przestępstwem, pojawiały się w radiu, telewizji i na billboar-
dach. Była to ostatnia ogólnopolska kampania dotycząca przemocy 
wobec kobiet w Polsce. Co warte podkreślenia, kampanie edukacyj-
ne i świadomościowe w przeciwdziałaniu przemocy odgrywają nie-
zwykle istotną rolę, bowiem jedną z głównych przyczyn stosowania 
przemocy są głęboko zakorzenione stereotypy dotyczące kobiet 
i mężczyzn oraz przyzwolenie na stosowanie przemocy. Choć Polacy 
w większości nie zgadzają się ze szkodliwymi stereotypami na temat 
przemocy w rodzinie, to jednak poziom poparcia dla niektórych jej 
form jest nadal niepokojąco wysoki. W polskim społeczeństwie wciąż 
pokutuje przekonanie, że ofiary przemocy akceptują swoją sytuację, 
że „sprawca zaprzestanie przemocy, jeśli nie będzie prowokowany”, 
a strach żony przed poruszaniem pewnych problemów w rozmowie 
z mężem jest jej problemem34.

W 2005 roku urząd pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet 
i mężczyzn został zlikwidowany przez rząd Kazimierza Marcinkiewi-
cza. Od tamtego momentu problem przemocy wobec kobiet stał się 
dla polskiego rządu niewidzialny. Z raportu z realizacji Krajowego 
Programu na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wynika, że 
od 2005 roku do dziś środki na działania edukacyjne w zakresie prze-
mocy wynoszą 120 tys. zł, które i tak nie zostały przeznaczone na 
kampanię edukacyjną z prawdziwego zdarzenia. Wydrukowano pla-

��) Dane za 2007 rok, źródło Komenda główna policji.

�4) Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie..., op. cit.
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katy i ulotki, które trafiły do instytucji zajmujących się przeciwdzia-
łaniem przemocy w rodzinie, jednak te kilkanaście tysięcy ulotek czy 
plakatów nie odegrało istotnej roli w działaniach profilaktycznych.

Przemoc seksualna
Jeszcze gorzej wygląda sytuacja związana z przeciwdziałaniem 

przemocy seksualnej wobec kobiet. Do tej pory dane określające 
liczbę popełnionych zgwałceń są bardzo niedokładne i, jak twierdzą 
ekspertki i eksperci, niedoszacowane. Można jedynie podejrzewać, 
że liczba ta jest w rzeczywistości dziesięciokrotnie wyższa od poli-
cyjnych statystyk35, ponieważ zaledwie 1/3 faktycznie zgwałconych 
kobiet zgłasza ten fakt na policji czy prokuraturze, m.in. dlatego, że 
nie ma jasnych procedur postępowania w przypadku gwałtów, a ko-
biety wstydzą się i boją ujawniać gwałt. Na podstawie prowadzonych 
badań zjawiska przemocy w Polsce szacuje się, że niemal co szósta 
kobieta doświadczyła w swoim życiu przemocy seksualnej36.

Jak wynika z Raportu z monitoringu sytuacji ofiar zgwałcenia w po-
stępowaniu przygotowawczym, przeprowadzonego w 2006 roku 
przez Beatę Zadumińską w ramach programu strażniczego Fundacji 
im. S. Batorego, mimo szczegółowych wytycznych w obszarze pra-
cy z ofiarami zgwałceń, wprowadzonych w 2001 roku, na poziomie 
praktycznym nie działają w tym zakresie nawet podstawowe stan-
dardy. Pomiędzy resortem sprawiedliwości a placówkami powołany-
mi do zabezpieczenia dowodów najważniejszych z punktu widzenia 
skutecznego ścigania sprawców nie istnieje żadna planowa i usyste-
matyzowana współpraca. Podejmowane przez organizacje pozarzą-
dowe próby wprowadzenia jasnych i spójnych procedur oraz tzw. 
pakietów gwałtów, które miały pomóc policji czy lekarzom w przy-
padkach gwałtów, spełzły na niczym. 

Bezradna Unia i międzynarodowe organizacje
Na brak działań rządu w zakresie przeciwdziałania przemocy wo-

bec kobiet zwracał Polsce uwagę Komitet ds. Likwidacji Dyskrymina-
cji Kobiet przy ONZ, przed którym Polska ma obowiązek składania 
okresowych sprawozdań z realizacji postanowień Konwencji w spra-
wie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Warto podkre-
ślić, że raporty te przedstawiane były z dużym opóźnieniem: raporty 
okresowe CEDAW przedstawione w styczniu 2007 roku obejmowały 
okres szesnastu lat, a zawarte w nich informacje na temat działań 
podejmowanych przez rząd w zakresie przeciwdziałania przemocy 
wobec kobiet znacząco różniły się od opinii przedstawianej przez or-

35) Kobiety w Polsce w latach 90., centrum praw Kobiet, Warszawa 2000.

�6) b. gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce…, op. cit., s. 60–6�.
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ganizacje pozarządowe zajmujące się tą problematyką37. Zagranicz-
ni eksperci zwrócili uwagę na kwestię „znikania” kobiet w polskiej 
polityce, która jest określana dziś mianem prorodzinnej, nie zaś 
równościowej. Ich niepokój budziło przede wszystkim postrzeganie 
przemocy domowej jako problemu neutralnego płciowo, a także nie-
wystarczająca liczba schronisk dla ofiar przemocy i jeszcze wiele in-
nych kwestii. Komitet zalecił także przeprowadzenie kampanii mają-
cej na celu zwiększenie świadomości odnośnie zwalczania przemocy 
wobec kobiet38. Choć od tamtego czasu minęły dwa lata, polski rząd 
pozostaje głuchy na te zalecenia.

Wejście Polski do Unii Europejskiej nie przyczyniło się w żadnej 
mierze do zmiany postrzegania problematyki przemocy wobec ko-
biet w Polsce. Choć różne unijne instytucje przywiązują dużą wagę 
do problematyki przemocy wobec kobiet i przyjęto wiele zapisów, 
dyrektyw i strategii w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet (m.in. w 2006 roku Rada Europy ogłosiła kampanię na 
rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet39), to jednak Polska 
w niewielkim stopniu włączyła się w te działania: „Polskie obchody 
kampanii ograniczyły się do dwóch «działań»: 1) obrad pierwszej 
grupy roboczej ds. przeciwdziałania przemocy w Departamencie 
ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej, mającej na celu powołanie międzyresor-
towego zespołu monitorującego programy rządowe oraz organiza-
cję konferencji dla organizacji pozarządowych na temat pozyskiwa-
nia środków krajowych i europejskich; 2) zorganizowania w Senacie 
spotkania senatorów z wiceminister Joanną Kluzik-Rostkowską po-
święconego sytuacji kobiet w Polsce, w tym również przemocy do-
mowej”40.

Podsumowanie
Po dwudziestu latach transformacji ustrojowej w Polsce można 

praktycznie powtórzyć zapis, który znalazł się w Raporcie organiza-

�7) Sytuacja kobiet w Polsce. Raport kobiecych organizacji pozarządowych dla 
Komitetu ONZ ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet znaleźć można na 
stronie Federacji na rzecz Kobiet i planowania rodziny www.federa.org.pl.

�8) polska wersja uwag końcowych Komitetu dostępna jest na stronie Federacji na 
rzecz Kobiet i planowania rodziny, www.federa.org.pl.

�9) M.in. rekomendacja Komitetu Ministrów rady europy dotycząca przeciw-
działania przemocy wobec kobiet z 2002 roku; ogłoszona w 2006 roku przez radę 
europy kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet; program „czas 
na równe traktowanie”; programy Daphne i wiele innych. 

40) A. Mrozik, e. rutkowska, i. stefańczyk, Kogo chronimy przed przemocą. Dwa 
lata ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Raport Krytyczny, Fundacja 
Feminoteka, Warszawa 2007; raport dostępny na stronie fundacji Feminoteka  
www.feminoteka.pl.
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cji pozarządowych – Pekin 95+: „Pomimo licznych zmian, jakie zaszły 
w okresie transformacji, problem przemocy wobec kobiet wciąż jest 
traktowany marginalnie, nadal brakuje systemowego i komplekso-
wego podejścia oraz systematyczności i kompleksowości działań 
w tym zakresie”.

 
Działania podjęte w opisywanym obszarze po 1989 roku straciły 

swój impet i poparcie ze strony rządowej. Decyzje podjęte w 1997 
roku, m.in. wstrzymanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy i przeświadczenie decydentów, że działania 
antyprzemocowe nie służą rodzinie, mają poważne konsekwencje 
w późniejszych latach. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że po-
nosimy je do dziś. Już nigdy więcej nie udało się w takim stopniu za-
angażować w antyprzemocowe działania kolejnych ekip rządzących 
i zwrócić szczególnej uwagi na problem przemocy wobec kobiet.

Od 2005 roku polski rząd nie przeprowadził ogólnopolskiej kampa-
nii antyprzemocowej. Podczas konferencji zorganizowanej w marcu 
2009 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dotyczącej roli orga-
nów ścigania w przeciwdziałaniu przemocy domowej, przedstawi-
ciele Ministerstwa i innych instytucji odpowiedzialnych za działania 
organów ścigania sami przyznali, że działania te są „daleko niewy-
starczające i nieskuteczne”. Obiecali, że sytuacja ta zmieni się, a pra-
ce nad nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
zostaną przyspieszone. 

Wszystkie te informacje potwierdzają opinię dr Moniki Płatek, że 
„źródło problemów związanych z przemocą i brakiem realnych dzia-
łań, by jej przeciwdziałać, nie tkwi w braku przepisów, ale w prak-
tyce, w której kulturowe przyzwolenie na przemoc w rodzinie idzie 
w parze z opieszałością działań organów ścigania”41.

Od momentu wejścia w życie ustawy42 do dziś zauważalny jest 
przede wszystkim brak danych pozwalających stwierdzić, czy i jak re-
alizowane są wprowadzone przez nią regulacje: brakuje danych do-
tyczących funkcjonowania ustawy zarówno na szczeblu lokalnym, jak 
i krajowym. Deficyt dotyczy zwłaszcza informacji na temat: postano-
wień sądów w sprawach przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie 
wobec kobiet; funduszy przeznaczanych z budżetu państwa na wal-
kę z przemocą w rodzinie wobec kobiet (także na programy eduka-

4�) ibidem.

42) Ustawa weszła w życie 2� listopada 200� roku, z wyjątkiem art. 6 ust. 4 i �, 
dotyczącego realizacji zadań administracji rządowej przez powiaty, szczególnie 
w zakresie tworzenia i prowadzenia specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy, a także opracowywania i realizacji programów korek-
cyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.
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cyjne dla sprawców) oraz prewencję; kampanii rządowych/samorzą-
dowych/organizacji pozarządowych prowadzonych z zamiarem upo-
wszechniania wiedzy na temat przemocy ze względu na płeć; efek-
tów współpracy oraz odpowiedzialności poszczególnych organów 
i jednostek zorientowanych na walkę z przemocą w rodzinie wobec 
kobiet na poziomie gmin, powiatów, województw, jak również na 
poziomie administracji rządowej.

Podjęte do tej pory działania, mające na celu przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, ze względu na skalę problemu są niewystar-
czające: kampanie informacyjne wciąż nie przebiły się do ogólnej 
świadomości społecznej, interwencje podejmowane przez policję są 
często mało skuteczne: „W przypadku problemu głęboko uwarunko-
wanego społecznie nie wystarczają zwyczajne instrumenty służące 
do jego likwidacji, ale wskazana jest szczególna staranność i konse-
kwencja w jego zwalczaniu. Tego, niestety, wciąż nie widać”43. ❚
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Bój o ustawę 
antyprzemocową

Ewa Rutkowska
 

Choć niewątpliwie uchwalenie w 2005 roku Ustawy o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie można uznać za jeden z sukcesów na tym 
obszarze, to jednak realizacja jej zapisów pozostawia wiele do życze-
nia. Prace nad pierwszym rządowym projektem ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie rozpoczęły się w 2003 roku; poprze-
dzała je długa debata sejmowa odzwierciedlająca nie tylko wielość 
stanowisk prawnych w tym zakresie, ale także, niestety, stereotypy 
związane z płcią, rodziną i, przede wszystkim, z rolami kobiet. Warto 
wspomnieć, że debacie nad problematyką przemocy domowej towa-
rzyszył publiczny spór (dziś już blisko piętnastoletni) na temat usta-
wy o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn, jak również dyskusja 
wokół zmian legislacyjnych na obszarze prawa pracy. Mimo że usta-
wodawstwo wspólnotowe wpłynęło znacząco na te ostatnie, dzię-
ki czemu mamy w Polsce jeden z bardziej nowoczesnych kodeksów 
pracy, nie udało się doprowadzić do uchwalenia ustawy o równym 
statusie, zaś ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nadal 
pozostawia wiele do życzenia, w szczególności w warstwie jej reali-
zacji przez organy do tego zobowiązane1.

Projekt tzw. ustawy antyprzemocowej został w dużej mierze opar-
ty na ustawodawstwie austriackim, gdzie stworzono kompleksowy 
model przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmujący nie tylko 
prawodawstwo, ale także edukację, wsparcie dla osób doświadcza-
jących przemocy (a więc najczęściej dla kobiet) oraz działania korek-
cyjne dla sprawców przemocy. Szczególnie istotnym elementem było 
odizolowanie sprawcy od poszkodowanych. Jednak w Polsce pomysł 
ten od samego początku budził wiele kontrowersji. Zapis dotyczący 
oddzielenia sprawcy przemocy od ofiary stał się początkowo przy-
czyną zablokowania prac nad ustawą2. Minister sprawiedliwości nie 
zgadzał się na ten zapis, twierdząc, że z chwilą jego wprowadzenia 

�) A. Mrozik, e. rutkowska, i. stefańczyk, Kogo chronimy przed przemocą. Dwa lata 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Raport Krytyczny, Fundacja Femino-
teka, Warszawa 2007; raport dostępny na stronie fundacji Feminoteka  
www.feminoteka.pl.

2) Polityka a płeć, red. A. grzybek i J. piotrowska, przedstawicielstwo Fundacji 
heinricha bölla w polsce, Warszawa, 200�, s. 69–79.
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polskie dworce zaludnią się bezdomnymi mężczyznami. Tymczasem 
jak podkreślała Izabela Jaruga-Nowacka, nikt w projekcie nie wysyłał 
mężczyzn na dworzec, lecz jedynie zakazywał im zbliżania się do po-
szkodowanych3. „Podczas prac nad ustawą napotkaliśmy na ogromny 
opór członków rządu, większości naszych założeń nie udało się zre-
alizować. Problem przemocy w rodzinie był marginalizowany albo 
wyśmiewany”4.

Mimo sprzeciwów, ustawa została przegłosowana 29 lipca 2005 
roku, co z punktu widzenia nie tylko prawnego, ale także społecz-
nego było znaczącym sukcesem. Pomogło tu z pewnością osobiste 
zaangażowanie Jarugi-Nowackiej, która, rozpoczynając prace legisla-
cyjne, miała silne umocowanie polityczne, gdyż piastowała nie tylko 
stanowisko pełnomocniczki do spraw równego statusu kobiet i męż-
czyzn, ale także wicepremierki. Warto też dodać, że bez poparcia 
i lobbingu kobiecych organizacji i innych organizacji zajmujących się 
problemem przemocy w rodzinie ustawa najprawdopodobniej by nie 
przeszła. To właśnie one zabiegały o wprowadzenie zapisu dotyczą-
cego możliwości orzeczenia zakazu zbliżania się sprawcy do ofiary. 

Niestety, zapis ten jest stosowany bardzo rzadko i nie stał się jesz-
cze trwałą praktyką orzecznictwa w sprawach dotyczących znęcania 
się i stosowania przemocy w rodzinie. Ponadto jego skuteczność 
zostałaby znacznie zwiększona, gdyby stosować go mogli bezpo-
średnio policjanci interweniujący w sprawach dotyczących przemocy 
w rodzinie i mający bezpośredni kontakt z doświadczającymi jej oso-
bami5. Sylwia Spurek, prawniczka i legislatorka, współautorka projek-
tu przepisów prawnych w zakresie ochrony osób doświadczających 
przemocy w rodzinie, zwróciła uwagę na występowanie w ustawie 
zaledwie „szczątków mechanizmów prawnych” nakazujących bądź 
zakazujących sprawcy podjęcie określonych działań mających na celu 
jego separację od osoby/osób, którą/które krzywdzi6 (chodzi o zakaz 
kontaktów sprawcy przemocy z jej ofiarą, a także nakaz opuszczenia 
przez niego wspólnie zajmowanego lokalu). Spurek podkreśla, że 
polska ustawa daleka jest od modelu austriackiego: w Polsce decyzje 
dotyczące zakazu kontaktów, a przede wszystkim nakazu opuszcze-
nia lokalu zapadają na etapie postępowania sądowego i zależą od 
„dobrej woli” (sic!) sprawcy.

�) sprawozdanie z realizacji Krajowego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w okresie od 2� września 2006 roku do �� grudnia 2006 roku,  
www.sejm.gov.pl, druk nr �987.

4) Polityka a płeć, op. cit., s. 69–79.

�) A. Mrozik, e. rutkowska, i. stefańczyk, Kogo chronimy przed przemocą…, op. cit.

6) s. spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2008.
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Kolejny zapis, jaki wprowadziła omawiana ustawa (w art. 14), 
dotyczy możliwości zastosowania przez sąd dozoru policji zamiast 
tymczasowego aresztowania pod warunkiem, że oskarżony opuści 
w wyznaczonym przez sąd terminie lokal zajmowany wspólnie z oso-
bą pokrzywdzoną i określi miejsce pobytu7. Przed wprowadzeniem 
ustawy to osoby poszkodowane musiały opuszczać miejsce zamiesz-
kania i szukać schronienia przed sprawcą.

Niestety, nowy zapis nie położył kresu tej praktyce: jest wykorzy-
stywany rzadko, znacznie rzadziej niż wskazywałyby na to potrzeby 
osób doświadczających przemocy. Podobnie jak w przypadku zapisu 
o zakazie (lub określonej formie) kontaktowania się sprawcy prze-
mocy z ofiarą, tak i ten zapis zyskałby znacznie większą skuteczność, 
gdyby mógł być stosowany bezpośrednio przez funkcjonariuszy po-
licji. Inne uwagi dotyczące art. 14 omawianej ustawy zostaną szerzej 
przedstawione w analizie krytycznej założeń ustawy.

Co najbardziej niepokoi w ustawie, to brak wyodrębnienia zjawi-
ska przemocy w rodzinie wobec kobiet8, choć, jak wynika z wszel-
kich badań i raportów, to kobiety doświadczają najczęściej przemocy 
ze strony swoich partnerów i bardzo często jest to przemoc długo-
trwała, zarówno fizyczna, jak i psychiczna. Wyraźne wprowadzenie 
do zapisów ustawy określenia: „przemoc w rodzinie wobec kobiet” 
czy też sformułowania: „przemoc w relacjach rodzinnych, zwłaszcza 
wobec kobiet i dzieci”, nie tylko lepiej oddawałoby stan faktyczny, 

7) podczas prac nad ustawą zarówno rządowe centrum legislacji, jak i MsWiA 
miały wątpliwości dotyczące tego, czy ten środek (opuszczenie mieszkania przez 
sprawcę przemocy) nie ingeruje w stosunki własnościowe. Ministerstwo sprawied-
liwości z kolei stwierdziło, że ingerencja państwa w stosunki rodzinne musi być 
ostrożna, by nie „rujnować stosunków międzyludzkich”. Widać tu więc wyraźnie 
odbicie, a nawet skrzywienie liberalnego podziału na sferę prywatną i publiczną: 
w tę ostatnią, jak widać, państwo nadal nie chce ingerować, nawet w przypadkach, 
kiedy mamy do czynienia z przestępstwem. por. s. spurek, Ustawa o przeciwdziała-
niu przemocy w rodzinie…, op. cit.

8) Ze stenogramów sejmowych: posłanka izabela Jaruga-nowacka: „przemoc 
w rodzinie jest przede wszystkim przemocą wobec kobiet i uzmysłowienie sobie 
tego jest fundamentem podjęcia skutecznych działań. podejmowane środki zarad-
cze muszą być zatem przyjazne dla kobiet i osób słabszych w rodzinie”; „...Moje 
pierwsze pytanie, zresztą zwrócił na to uwagę również Komitet do spraw elimi-
nacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet onZ, który twierdzi, że fałszujemy to 
zjawisko, jeżeli nie pokazujemy, jakiej płci jest sprawca przemocy, a jakiej płci jest 
ofiara. W związku z tym podejmujemy błędne działania”; oraz: „...przemoc jest wy-
nikiem patriarchalnego modelu rodziny opartego na władzy i sile mężczyzn, a także 
braku umiejętnych działań władz przy rozpoznawaniu i ściganiu zła, jakie ten model 
relacji niesie. nie próbujmy tłumaczyć, że jest to spowodowane wyłącznie piciem, 
braniem narkotyków, przemocą w mediach. to ważne sprawy, ale nie można ich 
łączyć, bo jak będziemy rozmawiali o wszystkim, to nadal nie poradzimy sobie ze 
zjawiskiem przemocy”.
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ale także podkreślałoby podmiotowość kobiet. Brak wyodrębnienia 
zjawiska przemocy wobec kobiet jako kategorii przemocy w rodzi-
nie nie tylko znacząco utrudnia gromadzenie danych statystycznych 
w tym zakresie9, lecz negatywnie odbiega od przyjętej w krajach Unii 
Europejskiej praktyki zwracania szczególnej uwagi na przemoc wo-
bec kobiet i dzieci w dyrektywach oraz programach poświęconych 
zwalczaniu tego zjawiska10. Polska ustawa, przyjęta jako wynik kom-
promisu, jest znacznie mniej restrykcyjna od rozwiązań funkcjonują-
cych w wielu krajach europejskich: stosowane w niej „wymazujące” 
kobiety nazewnictwo jedynie ten fakt potwierdza.

Przygotowanie nowelizacji ustawy
Ściganie przemocy domowej z urzędu, izolacja sprawcy przemo-

cy od ofiar, zakaz stosowania kar fizycznych i innych form poniża-
nia dziecka – to najważniejsze zmiany zawarte w nowelizacji ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie11. Co ciekawe, ten wątek był 
obecny zarówno podczas pierwszego czytania ustawy przed jej przy-
jęciem (2004–2005), jak również w 2008 roku podczas prac noweliza-
cyjnych. I tak, w pierwszym czytaniu ustawy poseł Tadeusz Cymański 
z PiS bronił prawa rodziców do karcenia dzieci, widząc w nim przejaw 
zapisanej w Kodeksie rodzinnym władzy rodzicielskiej. Zakaz nazwał 
wprowadzeniem podstępnie „jak konia trojańskiego” instrumentu 
państwa między rodziców a dzieci, a także „cichą próbą dekompo-
zycji i demontażu rodziny”. Powróciły więc do głosu znane już lęki 
konserwatywnych polityków, z których wynika, że antyprzemocowe 
działania przyczyniają się do osłabienia funkcji rodziny.

Nowela kładzie nacisk m.in. na skuteczną ochronę ofiar przemocy, 
stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar, 
rozwój profilaktyki jako formy zapobiegania przemocy w rodzinie 
oraz zmianę podejścia społeczeństwa do tego problemu. Projekt 
nakłada na świadków przemocy w rodzinie obowiązek informowa-
nia o tym właściwych instytucji. Dotychczas jedynie osoby, które 
„w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły po-

9) Zob. podrozdział 4.�.2.: Zadania służb – policja, [w:] A. Mrozik, e. rutkowska, 
i. stefańczyk, Kogo chronimy przed przemocą…, op. cit.

�0) �� maja 2007 roku w Mpips odbyła się konferencja dla organizacji pozarządo-
wych zorganizowana w ramach kampanii rady europy poświęconej przeciwdzia-
łaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zainaugurowanej w krajach 
re 27 listopada 2006 roku. Warto podkreślić wyraźne wyodrębnienie w nazwie 
prowadzonej przez radę europy kampanii („stop przemocy domowej wobec kobiet”) 
przemocy wobec kobiet z ogólnego kontekstu przemocy w rodzinie. ten sposób 
nazewnictwa powinien zostać wprowadzony także do polskich programów rządo-
wych. 

��) http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/�8��0,projekt_nowelizacji_ustawy_o_
przeciwdzialaniu_przemocy_w_rodzinie_juz_w_konsultacjach.html.
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dejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy, powinny 
informować o tym policję lub prokuraturę”. Nowela wprowadza tak-
że zmiany w Kodeksie karnym, które pozwolą na ściganie przemocy 
domowej z urzędu.

Inne zmiany w Kodeksie karnym wprowadzane przez projekt po-
zwalają na stosowanie wobec sprawcy przemocy w rodzinie zakazu 
kontaktowania się z ofiarami oraz nakazu opuszczenia lokalu zajmo-
wanego wspólnie z nimi, a także, co ważne, określają zasady ich sto-
sowania, o co zabiegało wiele organizacji zajmujących się zwalcza-
niem przemocy w rodzinie. Projektowane są również takie zmiany 
w Kodeksie karnym, które umożliwią nałożenie na sprawcę przemo-
cy w rodzinie obowiązku uczestniczenia w programach korekcyjno-
edukacyjnych nawet bez jego zgody.

Nowela wprowadzić ma także bezpłatne obdukcje, o co od daw-
na zabiegały m.in. organizacje kobiece i feministyczne, argumentu-
jąc, że konieczność płacenia za badania lekarskie jest dla wielu ofiar 
przemocy poważnym problemem. Bezpłatne zaświadczenie będzie 
można otrzymać np. od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza, 
który pełni ostry dyżur. Teraz bezpłatną obdukcję wykonuje się na 
wniosek prokuratora.

W projektowanej ustawie położono także duży nacisk na rozwój 
profilaktyki. Dlatego nowela zobowiązuje gminy do opracowa-
nia i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
wprowadza obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych 
składających się ze współpracujących ze sobą przedstawicieli służb 
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Profilak-
tyka została włączona do zadań własnych województw. Dotychczas 
kwestie związane z zapobieganiem przemocy pozostawały nieure-
gulowane. Za monitorowanie realizacji Krajowego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie odpowiedzialny 
będzie Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W myśl noweli to wojewo-
da będzie nadzorował realizację przez samorządy zadań związanych 
z zapobieganiem przemocy, zaś resort pracy i pomocy społecznej ma 
opracowywać i finansować programy osłonowe, a także wspierać fi-
nansowo programy samorządów i organizacji pozarządowych.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Program wprowadzono we wrześniu 2006 roku; będzie on pro-

wadzony do roku 2016 (tego wymaga Ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie)12. Jak zaznaczyła podsekretarz stanu w Mini-

�2) http://wiadomosci.wp.pl/kat,��42,title,sejm-trzeba-lepiej-chronic-ofiary-prze-
mocy-w-rodzinie,wid,9707048,wiadomosc.html?ticaid=�7fd�.
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sterstwie Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Chłoń-Domińczak, 
program ma na celu skoordynowanie działań i interdyscyplinarne 
podejście do zwalczania przemocy w rodzinie. Kierowany jest zarów-
no do ofiar, świadków, jak i sprawców przemocy w rodzinie. 

Czuwaniem nad prawidłowym wykonywaniem zadań przewidzia-
nych w programie zajmuje się międzyresortowy Zespół Monitorują-
cy, w skład którego wchodzą przedstawiciele resortów realizujących 
go (MPiPS, MSWiA, MEN i Ministerstwa Zdrowia – w randze sekre-
tarza bądź podsekretarza stanu), a także Komendant Główny Policji 
oraz przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; zespołem 
kieruje przedstawiciel MPiPS.

 
Posłowie przyjęli sprawozdanie za kilka miesięcy 2006 roku, wyra-
żając nadzieję, że raport z roku 2007 będzie bardziej szczegółowy 
i wyczerpujący. Zwrócili także uwagę na szereg zapisów w ustawie, 
które wymagają zmian bądź doprecyzowania. Zgodnie podkreślali, 
że jedną z najważniejszych kwestii jest właściwa ochrona ofiar prze-
mocy, m.in. poprzez wprowadzenie do ustawy przepisu nakazującego 
opuszczenie sprawcy przemocy mieszkania, które zajmuje wspólnie 
z ofiarą, bądź skuteczne egzekwowanie zakazu zbliżania się sprawcy 
do ofiary. Podobne uwagi znajdują się również w sprawozdaniu za 
2007 rok, które było już znacznie bardziej obszerne. Sami jego auto-
rzy zawracali w nim uwagę, że konieczne jest przygotowanie ogól-
nopolskiej kampanii społecznej poświęconej zjawisku przemocy, nie 
tylko w formie ulotek i plakatów, lecz także spotów i filmów pokazy-
wanych w mediach, a przede wszystkim, że ograniczenie przemocy 
w rodzinie może się stać skuteczne tylko i wyłącznie przy pełnym za-
angażowaniu przedstawicieli różnych instytucji pracujących na każ-
dym szczeblu administracji publicznej. Na to ciągle czekamy. ❚
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Przemoc wobec 
dziewcząt

Ewa Rutkowska
 

Mimo że policja segreguje dane ze względu na płeć w przypadku 
osób dorosłych, nie robi tego w przypadku dzieci i młodzieży. Wia-
domo jednak, że i tu zjawisko przemocy jest bezpośrednio skore-
lowane z płcią tak osób, które jej doświadczają, jak i tych, które ją 
stosują. Wiadomo również, że najczęstsze formy przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt poza przemocą seksualną (gwałt, zmuszanie do 
czynności seksualnych, zmuszanie do oglądania/słuchania/czytania 
przekazów medialnych o treści pornograficznej), to przemoc fizyczna 
(popychanie, duszenie, podduszanie, krzyk, uderzenia, pobicia, ogra-
niczanie swobody: zamykanie, niewpuszczanie do domu), psychicz-
na (poniżanie, budzenie poczucia winy, wstydu, upokarzanie, obelgi 
i wyzwiska, szantaż, groźby) oraz ekonomiczna (zmuszanie do pracy, 
niepozwalanie na pracę, wydzielanie pieniędzy). Wiele z form prze-
mocy przenika się nawzajem, tak więc trudno mówić o „czystych” 
typach. Warto też powiedzieć, że przemoc jest zjawiskiem eskalują-
cym i powtarzającym się, rzadko zdarza się jednorazowe nadużycie, 
na ogół sprawcy przemocy czują się na tyle bezkarni, by przemocowe 
zachowania powtarzać. O ile dorosłe kobiety są, przynajmniej teore-
tycznie, mniej bezbronne, dziewczęta doświadczające/narażone na 
przemoc są w niezwykle trudnym położeniu. Jak wiemy, stereotyp 
i kształtowanie się roli płciowej zaczynają działać od chwili naszych 
narodzin. 

Liczba ofiar przemocy domowej wg policyjnej „Niebieskiej Karty”
200� 2006 2007 2008

liczba ofiar przemocy domowej 
ogółem ��6.788 ��7.8�4 ��0.682 ��9.747

w tym: kobiety 9�.�74 9�.0�2 76.�62 8�.98�

w tym: mężczyźni �0.�87 �0.��� 8.��6 �0.664

dzieci do lat 13 �7.227 �8.2�� ��.00� ��.699

nieletni od �� do �8 lat �7.800 �8.276 �4.96� ��.�99�

* tabela zaczerpnięta ze stron internetowych Komendy głównej policji. Zaznaczono 
dane dotyczące dzieci i młodzieży, gdzie nie uwzględniono podziału na płcie.
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Analizując przypadki przemocy, w szczególności przemocy seksu-
alnej wobec dziewcząt opisywane przez polską prasę1, można dojść 
do wniosku, że niezależnie od toku wydarzeń wina częściej jest przy-
pisywana osobie poszkodowanej niż sprawcy. Tak przynajmniej widzi 
to opinia publiczna, często szkoła czy też najbliższe otoczenie dzieci. 
Rzadko zwraca się uwagę na oczywiste sygnały świadczące o tym, 
że dzieje się coś złego, na przykład obniżenie możliwości szkolnych 
osoby doświadczającej przemocy, unikanie sytuacji społecznych czy 
spadek kondycji psychofizycznej. Widać wyraźnie, że polskie szkoły, 
ośrodki wychowawcze, a także środowiska lokalne nie zdają sobie 
sprawy, że zachowania, które bywają interpretowane jako „końskie 
zaloty”, mogą nosić rys przestępstwa lub być nim w istocie. To, co 
niepokoi szczególnie, to nie tylko nieświadomość skali zjawiska, ale 
także brak procedur umożliwiających przeciwdziałanie oraz skutecz-
ne reakcje po tym, jak wydarzenia miały miejsce. 

Mamy tu więc do czynienia z głęboko zakorzenionymi problemami 
socjalizacyjnymi: odpowiedzialność za zachowania postrzegane z ze-
wnątrz jako seksualne leży po stronie dziewcząt, które swoimi zacho-
waniami, nie do końca zresztą skonkretyzowanymi (w przypadkach 
opisywanych przez prasę osoby opisujące poszczególne zdarzenia 
nie są w stanie nazwać, co się właściwie działo), „prowokują” chłop-
ców do stosowania przemocy. Osoby dorosłe, prawnie za młodzież 
odpowiedzialne, chętnie godzą się na taką definicję sytuacji. W tym 
przypadku mamy z pewnością do czynienia ze zjawiskiem podwójnej 
stygmatyzacji. Instytucje czy osoby, których obowiązkiem prawnym 
jest niesienie pomocy, nie są bowiem w stanie jej nieść, a co więcej, 
nie dają wiary osobie pokrzywdzonej, zmuszając ją do ponownego 
doświadczania przemocy.

Problemem widocznym w polskich mediach w kontekście prze-
mocy wobec dziewcząt (zresztą dotyczy to także dorosłych kobiet) 
jest fakt, że media stosunkowo rzadko podejmują temat prewencji 
i zapobiegania nadużyciom w szkołach, częściej zajmując się wyda-
rzeniami w sposób doraźny. Do chwili, w której molestowanie sek-
sualne nie zostanie ujawnione (co dzieje się często bardzo późno), 
problem ten wydaje się być ciągle traktowany jako sprawa prywatna 
i ulokowana niejako „wewnątrz” układu społecznego. Tymczasem 
odpowiedzialność za molestowanie seksualne, a zwłaszcza za po-
wtarzalność tego zjawiska, nie powinna być spychana wyłącznie na 
szkoły czy mniej lub bardziej niewydolne wychowawczo domy. Sto-
sunkowo rzadko mówi się o odpowiedzialności służb (policja, służba 
zdrowia), w szczególności takiej, która nie byłaby wyłącznie reak-

�) por. Ślepa na płeć: edukacja równościowa po polsku, Fundacja Feminoteka, War-
szawa 2008 oraz Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dziewcząt. Poradnik 
dla nauczycielek i nauczycieli, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2008.
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tywna, ale właśnie prewencyjna. Można także zaryzykować hipote-
zę, że brak odpowiedniego ustawodawstwa bardzo utrudnia zmniej-
szanie skali zjawiska przemocy na tle seksualnym w szkołach. Kraje 
unijne, wprowadzając ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn, 
są w stanie poradzić sobie z tą kwestią właśnie za pomocą takich 
bądź podobnych aktów prawnych. ❚
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Handel kobietami – 
handel ludźmi

Stana Buchowska
 

Niewielu zjawiskom społecznym poświęcono na przestreni ostat-
nich piętnastu lat tyle uwagi, co handlowi ludźmi. Jest to fenomen, 
którym interesują się media, trafia coraz bardziej do opinii społecz-
nej, wypowiadają się na jego temat autorytety społeczne, decydenci, 
obrońcy praw człowieka, ważne organizacje i instytucje międzynaro-
dowe czy też organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziała-
niem i zapobieganiem handlowi ludźmi. 

Stosowanie terminu „handel kobietami”, powszechnie używane-
go w literaturze i dokumentach prawnych, ma swoje uzasadnienia 
historyczne. Wywodzi się po części z definicji ujętej w Konwencji 
w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji ONZ 
z 1950 roku, która sprowadza ten problem właśnie do kobiet i dzie-
ci i ogranicza formy handlu kobietami do prostytucji przymusowej 
i eksploatacji seksualnej. „Handel kobietami” jako pojęcie najczęś-
ciej stosowano też, by określić zjawisko występujące w Europie Środ-
kowej i Wschodniej po roku 1989 jako negatywny skutek uboczny 
transformacji ustrojowej w tym regionie. Istotnie odzwierciedlało 
ono fakt, że to właśnie kobiety w tym regionie stają się najczęściej 
ofiarami przestępstwa handlu ludźmi. Nie oddawało jednak pełnego 
obrazu zmieniającej się sytuacji. Obecnie we wszystkich dokumen-
tach międzynarodowych, począwszy od ONZ, poprzez dokumenty 
Unii Europejskiej, OBWE czy organizacji działających na rzecz praw 
człowieka, stosuje się termin „handel ludźmi”. Określenie to zdaje się 
lepiej odzwierciedlać uniwersalny charakter tego przestępstwa oraz 
faktu, że dotyczy ono wszystkich: kobiet, mężczyzn, dzieci.

Nie ogranicza również handlu tylko do „tradycyjnej” formy, czyli 
do prostytucji i „seks-biznesu”, lecz pozwala uchwycić zmiany, nowe 
trendy i formy handlu, np. handel mężczyznami do pracy przymuso-
wej w warunkach podobnych do niewolniczych, zmuszania do drob-
nych przestępstw czy też handlu dziećmi i dorosłymi w celu trans-
plantacji narządów.

Określenie „handel kobietami” ma też swój wydźwięk genderowy. 
„Kobiety i dzieci” bowiem często wymieniane są razem, wrzucane 
do „jednego worka” jako bezbronne, niezaradne istoty, które nie są 
w stanie decydować o sobie i wymagają szczególnej pomocy. Podej-
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muje się więc decyzje w ich imieniu, nie pytając je o zdanie. Protek-
cjonalne podejście, przedmiotowe traktowanie kobiet towarzyszą 
nader często określeniu „handel kobietami”. Sprzyja to nie tylko po-
wielaniu stereotypowych ról kobiet w społeczeństwie, ich marginali-
zacji, lecz w konsekwencji często również wtórnej wiktymizacji ofiar 
przestępstwa handlu ludźmi. Analogicznie do sformułowania „pra-
wa człowieka – prawa kobiet” proponuję więc zastosowanie „handel 
ludźmi – handel kobietami”, gdzie handel kobietami jest nierozdziel-
nym komponentem terminu „handel ludźmi”.

Czynniki sprzyjające handlowi ludźmi1
Do czynników najbardziej sprzyjających zjawisku handlu ludźmi na-

leżą bezrobocie i ubóstwo. Analiza historii klientek i klientów Funda-
cji La Strada wskazuje na to, że większość przypadków handlu miała 
miejsce w kontekście migracji zarobkowej, głównym zaś powodem 
migracji jest chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej i życiowej. 
Brak możliwości uzyskania pracy oraz brak legalnych możliwości za-
robkowania za granicą powodują, że nielegalna migracja zarobko-
wa staje się jedyną alternatywą. Dlatego cudzoziemki i cudzoziemcy 
szukający pracy za granicą łatwo padają ofiarą werbowników, mniej-
szych lub większych zorganizowanych grup przestępczych zajmują-
cych się handlem ludźmi. 

Szczególna sytuacja kobiet jako migrantek zarobkowych również 
sprzyja handlowi oraz eksploatacji ich pracy i usług. Nie mają one bo-
wiem możliwości udokumentowania swojego wykształcenia, będąc 
w obcym kraju bez znajomości języka oraz lokalnych warunków. Za-
trudnienie znajdują najczęściej jedynie w tradycyjnych obszarach pra-
cy, zwyczajowo przypisywanych kobietom, takich jak prace domowe, 
prace związane z przygotowaniem posiłków, opieka nad dziećmi, 
osobami starszymi oraz usługi seksualne. Wiele kobiet decyduje się 
też na małżeństwo z nadzieją, że poślubią dobrze sytuowanego męż-
czyznę, który zapewni im bezpieczną przyszłość, a nawet wolność. 

Najliczniejsze przypadki handlu oraz eksploatacji pracy kobiet mają 
miejsce właśnie w sektorze prac tradycyjnie wykonywanych przez ko-
biety. Dzieje się tak na skutek kryminalizacji wynikającej z przepisów 
regulujących pracę migrantów zarobkowych w krajach docelowych. 
Szczególnie narażona na kryminalizację jest prostytucja. Podejmo-
wane próby regulacji prawnych w krajach Europy obejmują szeroki 
wachlarz rozwiązań, począwszy od legalizacji prostytucji (Holandia, 
Niemcy) po kryminalizację kupowania/korzystania z usług seksual-
nych (Szwecja, Norwegia). W wielu pozostałych krajach, w tym Pol-
sce, prostytucja nie jest prawnie zabroniona, ale też nie jest legalna. 

�) na podstawie artykułu: s. buchowska, Czynniki sprzyjające handlowi ludźmi, 
inna strona słońca, Warszawa 200�.
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Należy tutaj zaznaczyć, że żadne z rozwiązań prawnych dotyczących 
prostytucji nie jest w stanie w sposób znaczący przyczynić się do roz-
wiązania problemu handlu ludźmi. W przypadku legalizacji prostytu-
cji pozostaje problem kobiet – migrantek świadczących usługi seksu-
alne, które nie mogą zalegalizować swojej pracy i działalności, bo nie 
mają pozwolenia na pracę i pobyt. Legalizacja prostytucji w Holandii 
paradoksalnie pogorszyła sytuację sporej grupy migrantek pracu-
jących w seks-biznesie, bo spowodowała ich zejście do podziemia, 
a tym samym ich zwiększoną izolację, marginalizację oraz eksploa-
tację. Rozwiązanie szwedzkie, kryminalizujące klientów kupujących 
usługi seksualne, spowodowało także szereg negatywnych skutków 
ubocznych. Pomijając nielogiczne założenie tego rozwiązania, gdzie 
legalne jest sprzedawanie usług seksualnych, a nielegalne kupowa-
nie, prohibicja szwedzka, tak jak każda prohibicja, spowodowała 
z jednej strony zejście rynku usług seksualnych do podziemia, z dru-
giej strony wzrost tzw. turystyki seksualnej do krajów sąsiednich, 
w tym Polski, a co za tym idzie, rosnącą liczbę przypadków handlu 
kobietami, gdyż zorganizowane grupy werbowników odpowiadają 
na rosnący popyt seks-turystów werbowaniem większej ilości ko-
biet. 

W tym kontekście warto zauważyć, że nie tylko popyt klientów na 
usługi seksualne jest czynnikiem sprzyjającym handlowi ludźmi; war-
to tę kwestię rozpatrywać w szerszym kontekście popytu na tanią 
pracę i usługi migrantów zarobkowych w krajach docelowych. 

Od kilku lat notujemy niepokojącą tendencję obniżania się wieku 
ofiar procederu handlu ludźmi. Problem nieletnich w sytuacji przy-
musowej ma często swoje źródła w warunkach socjalnych. Zanim 
stają się oni ofiarami handlu ludźmi, często są już ofiarami przemocy 
w rodzinie, molestowania seksualnego w dzieciństwie lub wywodzą 
się ze środowisk dysfunkcyjnych (charakteryzujących się występowa-
niem takich zjawisk, jak przemoc, uzależnienia, wielopokoleniowe 
bezrobocie).

Rozpowszechniona jest też prostytucja weekendowa, gdzie rodzice 
doskonale wiedzą, skąd pochodzą pieniądze przynoszone przez ich 
dzieci pod koniec weekendu.

Prawie połowę wszystkich migrantów na świecie stanowią ko-
biety. Od lat 80. ubiegłego wieku w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej obserwujemy zjawisko feminizacji migracji. W odróż-
nieniu od tradycyjnych wzorców migracji zarobkowej z początków 
XX wieku, teraz migrują same kobiety (rzadko z dziećmi) obarczo-
ne częstokroć wyłączną odpowiedzialnością za zapewnienie rodzi-
nie bezpieczeństwa ekonomicznego. Ta odpowiedzialność, wraz 
z nadzieją na zwiększenie szans społecznych czy ekonomicznych, 
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powoduje wzrost migracji zarobkowej wśród kobiet, powodując jed-
nocześnie, że kobiety, zdeterminowane przyjąć jakąkolwiek pracę, 
są grupą szczególnie narażoną na eksploatację i ryzyko związane 
z handlem ludźmi. Spotykamy się z paradoksalną prawidłowością: 
im bardziej restrykcyjna jest polityka migracyjna danego państwa, 
tym większe zyski czerpią z tej sytuacji najróżniejsze grupy przestęp-
czości zorganizowanej (handlarze ludźmi, przemytnicy ludzi, fałsze-
rze paszportów, wiz itp.).

Niespójny system prawny, często też niemożność jego wyegzekwo-
wania w praktyce, są jednymi z najbardziej znaczących czynników 
sprzyjających handlowi ludźmi. 

Największą przeszkodą w ściganiu przestępstwa i przestępców 
handlu ludźmi jest problem z identyfikacją ofiar przez przedstawi-
cieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ale też autoiden-
tyfikacja ofiar.

Związek między handlem ludźmi, pracą przymusową i praktyka-
mi zbliżonymi do niewolniczych nigdzie nie jest tak oczywisty, jak 
w przypadku niewoli za dług. Osoba, która znalazła się w sytuacji 
nieokreślonego i niekontrolowanego zadłużenia, przypisana jest 
swemu pracodawcy, oddana niejako w zastaw, na poczet przyszłych 
zarobków. Inne przejawy eksploatacji to: znęcanie się fizyczne i psy-
chiczne, uwięzienie, ograniczenie swobody poruszania się, zamknię-
cie, złe traktowanie ze strony policji, aresztowania, gwałty, zmusza-
nie do nieakceptowanych przez daną osobę praktyk, izolacja, praca 
przez 12–14 godzin na dobę, przez wszystkie dni w miesiącu, konfi-
skata dokumentów, szantaż.

Przed ucieczką z opresyjnych warunków powstrzymuje te osoby 
strach przed zemstą handlarzy, aresztowaniem i deportacją oraz 
strach przed odrzuceniem i potępieniem ze strony najbliższych i ca-
łego społeczeństwa.

Tylko w nielicznych przypadkach poszkodowani decydują się ze-
znawać na policji, w prokuraturze i w sądzie. Większość z nich nie 
ma zaufania do wszelkiej władzy, brakuje im wiedzy na temat przy-
sługujących im praw, boją się kar, zemsty ze strony grup przestęp-
czych, a w przypadku migrantów dochodzi jeszcze bariera językowa 
i kulturowa. W szczególności kobiety boją się usłyszeć, że same są 
sobie winne. Przymusowy powrót do kraju pochodzenia oznacza 
często powrót do warunków, które spowodowały wyjazd, a z których 
próbowano uciec, upokorzenie, odrzucenie przez własną rodzinę 
i społeczność lokalną. Powrót może również oznaczać zemstę zorga-
nizowanych grup przestępczych. 
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Brak skutecznych mechanizmów prawnych stosowanych w prak-
tyce, chroniących świadka/ofiarę handlu ludźmi nie tylko w trakcie 
postępowania procesowego, ale także po jego zakończeniu, unie-
możliwia ofiarom dochodzenie swoich praw. Jedną z podstawowych 
przeszkód, która powstrzymuje ofiary przed zgłaszaniem spraw na 
policji i składaniem zeznań, jest ich przekonanie, że prawo i jego 
stróże, w przypadku prostytutek, żebraków czy migrantów, nie uzna-
ją ludzkiej godności ani praw człowieka.

Jak podaje raport CIA z 2004 roku, handel ludźmi na świecie przy-
nosi rocznie zyski w granicach 55 miliardów dolarów amerykańskich. 
Przynosi on zorganizowanym grupom przestępczym szacunkowo 
większe zyski aniżeli handel bronią lub narkotykami, przy jedno-
cześnie minimalnym ryzyku prawnym; znikoma wykrywalność prze-
stępstw tego rodzaju, brak świadomości nieuchronności kary, duża 
liczba spraw umarzanych i niskie wyroki dla sprawców nie stanowią 
wystarczającej bariery odstraszającej. Handlowi ludźmi sprzyjają też 
coraz bardziej przemyślne formy i metody rekrutacji. Międzynarodo-
we grupy przestępcze w odróżnieniu od organów ścigania dysponu-
ją bowiem nieograniczonymi środkami finansowymi, wykorzystując 
do swoich przestępczych procederów najnowsze zdobycze techniki. 

Czynnikiem sprzyjającym jest także stosunek społeczeństwa do 
handlu ludźmi oraz niedostateczne zrozumienie zjawiska. W krajach 
pochodzenia ofiar równocześnie istnieje społeczne potępienie dla 
kobiet pracujących w prostytucji i przyzwolenie na korzystanie przez 
mężczyzn ze świadczonych przez nie usług seksualnych. W środkach 
masowego przekazu problem ten przedstawiany jest jako zjawisko 
sensacyjne w konwencji „oper mydlanych”. Medialny obraz zjawiska 
sugeruje, że dotyczy on najwyraźniej seksu i pieniędzy, a stereotyp 
ten chętnie jest powielany. Kobiety, ofiary przestępstwa, przedsta-
wiane są jak przedmioty na sprzedaż, towar lub obiekty erotyczne. 
Już pierwsze z brzegu wybrane tytuły artykułów prasowych zdają się 
potwierdzać te hipotezę: „Kobieta – towar poszukiwany”, „Oddziały 
z nierządu”, „Interes na smukłych nogach”, „Sprzedam na gwałt”.

Nawet wśród profesjonalistów, stykających się z racji swojego 
zawodu z tym przestępstwem i jego ofiarami, można się spotkać 
z nazywaniem ofiar „panienkami”, „towarami”, „dziewczynkami”, 
„prostytutkami”, a przestępców lub podejrzanych o przestępstwo 
pieszczotliwie określa się mianem „opiekunów” lub „właścicieli”.



258

KobietY i prZeMoc

Różnorodne aspekty handlu ludźmi2 
Choć w Polsce ukazało się na temat handlu ludźmi sporo publika-

cji, w tym kilka wnoszących znaczący wkład w zrozumienie zjawiska3, 
wiele z nich traktuje przedmiot powierzchownie lub zajmuje sie zale-
dwie jednym jego wybranym aspektem. Informacje w mediach cha-
rakteryzują się dużą powierzchownością, skłonnością do tworzenia 
sensacji, często upraszczając istotne elementy, posługując się stereo-
typami i uprzedzeniami i zajmując sie ich powielaniem. 

Jak więc podejść do tak skomplikowanego, dynamicznego, zmie-
niającego swoje oblicze zjawiska, by spróbować je lepiej zrozumieć?

Warto na początek sięgnąć po typologię zaproponowaną przez 
Marjan Wijers i Lin Lap. Autorki proponują, by analizować handel 
ludźmi w jego wielorakich aspektach4: 

• handel ludźmi jako problem łamania praw człowieka,
• problem ekonomiczny i społeczny,
• problem prawny,
• problem międzynarodowej przestępczości zorganizowanej,
• problem migracji,
• problem (warunków) pracy,
• problem moralny.

Aktualna sytuacja w Polsce – 3 w 1:
Polska jako kraj pochodzenia, jako kraj tranzytu i jako kraj docelowy

Od upadku muru berlińskiego obserwować można znaczny wzrost 
liczby kobiet sprzedawanych do krajów Unii Europejskiej, począt-
kowo pochodzących z krajów Europy Środkowej, a w ślad za nimi 
również z Europy Wschodniej. Określenie dokładnej liczby osób 
„przehandlowanych” jest praktycznie niemożliwe. Policja, prokura-
tura, straż graniczna, Interpol i zachodnioeuropejskie organizacje 
pomocowe podają dane statystyczne, które są zaledwie informacja-
mi fragmentarycznymi. Czternastoletnie już doświadczenie fundacji 
La Strada, organizacji bezpośrednio pomagającej ofiarom handlu 
ludźmi, jak również liczba trafiających do fundacji osób, utwierdza 
w przekonaniu, że oficjalne statystyki wskazują zaledwie wierzcho-
łek góry lodowej. 

Handel kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej nasilił się na 
początku lat 90. Zbiegło się to z upadkiem systemu komunistycznego 

2) s. buchowska, Czynniki sprzyjające handlowi ludźmi. [w:] Handel ludźmi. Zapo-
bieganie i ściganie, red. Z. lasocik, ipsir UW, Warszawa 2006, s. ���–��9.

3) Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, op. cit. 

4) l. lap-chew, M. Wijers, Trafficking in Women. Forced Labour and Slavery-like 
Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution, stV-gAAtW, Utrecht 
�996.
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w Europie. Liberalizacja gospodarcza przyczyniła się do powstawania 
nowych, zorganizowanych grup zajmujących się seks-biznesem i por-
nografią. Taki przemysł powiązany z przestępczością zorganizowaną 
rozpowszechnił się do tego stopnia, że handel kobietami i prostytu-
cją stały się poważnymi przedsięwzięciami komercyjnymi. Niewątpli-
wie wpływ na to miało też bezrobocie, będące efektem ubocznym 
przekształceń gospodarczych5.

Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku pierwsze sygnały o Polkach 
przehandlowanych za granicę docierały najpierw do Polski z Holandii 
i Niemiec. Już w połowie lat 90. okazało się, że do Polski trafiają też 
tysiące ofiar handlu z krajów byłego Związku Radzieckiego, Bułgarii 
i Rumunii. W trakcie ostatniej dekady zmieniały się nie tylko kraje 
docelowe i pochodzenia, ale też formy handlu i werbowania ofiar. 
Polki i Polacy trafiają przede wszystkim do krajów Europy Zachodniej, 
takich jak Niemcy, Włochy, Hiszpania, Grecja, Austria, Holandia, Bel-
gia, Dania, Szwecja. Równocześnie Polska stanowi duży kanał tran-
zytowy z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej. Równocześnie 
Polska jest krajem docelowym dla ofiar z Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, 
Rumunii, Mołdawii, Rosji, Litwy6. Na przestrzeni ostatnich czterech 
lat zanotowaliśmy w Polsce ofiary z krajów Azji, takich jak Mongolia, 
Chiny, Wietnam, Tadżykistan i Uzbekistan (przede wszystkim do pra-
cy przymusowej i niewolniczej) oraz Afryki, m.in. z Nigerii, Mali, Se-
negalu, Dżibuti. Wiele osób z tych regionów było sprzedawanych do 
pracy niewolniczej, seks-biznesu lub też trafiały do Polski na skutek 
„nieudanego” tranzytu przez Polskę do krajów zachodnich. 

W Polsce notujemy także sporo przypadków handlu ludźmi we-
wnątrz kraju, czyli bez przekraczania granicy. Kobiety sprzedawane 
są z agencji do agencji, z klubu do klubu. Wymiana kobiet i kupno 
nowych to dla sutenerów i handlarzy źródło większych zysków. Zda-
rzają się również przypadki ponownego sprzedania ofiary handlu, 
która wróciła do kraju, ale bała się lub wstydziła się powiedzieć ko-
mukolwiek o tym, co jej się przydarzyło. Równocześnie zdetermino-
wana w poszukiwaniu pracy szuka nowej możliwości wyjazdu i za-
robku, a wpada w zasadzkę handlarzy po raz drugi. 

Jeśli chodzi o sposoby werbowania ofiar, najczęściej spotykamy 
werbowanie „na pracę” i „na miłość”. Sprawcy zamieszczają ogłosze-
nia obiecujące pracę w restauracji czy jako au-pair i po przyjeździe na 
miejsce okazuje się, że jest to praca w seks-biznesie lub prostytucji. 
„Na miłość” sprawcy poznają dziewczyny w klubach, dyskotekach, 
imprezach młodzieżowych. Po krótkim czasie znajomości proponują 

5) Krajowy program zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce 2004–2006, 
MsWiA, Warszawa 2007, s. 4.

6) na podstawie raportów Fundacji la strada za lata 200�–200�.
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romantyczną wycieczkę za granicę, gdzie dziewczyna zostaje sprze-
dana. 

Ofiarami handlu ludźmi w Polsce są najczęściej osoby w wieku od 
16 do 25 lat. Grupami ryzyka są praktycznie wszystkie osoby rozwa-
żające możliwość wyjazdu za granicę, przede wszystkim w celach 
zarobkowych. Tutaj grupę ryzyka stanowią również młodzi chłopcy 
i mężczyźni, narażeni na eksploatację pracy i warunki niewolnicze, 
jak potwierdził przypadek „obozów pracy” we Włoszech. Dochodzą 
do nas również informacje o werbowaniu młodzieży szkół średnich 
z regionów przygranicznych z Niemcami do prostytucji weekendo-
wej do Berlina i Brandenburgii. 

Bardziej narażone na ryzyko są osoby niemające wsparcia rodziny, 
bliskich lub przyjaciół, ofiary przemocy i wykorzystywania seksualne-
go, marginalizowane społecznie. Osoby nieletnie w trakcie ucieczek 
z domu są również łatwym łupem dla handlarzy ludźmi. Ważnym 
czynnikiem ryzyka jest brak informacji, brak dostępu do informacji, 
posiadanie informacji niedostatecznych lub fałszywych. 

Kontekst prawny 
Zgodnie z Protokołem o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu 

za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniają-
cym Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodo-
wej przestępczości zorganizowanej (2000), „handel ludźmi” ozna-
cza „werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub 
przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też 
z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, 
wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, 
wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody 
osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wyko-
rzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych 
osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi 
o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów” (art. 3, pkt. a).

Trudną kwestię w odniesieniu do ochrony ofiar handlu ludźmi sta-
nowi problem przyzwolenia ofiar na handel. Nawet jeśli początkowo 
ofiara wyraziła swoją zgodę, w żaden sposób nie oznacza to ograni-
czenia prawa oskarżonej osoby do pełnej obrony oraz domniemania 
niewinności. Co więcej, zapisy Protokołu przeciwko handlowi ludźmi 
nie powinny być interpretowane jako ciężar dowodowy przeciwko 
ofierze. Ogólnie mówiąc, zgoda dorosłej ofiary handlu ludźmi nie 
jest wcale istotna, jeśli nie przedsięwzięto żadnego ze środków prze-
widzianych w Protokole.
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Przestępstwo eksploatacji prostytucji ścigane jest według art. 204 
Kodeksu karnego.

W przypadku eksploatacji prostytucji za zgodą osoby pokrzywdzo-
nej sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Nato-
miast w przypadku zwabienia lub uprowadzenia osoby w celu upra-
wiania prostytucji sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat dziesięciu. Obok opisanych powyżej regulacji prawnych 
istotną rolę spełnia przepis artykułu 253 kk, według którego osoba 
uprawiająca handel ludźmi, nawet za ich zgodą, podlega karze po-
zbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata.

W tym przypadku nie ma znaczenia zarówno cel handlu ludźmi, jak 
i fakt zgody pokrzywdzonego. Przy formułowaniu zarzutu najczęś-
ciej mamy jednak do czynienia z kwalifikacją kumulatywną czynu. Do 
jednego zachowania przestępczego aspirują jednocześnie znamiona 
dwóch przestępstw z art. 204 § 4 kk i art. 253 kk.

12 grudnia 2000 roku w Palermo w imieniu Rzeczypospolitej Pol-
skiej została podpisana Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciw-
ko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 15 listopada 2000 
roku. W październiku 2001 roku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
podpisany został również Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz 
karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupeł-
niający Konwencję, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne NZ dnia 15 
listopada 2002 roku (ustawa o ratyfikacji została ogłoszona w DzU nr 
17 z 4 lutego 2003 roku i weszła w życie po upływie czternastu dni 
od ogłoszenia). 

Nowa definicja handlu ludźmi w Protokole dodatkowym do Kon-
wencji ONZ o zwalczaniu i zapobieganiu handlu ludźmi, przede 
wszystkim kobietami i dziećmi, umożliwiła spojrzenie na problem 
handlu ludźmi z szerszej perspektywy. W latach 80. i 90. ubiegłego 
wieku rozumiano handel ludźmi najczęściej jako handel kobietami do 
prostytucji i tzw. seks-biznesu, co więcej, stawiając często znak rów-
ności między handlem kobietami i prostytucją. Tymczasem rzeczywi-
sta sytuacja jest o wiele bardziej złożona i obecnie dostrzegamy róż-
ne formy handlu ludźmi, jak również różne cele, dla których ludzie są 
sprzedawani: handel ludźmi do pracy przymusowej, niewolniczej, do 
warunków podobnych do niewolniczych, do żebractwa, prostytucji, 
seks-biznesu, do pobierania organów w celu transplantacji, handel 
dziećmi do prostytucji, pornografii dziecięcej i nielegalnej adopcji. 

7) Krajowy program zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce 2004–2006, 
op. cit., s. �–4.
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Jak wynika z definicji, prostytucja jest tylko jednym z celów, dla 
jakiego są sprzedawani ludzie, i z handlem ludźmi mamy do czy-
nienia, kiedy mówimy o prostytucji przymusowej. Natomiast należy 
zauważyć, że prostytucja dobrowolna (osób dorosłych), bez udziału 
pośredników, sutenerów itd., nie jest handlem ludźmi i nie jest prze-
stępstwem. 

Wejście w życie wymienionego Protokołu w Polsce skutkowało 
tym, że pojęcie handlu ludźmi użyte w art. 253 § 1 kk jest definio-
wane na gruncie prawa polskiego zgodnie z definicją użytą w art. 3 
wymienionego protokołu.

Odnosząc się do stanu prawnego, należy również pamiętać o zobo-
wiązaniach wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
Spośród aktów UE dotyczących zwalczania handlu ludźmi wymienić 
należy w tym miejscu Decyzję Ramową Rady Unii Europejskiej w spra-
wie walki z handlem ludźmi (2002/629/JHA z 19 lipca 2002 roku), 
Dyrektywę Rady UE w sprawie zezwolenia na pobyt wydawanego 
obywatelom państw trzecich będącym ofiarami handlu ludźmi albo 
będącym wcześniej przedmiotem działań ułatwiających nielegalną 
migrację, którzy współpracują z właściwymi organami (2004/81/WE 
z 29 kwietnia 2004 roku) oraz Decyzję Ramową Rady Unii Europej-
skiej w sprawie walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i dzie-
cięcej pornografii (2003/68/JHA z 22 grudnia 2003 roku).

Opinia publiczna i media 
Handel ludźmi to zjawisko znane polskiej opinii publicznej, jednak 

mylnie i zbyt wąsko przez nią rozumiane. Jak wynika z kilkunastolet-
nich doświadczeń osób zajmujących się profesjonalnie tym proble-
mem, większość polskiego społeczeństwa wciąż utożsamia handel 
ludźmi wyłącznie z prostytucją. To jeden z powodów, dla których 
podawane liczby osób dotkniętych tym procederem wciąż są szacun-
kowe: ofiary boją się i wstydzą ujawniać nieakceptowane społecznie 
kulisy własnego życia.

W rzeczywistości handel ludźmi to zjawisko o szerszym zakresie poję-
ciowym niż tylko przymusowa prostytucja. To także przymus do pracy, 
żebractwa, kradzieży, a także coraz bardziej powszedni handel narzą-
dami. Zawężanie tego pojęcia jest jednoznaczne z minimalizowaniem 
tego problemu. Problemu, który, mimo zmian politycznych i gospodar-
czych, jest w Polsce wciąż obecny. Co więcej, w związku ze wzrostem 
emigracji zarobkowej polskich obywateli, na styczność z tym zjawi-
skiem narażonych jest coraz więcej osób8.

8) s. buchowska, Ruszyła kampania społeczna „na dobrej drodze”, komunikat 
prasowy headlines, Warszawa 2008.
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Rozwiązania instytucjonalne 
Skupione są wokół trzech podstawowych obszarów działania: pre-

wencji, ścigania, pomocy ofiarom.

Prewencja (zapobieganie handlu ludźmi)
Działania prewencyjne można podzielić na cztery główne obsza-

ry9:
a. podnoszenie świadomości na temat handlu ludźmi, w tym kam-

panie informacyjne dla opinii publicznej i dla grup tzw. wysokiego 
ryzyka, wydawanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych, pro-
gramy i audycje w środkach masowego przekazu, specjalne progra-
my edukacyjne na temat zapobiegania handlu ludźmi w programach 
szkolnych, programy i projekty badawcze;

b. poprawa ekonomicznych warunków oraz podnoszenie świado-
mości na temat praw grup ryzyka i ofiar: empowerment, programy 
gender, szkolenia, kursy zawodowe, szkolenia dla bezrobotnych, 
szczególnie młodych kobiet i dziewcząt, pomoc w znalezieniu pracy, 
tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla ofiar handlu ludźmi, 
programy dla zagrożonej młodzieży i dzieci;

c. obserwowanie i monitorowanie procesu migracji, monitorowa-
nie działań agencji pośrednictwa pracy i migracji;

d. redukcja (ograniczenie) czynników ryzyka.

Pomoc ofiarom i ochrona świadków
Ten obszar zawiera programy i strategie pomocowe. Programy 

pomocowe ujęte są w strategiach narodowych i programach krajo-
wych.

Jako przykład dobrych praktyk w Polsce można przytoczyć „Pro-
gram wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi” przeznaczony dla cu-
dzoziemców, realizowany w ramach Krajowego Programu Zapobie-
gania i Zwalczania Handlu Ludźmi w Polsce. Zakres pomocy obejmuje 
interwencję kryzysową, case-managment (konsultacje, doradztwo, 
wsparcie, zapewnienie bezpieczeństwa, pomoc tłumacza, transport, 
bezpieczne schronienie, wyżywienie, pomoc socjalna, medyczna, 
prawna, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości, pomoc w legalizacji pobytu oraz organi-
zacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia ofiary.

W porównaniu z drugą połową lat 90. problem handlu ludźmi zo-
stał publicznie uznany za problem polityczny. Od początku swoich 
działań w latach 90. La Strada, w ramach prowadzenia kampanii 
lobbingowej, zwracała uwagę na problem przedstawicielom insty-
tucji państwowych. Ze względu na tendencję wzrastającą handlowi 

9) Trafficking in Ukraine. An Assessment of Current Responses, Unicef, osce, 
UsAiD, british council, Kyiv 200�.
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ludźmi w Polsce zaczęto poświęcać coraz więcej uwagi, chociaż jesz-
cze przez długi czas traktowano go jako zjawisko marginalne, nie 
do końca rozpoznawalne, łączone z wieloma mitami i stereotypami. 
Widać to m.in. po retoryce organów państwowych: jeszcze parę lat 
temu handel ludźmi w dokumentach różnych ministerstw nazywany 
był w Polsce „handlem żywym towarem”. 

W ciągu kilku lat udało się przełamać ścianę obojętności i braku 
zainteresowania wysiłkiem organizacji pozarządowych, które lob-
bowały na rzecz stworzenia instytucjonalnych mechanizmów zapo-
biegania i zwalczania handlu ludźmi, jak również dzięki naciskom ze 
strony międzynarodowych organizacji i instytucji. Obecnie handel 
ludźmi jest nie tylko uznawanym problemem, ale istnieją również 
narzędzia, za pomocą których można mu przeciwdziałać.

Krajowy Plan Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi na lata 
2009–201010

Plan stanowi kontynuację krajowych programów zwalczania i za-
pobiegania handlowi ludźmi, realizowanych począwszy od września 
2003 roku, kiedy to pierwszy z nich został przyjęty przez Radę Mini-
strów. Zadania opisane w Planie dotyczą trzech płaszczyzn działania: 
prewencji, ścigania sprawców i ochrony ofiar. W zakresie prewencji 
najważniejsze zadania dotyczą kampanii informacyjnych. Kontynu-
owana będzie kampania skierowana do obywateli Polski wyjeżdża-
jących za granicę. W związku z rosnącą obecnością migrantów za-
robkowych na polskim rynku pracy zaplanowano przeprowadzenie 
kampanii informacyjnej skierowanej do osób przybywających do 
Polski w celu podjęcia zatrudnienia, głównie obywateli Ukrainy i Bia-
łorusi, którzy najczęściej identyfikowani są jako ofiary handlu ludźmi 
w Polsce. Przewidziano także rozłożoną na dwa lata kampanię infor-
macyjną adresowaną do młodzieży szkolnej z użyciem komiksu Rady 
Europy Nie jesteś na sprzedaż w polskiej wersji językowej.

W celu zwiększenia skuteczności ścigania organizatorów handlu 
ludźmi planuje się m.in.: wprowadzenie definicji handlu ludźmi do 
polskiego Kodeksu karnego i nowelizację Ustawy o straży granicznej 
przez wprowadzenie jasnego zapisu, że jednym z jej ważniejszych za-
dań będzie zwalczanie handlu ludźmi. Plan przewiduje także utwo-
rzenie, w formie pilotażu, wojewódzkich zespołów ds. handlu ludźmi, 
złożonych z przedstawicieli: policji, straży granicznej, prokuratury, 
wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich, inspekcji pra-
cy i organizacji pozarządowych. Wzmocnione etatowo zostaną jed-
nostki policji odpowiedzialne za ściganie handlu ludźmi. Zintensyfi-
kowana zostanie współpraca międzynarodowa. W zakresie ochrony 

�0) treść dokumentu jest dostępna na stronie: http://www.mswia.gov.pl/portal/
pl/�90/2�74/.
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ofiar dokument przewiduje wdrożenie koncepcji całościowego za-
bezpieczenia potrzeb ofiar i świadków handlu ludźmi (Krajowe Cen-
trum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi)11. 

Organizacje pozarządowe/społeczeństwo obywatelskie
La Strada – program prewencji handlu kobietami z Europy Środko-

wej i Wschodniej i inne organizacje pozarządowe w Polsce działają-
ce w wielu obszarach złożonego zjawiska handlu ludźmi odgrywają 
rolę nie do przecenienia. Z jednej strony to one jako pierwsze zaczęły 
zajmować się problemem w regionie, zanim państwa w ogóle go do-
strzegły. Organizacje nie tylko inicjują zmiany, ale równocześnie mo-
nitorują działania instytucji państwowych. Poza La Stradą i jeszcze 
kilkoma organizacjami większość zajmuje się usługami socjalnymi, 
nieliczne działaniami prewencyjno-edukacyjnymi. Brakuje takich, 
które problem handlu ludźmi przedstawiałyby z perspektywy łama-
nia praw człowieka, które działałyby na rzecz praw ofiar, a nie tylko 
zajmowały się pomocą sensu stricte. Brakuje tu równowagi, bowiem 
większość działań w państwie nastawionych jest na działania repre-
syjne – ściganie przestępców i przestępstwa. Mocno rozwinięty zo-
stał więc aspekt prawny zjawiska. Powstała w ten sposób znacząca 
dysproporcja między ściganiem przestępstwa a wsparciem ofiar oraz 
działaniem na rzecz ich praw. Zbyt duży akcent kładzie się na aspekt 
prawny, podczas gdy brakuje podnoszenia problemu praw człowie-
ka-ofiar. Dlatego należy podjąć działania i zachęcić oraz wzmocnić 
(empowerment) organizacje pozarządowe, by zajęły się tym ważnym 
aspektem handlu ludźmi. Instytucje państwowe oraz organizacje po-
zarządowe pomagające ofiarom skupiają się raczej na pomocy so-
cjalnej sensu stricte. Co więcej, często spotykamy się z nastawieniem 
„my wiemy lepiej, co jest dla ciebie dobre”. Programy, projekty, stra-
tegie, które powstają bez udziału, zaangażowania, informacji zwrot-
nej i bez rzetelnej analizy potrzeb ofiar, powodują protekcjonalne 
traktowanie ofiar handlu ludźmi i przez to ich dalszą marginalizację. 
Tylko działania, które przewidują aktywny udział osób, których ten 
problem dotyczy bezpośrednio, mogą być gwarancją udanych przed-
sięwzięć. Dlatego ważne jest, by zmienić istniejące, a promować 
nowe nastawienie, skupiające się na wzmocnieniu ofiar handlu ludź-
mi przez empowerment, ułatwienie dostępu do wiedzy, informacji, 
dostępu do programów ułatwiających osiągnięcie samodzielności, 
lepszej samooceny, wiary we własne możliwości, świadomości włas-
nych praw. 

Niezbędne jest wzmocnienie kompetencji pozarządowych organi-
zacji „pomocowych” w tym zakresie tak, by realizując świadczenia, 
mogły je realizować w duchu empowerment, równości ze względu na 
płeć i praw człowieka. Można to osiągnąć poprzez stworzenie możli-

��) http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/�90/2�74/.



266

KobietY i prZeMoc

wości przekazywania wiedzy, dobrych praktyk bardziej doświadczo-
nych organizacji. Kolejny ważny obszar to wzmocnienie organizacji 
pozarządowych i zwiększenie ich potencjału, by mogły wywierać 
wpływ na opinię społeczną, zmieniając nastawienie, stereotypy, jak 
również na decydentów. Tutaj również trzeba stworzyć płaszczyznę, 
możliwość wymiany i przekazywania wzajemnych doświadczeń.

Wyzwania
Dane statystyczne dotyczące handlu ludźmi12

Dane statystyczne dotyczące handlu ludźmi są zróżnicowane. 
Większość z nich ma charakter szacunkowy i nieoficjalny. Statysty-
ki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości znacznie odbiegają 
od danych szacunkowych, czyli domniemanej skali zjawiska handlu 
ludźmi. Stan taki spowodowany jest wyjątkową specyfiką tego prze-
stępstwa. Zeznania osób pokrzywdzonych są bowiem niezbędne 
przy zbieraniu dowodów przestępstwa, ale ofiary nie mają żadnego 
interesu w ujawnianiu popełnienia przestępstwa, ponieważ z reguły 
nielegalnie przebywają na terenie innego państwa. Poza tym ofiary 
boją się zemsty ze strony sprawców, którzy zastraszają ofiary, stosują 
wobec nich przemoc i groźby. Do tego dochodzi wstyd i przekonanie, 
że same są sobie winne. Zwraca też uwagę fakt, że dane przedsta-
wiane przez organizacje pozarządowe są prawie zawsze wyższe niż 
dane organów władzy państwowej. Organizacje pozarządowe docie-
rają do ofiar częściej i skuteczniej niż organy państwa. Mają kontakt 
z ofiarami, które dla państwa nie są ofiarami, ponieważ organy pań-
stwa pozostają w stanie niewiedzy co do faktu wiktymizacji takich 
osób. Organy państwa opierają się na twardych danych w postaci 
liczby osób zatrzymanych lub aresztowanych pod zarzutem popełnie-
nia danego przestępstwa lub liczby postępowań przed sądem. Poza 
tym ofiary handlu z reguły nie mają zaufania do organów ścigania 
lub organów wymiaru sprawiedliwości, dlatego przekazują niewie-
le informacji. Organizacje pozarządowe są postrzegane przez ofiary 
handlu jako godne zaufania i dyskretne. Ofiary mają świadomość, 
że przekazane przez nie informacje nie zostaną wykorzystane bez 
ich wiedzy. Państwo informuje o liczbie ofiar handlu stwierdzonej 
przez własne organy. Organizacje pozarządowe informują o liczbie 
ofiar na podstawie bezpośrednich kontaktów z ofiarami oraz ich re-
lacji o istnieniu innych ofiar. Statystyki państwowe są zdecydowanie 
zaniżone, zaś statystyki organizacji pozarządowych przez to, że są 
szacunkowe, mogą być zawyżane. 

W wielu przypadkach trudno jest odróżnić ofiarę handlu od mi-
granta lub uchodźcy. Trudno jest ocenić, czy w danym przypadku 
miało miejsce nielegalne przekroczenie granicy, czy też było ono po-
łączone z próbą handlu. W związku z tym powstaje niebezpieczeń-

�2) M. Wiśniewski, Handel ludźmi w Polsce, MsWiA, Warszawa 2007.
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stwo błędnej kwalifikacji czynu przestępczego, powodujące obniże-
nie liczby stwierdzonych przestępstw dotyczących handlu. Poza tym 
ofiarami handlu mogą być kobiety, które zaginęły lub zostały zabite 
poza granicami kraju pochodzenia. Fundacja przeciwko Handlowi Ko-
bietami La Strada przekonuje, że rozmiary zjawiska handlu kobietami 
można porównać do góry lodowej, ponieważ oficjalne statystyki od-
dają tylko niewielką część zjawiska. Główne problemy i przeszkody 
w skutecznym ściganiu przestępstwa handlu ludźmi to:
• mała liczba skazań,
• brak dowodów przestępstwa, problemy w zbieraniu dowodów, co 
wynika z trudności w identyfikacji ofiar i identyfikacji przestępstwa 
jako takiego,
• skazywanie przestępców za inne (mniejsze) przestępstwa współto-
warzyszące, a nie za handel per se,
• przeszkody we współpracy ze świadkami:

a. strach przed ujawnieniem świadka (stygmatyzacja) i przed ze-
mstą sprawców,
b. niedostateczne rozwiązania dotyczące ochrony świadków i/lub 
ich nieodpowiednie zastosowanie,
c. przekonanie świadków o nieskuteczności prawa, brak wiary 
w to, że sprawcy zostaną ukarani,

• wtórna wiktymizacja ofiar/świadków w trakcie postępowania przy-
gotowawczego i kryminalnego,
• problemy organizacyjne, brak zrozumienia problemu, brak do-
świadczeń w ściganiu, brak procedur wykonawczych lub ich słaba 
znajomość, korupcja,
• problemy z identyfikacją ofiar. W tym obszarze organizacje poza-
rządowe odgrywają znaczącą rolę, pomagają i wspierają osoby, któ-
re zdecydują się zeznawać w sprawach o handel ludźmi. Np. w Polsce 
La Strada może pełnić rolę przedstawiciela społecznego podczas 
spraw sądowych i monitorować ich przebieg.

Propozycje organizacji międzynarodowych zawierają kilka rozwiązań 
godnych uwagi.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) 
proponuje stworzenie systemu National Referral Mechanizm13. Za-
kłada on wspólne działania w dziedzinie ochrony praw ofiar handlu 
ludźmi. Proponuje ramy współpracy, w których państwa wypełniają 
swoje zobowiązania w zakresie ochrony i promowania praw czło-
wieka-ofiar handlu, koordynując działania w strategicznym partner-
stwie ze społeczeństwem obywatelskim. Identyfikuje najistotniej-
sze obszary działania, w skład których wchodzą m.in.: identyfikacja 
i współpraca; ramy instytucjonalne, szkolenia, identyfikacja ofiar, 

13) National Referral Mechanisms-Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked 
Persons: A Practical Handbook, Warszawa 2004.
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podstawowe zasady współpracy, pomoc i wsparcie dla ofiar, repa-
triacja i reintegracja społeczna, specyficzne rozwiązania prawne. ❚
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Zdrowie kobiet 
w Polsce

Eleonora Zielińska, Wanda Nowicka 

 

Wstęp 

Podstawę niniejszej oceny stanu zdrowia kobiet w Polsce w ostatnim 
dwudziestoleciu stanowią dostępne raporty oraz oficjalne dane sta-
tystyczne. 

Za punkt wyjścia przyjęto raport z 1994 roku1 poświęcony zdrowot-
ności kobiet w Polsce. W konkluzji tego opracowania alarmowano, że 
stan zdrowia społeczeństwa polskiego, w tym również jego „zdrow-
szej części”, tj. kobiet, jest zły i zdecydowanie odbiega od stanu 
zdrowia społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. Taka diagnoza 
wynikała zarówno z porównań krajowych wskaźników zdrowotnych, 
jak i dostępnych zestawień międzynarodowych. W raporcie tym 
w szczególności podkreślano, że poważne zaniepokojenie powinno 
budzić dające się obserwować zjawisko wyhamowywania dynamiki 
poprawy parametrów zdrowotności ludności Polski, z których pew-
ne na początku lat 90. były gorsze niż w latach 80. lub nawet 70. XX 
wieku. W tym samym czasie w innych krajach rozwiniętych postępo-
wał proces poprawy sytuacji zdrowotnej.

Ta negatywna ocena stanu zdrowotności ludności nie uległa zmia-
nie w kolejnych latach, czego dowodzą wyniki analizy przedstawio-
nej przez Centrum Praw Kobiet (CPK) w raporcie Kobiety w Polsce 
2003+2, a także raport z 2006 roku3 poświęcony zdrowiu kobiet 
w wieku prokreacyjnym  oraz opracowanie GUS z 2007 roku Kobie-
ty w Polsce4. W raportach tych podkreślano, że sytuacja zdrowotna 
w Polsce jest nadal gorsza niż w krajach Europy Zachodniej. Pomimo 

�) g. ciura, Zdrowotność kobiet. Wybrane zagadnienia, biuro studiów i ekspertyz, 
informacja nr 204, maj �994.

2) Kobiety w Polsce 2003 +, centrum praw Kobiet, Warszawa 200�, s. 202–20�.

3) Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat. Polska 2006, program naro-
dów Zjednoczonych ds. rozwoju, Warszawa 2007, s. 47. 

4) Kobiety w Polsce, gUs, Warszawa 2007.
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wzrostu przeciętnej długości trwania życia, zmniejszenia się umieral-
ności kobiet w wieku rozrodczym, Polacy żyją przeciętnie znacznie 
krócej niż mieszkańcy Zachodu. Zwracano równocześnie uwagę, że 
kobiety wprawdzie żyją dłużej niż mężczyźni, lecz częściej chorują, 
który to fakt nie jest wystarczająco brany pod uwagę w polityce zdro-
wotnej państwa.

Przeprowadzona blisko dziesięć lat temu zmiana systemu ochrony 
zdrowia w Polsce, a zwłaszcza zasad jego finansowania, miała od-
wrócić tę niekorzystną tendencję poprzez m.in. zwiększenie dostęp-
ności opieki zdrowotnej. 

Z informacji Rządu RP przedstawionej Sejmowi w 2007 roku wyni-
ka jednak, że w pierwszych latach wprowadzania reformy dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej nie uległ poprawie. Co więcej, istotny 
wzrost środków przeznaczanych na ochronę zdrowia nie został wyko-
rzystany do przeprowadzenia racjonalnych i konstruktywnych zmian 
w systemie po ujawnieniu się jego niedoskonałości, lecz w znacznej 
mierze „poszedł na zmarnotrawienie i utrwalenie wielu nieprawid-
łowości”5.

Niedostatki systemu ochrony zdrowia w Polsce są bolączką wszyst-
kich obywateli, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Funkcje biologiczne 
kobiet6 oraz fakt, że żyją dłużej, sprawiają jednak, że kobiety częściej 
niż mężczyźni muszą korzystać z tej opieki. W związku z tym nega-
tywne skutki reformy dotykają je w większym stopniu niż mężczyzn.

Z art. 68 Konstytucji RP wynika, że system ochrony zdrowia powi-
nien być tak zorganizowany, aby zapewniał wszystkim, na zasadzie 
równości, odpowiednią opiekę medyczną. 

W praktyce oznacza to, że system ochrony zdrowia powinien 
uwzględniać specyficzne potrzeby danej grupy społecznej, co wyma-
ga prowadzenia badań porównawczych uwzględniających perspek-
tywę płci (gender mainstreaming).

Niezaspokojenie specyficznych potrzeb zdrowotnych kobiet za-
tem jest postrzegane jako przejaw dyskryminacji ze względu na 

�) informacja rządu na temat obecnej sytuacji ochrony zdrowia w polsce. Druk 
sejmowy nr �76 z dnia 2� czerwca 2008 roku, s. �. 

6) Konsekwencją tego jest fakt, że niektóre problemy zdrowotne występujące tylko 
u kobiet mają dla nich inne znaczenie i konsekwencje niż dla mężczyzn. Dotyczy to 
w szczególności problemów związanych z funkcjonowaniem narządów płciowych 
i rozrodczych kobiety, z gospodarką hormonalną w różnych fazach życia – kwestii 
wiążących się ze świadomym macierzyństwem, w tym planowaniem rodziny, ciążą, 
porodem, połogiem, a także karmieniem dziecka piersią. Występują też istotne 
odmienności w zakresie przyczyn, przebiegu i konsekwencji niektórych schorzeń 
występujących zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, np. raka, chorób układu krążenia 
i osteoporozy.
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płeć, godzącej w konstytucyjną zasadę równego traktowania. Za 
dyskryminację bowiem uważa się nie tylko nierówne traktowanie 
osób znajdujących się w porównywalnej sytuacji, lecz również jed-
nakowe traktowanie osób w różnej sytuacji.

Z badań naukowych wynika, że nie można przeceniać udziału służ-
by zdrowia w determinowaniu zdrowia człowieka7, gdyż składa się 
na to wiele czynników, z których istotne znaczenie ma również styl 
życia. Niemniej jednak fakt ten nie może usprawiedliwiać mniejsze-
go przykładania wagi do rozwiązywania przez system opieki zdro-
wotnej tych problemów, które są wyłącznie lub przede wszystkim 
udziałem kobiet. 

Nadzieja na poprawę zdrowotności Polek i Polaków po przy-
stąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia 
w przepisach prawa wspólnotowego, które w tym zakresie ogra-
nicza się przede wszystkim do zwalczania zagrożeń epidemiolo-
gicznych, troski o jakość i bezpieczeństwo leków i wyrobów me-
dycznych, materiału pochodzenia ludzkiego przeznaczonego do 
przeszczepów oraz do sprawy koordynacji zabezpieczenia społecz-
nego8. W tej ostatniej kwestii, swobodny przepływ osób, towarów 
i usług w niewielkim tylko stopniu9 może mieć wpływ na wyrów-
nanie dostępu do opieki zdrowotnej obywateli wszystkich państw 
członkowskich10. W przypadku bowiem osób, które czasowo prze-
bywają na terytorium innego państwa członkowskiego, możliwości 
leczenia są ograniczone do świadczeń z zakresu pomocy doraźnej11, 
zaś w odniesieniu do świadczeń planowanych oparte są raczej nie na 

7) Zgodnie z koncepcją „pół-zdrowia” M. lalonde’a wynosi nie więcej niż ��%.

8) Warto przypomnieć, że w ramach negocjacji przedakcesyjnych rząd polski 
wyraźnie zastrzegł sobie pozostawienie do regulacji prawa krajowego „spraw 
o znaczeniu moralnym i dotyczących obrony życia ludzkiego”, pomimo iż w przepi-
sach traktatowych nie ma punktu zaczepienia dla dopuszczalności wpływania za 
pośrednictwem prawa wspólnotowego na przepisy prawa krajowego dotyczące np. 
dostępu do aborcji.

9) państwa członkowskie w ramach koordynacji przeznaczają na zwrot kosztów 
leczenia w innym państwie członkowskim Ue ok. �% wydatków na opiekę zdrowot-
ną. W 2007 roku instytucje ubezpieczeniowe z innych krajów przesłały do nFZ ok. 
4�000 formularzy (przy czym połowa była z niemiec). na ich podstawie dokonano 
rozliczenia na łączną kwotę ok. ��4 mln zł. por. sprawozdanie z działalności narodo-
wego Funduszu Zdrowia za rok 2007, http://www.mz.gov.pl. 

�0) W szerokim zakresie z leczenia za granicą mogą skorzystać tylko polacy migru-
jący, czyli pracujący w innym kraju członkowskim, którzy w świetle unijnego prawa 
muszą być tak samo traktowani jak korzystający z ubezpieczenia zdrowotnego 
pracownicy tam zamieszkujący.

��) gwarantuje się bowiem tylko niezwłoczne udzielenie świadczeń zdrowotnych 
uznanych za niezbędne, czyli koniecznych dla ochrony życia lub zdrowia, np. pomo-
cy medycznej przy porodzie, który rozpoczął się w czasie wyjazdu za granicę.



274

KobietY i ZDroWie

zasadzie wyboru świadczeniodawcy, lecz zasadzie subsydiarności12. 
W związku z akcesją Polski do UE prowadzone są natomiast regular-
ne badania porównujące stan zdrowotności naszego społeczeństwa 
ze stanem zdrowia ludności w innych państwach członkowskich, co 
powinno stanowić bodziec dla poprawy sytuacji w kraju. Unia Euro-
pejska przeznacza też pewne środki na prowadzenie badań oraz akcji 
promocyjno-edukacyjnych na zasadach partnerstwa publiczno-pry-
watnego, mających na celu poprawę jakości życia, zwalczanie narko-
manii, alkoholizmu i otyłości.

Celem niniejszego raportu będzie uszczegółowienie przejawów 
zasygnalizowanych trendów w zakresie zdrowotności kobiet i ich 
dostępu do opieki zdrowotnej i wykazanie, w miarę możliwości, ten-
dencji rozwojowych. Wyniki dokonanej analizy stanowić będą bazę 
dla sporządzenia listy postulatów, które powinny być rozważone 
i ewentualnie uwzględnione w polityce zdrowotnej państwa. 

Problemy zdrowotne kobiet są ściśle powiązane z ich statusem 
społecznym i kondycją socjalną. Często ich przyczyną bezpośrednią 
lub pośrednią są takie przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, 
jak niższe wynagrodzenia kobiet, ich zależność ekonomiczna od 
mężczyzn, nierówny podział obowiązków rodzinnych, w tym pełnio-
ne niemal wyłącznie przez kobiety funkcje opiekuńcze nad dziećmi, 
osobami chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi, przemoc spowo-
dowana nierówną pozycją w społeczeństwie oraz wymuszane przez 
prawo lub niewłaściwą praktykę jego stosowania ograniczenia 
w kontrolowaniu własnej płodności. Dlatego też raport o zdrowiu 
powinien być czytany w kontekście innych raportów tematycznych 
i razem z nimi stać się inspiracją do przeprowadzenia pogłębionych, 
reprezentatywnych badań o zasięgu ogólnokrajowym, pozwalają-
cych na pełne zdiagnozowanie sytuacji kobiet w Polsce dwadzieś-
cia lat po transformacji ustrojowej. Wyniki tych badań powinny być 
wykorzystane dla opracowania założeń polityki społecznej państwa 
uwzględniającej w pełni potrzebę realizacji zasady równego trakto-
wania kobiet i mężczyzn.

�2) Warunkiem pokrycia kosztów za udzielenie planowanego świadczenia zdro-
wotnego, zwłaszcza związanego z leczeniem szpitalnym, jest uzyskanie uprzedniej 
zgody od ubezpieczyciela na przeprowadzenie leczenia za granicą. Zgody takiej 
ubezpieczyciel nie ma jednak prawa odmówić w sytuacji, gdy osoba zainteresowa-
na nie może być poddana leczeniu w kraju w terminie niezbędnym dla uzyskania 
świadczenia zdrowotnego przy uwzględnieniu aktualnego stanu jej zdrowia i praw-
dopodobnego dalszego przebiegu choroby. Warto jednakże dodać, że orzecznictwo 
europejskiego trybunału sprawiedliwości od pewnego czasu idzie w kierunku 
pełniejszego uznawania prawa do wyboru świadczeniodawcy w innym państwie 
członkowskim, ale pod warunkiem ograniczonej refundacji leczenia.
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Ogólny stan zdrowia kobiet 
Przeprowadzone w 1996 roku reprezentatywne badania ankietowe 

zmierzające do uzyskania subiektywnej oceny stanu własnego zdro-
wia przez Polaków wykazały, że ta ocena w przypadku kobiet jest 
znaczenie gorsza niż w przypadku mężczyzn. Około 48,6% respon-
dentek oceniło swój stan zdrowia jako taki sobie, zły lub bardzo zły, 
podczas gdy tak oceniło swój stan zdrowia tylko ok. 38% mężczyzn. 

Powtórka tych badań w 2004 roku pozwoliła stwierdzić, że stan 
zdrowia kobiet, w świetle ich samooceny, uległ poprawie, przy czym 
kobiety zamieszkałe w miastach i na wsi miały zbliżoną samoocenę 
swego stanu zdrowia, zaś mężczyźni mieszkający na wsi nieco rza-
dziej wyrażali oceny dobre13.

Dane ze spisów powszechnych mogą potwierdzać zasadność niskiej 
samooceny wśród kobiet. Wskazują bowiem na stały wzrost liczby 
kobiet niepełnosprawnych14, zwłaszcza na wsi oraz na fakt, że 69% 
pacjentów opieki zdrowotnej długoterminowej stanowiły kobiety15.

Przeciętne dalsze trwanie życia
Choć powszechnie przyjęto definicję „zdrowia”16 rozumianego bar-

dzo szeroko, w wielu krajach, w tym w krajach członkowskich UE, 
wciąż uznaje się, że najbardziej miarodajnymi wskaźnikami stanu 
zdrowia populacji są współczynniki umieralności17, które służą pro-
gnozowaniu przeciętnego trwania życia dla kobiet i mężczyzn. 

Zdrowie Polaków oceniane z perspektywy przeciętnej długości 
dalszego trwania życia ulegało w latach 1989–2007 stałemu polep-
szaniu18.

W 2007 roku w porównaniu z 1989 przeciętna długość trwania ży-
cia szacowana w momencie urodzenia wydłużyła się w przypadku 
kobiet o 4,29 lat, a w przypadku mężczyzn o 4,20 lat.

13) Kobiety w Polsce, op. cit., s. 2�.

�4) liczba kobiet niepełnosprawnych w 2002 roku wzrosła w stosunku do �988 
roku ze �0�,9 na �00 kobiet do ��9,4. Kobiety w Polsce, op. cit., s. 2�.

��) Dane Ministerstwa Zdrowia. 

�6) Zgodnie z definicją Who zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psy-
chicznym i społecznym, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagań.

�7) Jest to skutek prawnego obowiązku rejestracji każdego zgonu z podaniem jego 
przyczyny.

�8) Według danych gUs przeciętna długość życia kobiet w polsce wynosiła 
w �989 roku 70,96 i była dłuższa od wskaźnika dla mężczyzn o 8,69 lat; w �996 
roku wynosiła odpowiednio 76,�7 lat i była dłuższa od przeciętnej długości trwania 
życia mężczyzn o ok. 8,�� lat. W 2007 roku przeciętna długość trwania życia kobiet 
w polsce wzrosła do 79,74 lat ( mężczyzn do 70,96) i wspomniana różnica wynosiła 
8,79 lat.



276

KobietY i ZDroWie

Wydłużanie się przeciętnej długości trwania życia Polaków i Polek 
wiązało się przede wszystkim z ogólną poprawą warunków egzy-
stencji, a w przypadku kobiet żyjących przeciętnie dłużej – z prowa-
dzeniem bardziej prozdrowotnych niż w przypadku mężczyzn stylów 
życia (kobiety rzadziej nadużywają alkoholu, mniej palą).

Charakterystyczne jest przy tym, że wskaźnik przeciętnej długości 
trwania życia w przypadku kobiet jest nieco wyższy na wsi, w przy-
padku zaś mężczyzn – w mieście.

Poprawa ta jednak zawsze miała charakter względny w tym sen-
sie, że, jak wspomniano, Polska pod względem przeciętnej długości 
trwania życia pozostawała i nadal pozostaje w tyle za wieloma kra-
jami Europy Zachodniej19. Natomiast biorąc pod uwagę przeciętną 
długość trwania życia w zdrowiu, Polska na tle innych państw wypa-
da z pozoru korzystnie. Według szacunków prowadzonych w 2006 
roku dla dwudziestu pięciu krajów UE mężczyźni przeciętnie prze-
żywają w zdrowiu ok. 80% całego swego życia, kobiety zaś tylko 
75,3%. Wskaźniki te są jednak zróżnicowane dla poszczególnych 
krajów członkowskich. Jeśli chodzi o sytuację Polski, to w przypadku 
mężczyzn wskaźnik ten w roku 2006 wynosił 82%, w przypadku zaś 
kobiet – 79,7%, co plasuje Polskę w pierwszej dziesiątce tej grupy 
krajów20.

W przełożeniu na język konkretów oznacza to, że wprawdzie kobie-
ty wszędzie żyją dłużej niż mężczyźni, ale z reguły jest to w większej 
części życie o gorszej jakości zdrowotnej. Krótszy wskaźnik przecięt-
nej długości trwania życia w momencie urodzenia się w Polsce prze-
kłada się na dłuższe życie w zdrowiu.

Najczęstsze przyczyny zgonów kobiet
Do najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce należą tzw. choroby 

cywilizacyjne, tzn. choroby układu krążenia i nowotwory. 

Choroby układu krążenia. Choroby serca i naczyń są najpowszech-
niejszą przyczyną zgonów (stanowią ok. 47% wszystkich zgonów) 
oraz jednym z najczęstszych powodów inwalidztwa w Polsce. Warto 
podkreślić, że według danych publikowanych w 2003 roku przez Eu-
ropejskie Biur Regionalne WHO poziom umieralności przedwczesnej 
z powodu chorób układu krążenia w Polsce był około dwa i pół razy 
wyższy niż w krajach Unii Europejskiej.

�9) Kobiety w polsce żyją o 2–4 lata krócej niż kobiety w wielu krajach zachodnich, 
np. belgii, Danii, niemczech, Wielkiej brytanii, Francji, Włoszech, holandii, portuga-
lii, irlandii, szwecji, Finlandii.

20) http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_en.htm.
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Choroby układu krążenia stanowią też główną przyczynę zgonów 
kobiet. Według danych GUS liczba kobiet zmarłych na choroby układu 
krążenia jest większa od liczby mężczyzn zmarłych z tego powodu.

W literaturze medycznej wyróżnia się dwie zasadnicze grupy przy-
czyn tak częstego występowania wśród kobiet chorób układu krąże-
nia. Pierwsza związana jest z niezdrowym trybem życia, który wyni-
ka przede wszystkim z nadmiernego obciążenia pracą, wywołanego 
wspomnianą już koniecznością godzenia przez kobiety pracy zawo-
dowej z obowiązkami rodzinnymi i domowymi. Na niezdrowy tryb 
życia składają się też, często powiązane z nadmiarem obowiązków, 
złe nawyki żywieniowe oraz brak troski o kondycję fizyczną. 

Druga grupa przyczyn związana jest z naturalnymi procesami fizjo-
logicznymi polegającymi zwłaszcza na wygasaniu w miarę procesu 
starzenia się czynności hormonalnej jajników. Występujące, począw-
szy od 40. roku życia kobiet, postępujące zmiany ogólnoustrojowe 
zwiększają ryzyko zachorowalności w szczególności na choroby 
układu krążenia. Podaje się, że po menopauzie co drugiej kobiecie 
grozi zawał serca, zaś wylew krwi do mózgu – co dziesiątej21.

Choroby krążenia stanowią ponad połowę ogólnej liczby przyczyn 
zgonów kobiet powyżej 65. roku życia22. W przypadku zaś kobiet 
w wieku rozrodczym (15–49 lat) stanowią trzecią co do częstości 
przyczynę umieralności, w tym drugą – w grupie kobiet w wieku 
40–49 lat23. 

W raporcie poświęconym zdrowiu kobiet w wieku rozrodczym 
podkreślano, że w naszym kraju poważnym problemem jest wysoka 
umieralność kobiet spowodowana chorobami naczyń mózgowych, 
a więc przyczyna zgonu, która w tym wieku jest uznawana za możli-
wą do uniknięcia24, gdyby zapewniona była skuteczna profilaktyka, 
diagnostyka i leczenie.

Trzeba jednak podkreślić, że śmiertelność zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn z powodu chorób układu krążenia od lat 90. XX wieku 
wykazuje stałą tendencję spadkową.

Również w Polsce znaczenie chorób układu krążenia jako zagro-
żenia życia kobiet wyraźnie się zmniejsza, zarówno w kategoriach 

2�) Kobiety w Polsce 2003+, op. cit., s. 200.

22) g. ciura, Zdrowotność kobiet. Wybrane zagadnienia, op. cit., s. 7.

2�) W latach 200�–2004 choroby krążenia stanowiły przyczynę �7% zgonów 
kobiet w tym przedziale wiekowym. por. Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 
15–49 lat. Polska 2006, op. cit., s. �7.

24) Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49. Polska 2006, op. cit., s. 47.
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bezwzględnych, jak i względnych, aczkolwiek w ostatnich latach 
w wolniejszym tempie niż w przypadku mężczyzn25.

Według informacji rządowych do redukcji umieralności z powodu 
chorób układu sercowo-naczyniowego w ostatniej dekadzie XX wie-
ku przyczyniły się nie tylko korzystne zmiany stylu życia i żywienia 
Polaków, lecz również działania podejmowane w latach 2003–2008 
w ramach Narodowego Programu Ochrony Serca26.

Ocena skutków realizacji w/w programu jest trudna do przeprowa-
dzenia, chociażby z powodu braku danych porównawczych. Intere-
sujące byłoby np. zbadanie, czy liczba 485 zgonów kobiet w wieku 
rozrodczym w 2006 roku z powodu chorób naczyń mózgowych jest 
istotnie mniejsza w porównaniu z latami sprzed realizacji progra-
mu27.

Choroby nowotworowe. Główną przyczyną umieralności kobiet 
w wieku rozrodczym w Polsce, a drugą przyczyną dla ogólnej popu-
lacji kobiet są nowotwory złośliwe, przy czym największe zagrożenie 
życia kobiet stanowi rak piersi, a następnie rak szyjki macicy.

Standaryzowane wskaźniki zachorowań dla krajów Unii Europej-
skiej wskazują na wyjątkowo częste w Polsce zachorowania na raka 
macicy (najwyższy wskaźnik dla Polski i Słowacji). Natomiast zacho-
rowalność na nowotwór złośliwy piersi była najrzadsza w Słowacji, 
a następnie w Polsce28. Szacuje się, że co roku na raka piersi choruje 
w Polsce ok. 12000 kobiet, a u 3000 wykrywa się nowotwór szyjki 
macicy (ogólnie narządów rodnych u ok. 8000 kobiet)29.

2�) Rocznik demograficzny, gUs, Warszawa 2008, s. ��9.

26) Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Ukła-
du Sercowo-Naczyniowego na lata 2006–2009, polkard, Warszawa 200�, s. �–6. 
podaje się, że wstępna ewaluacja tego programu „wykazała możliwość kontynuacji 
osiągnięć w zakresie redukcji umieralności ludności z powodu chorób serca”.

27) Jako jeden z celów priorytetowych programu wskazywano zmniejszanie 
wczesnej śmiertelności w udarach mózgu, a także uzyskanie u co najmniej 70% cho-
rych, którzy przeżyli okres udaru mózgu, samodzielności w wykonywaniu podsta-
wowych czynności życia codziennego. ponadto celem zasadniczym programu było 
zmniejszanie dysproporcji w dostępie do świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób 
układu sercowo-naczyniowego w polsce, który to cel nadal nie został do końca 
osiągnięty, biorąc pod uwagę zróżnicowany czas oczekiwania na wizytę u lekarza 
kardiologa w różnych regionach polski. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program 
profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006–2009, op. 
cit., s. �.

28) Kobiety w Polsce, op. cit., s. 22.

29) Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, Warszawa 2008, s. 6. 
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Liczba zachorowań w Polsce na wszelkie rodzaje nowotworów 
z roku na rok stale rośnie30, aczkolwiek odwołując się do standary-
zowanych wskaźników zachorowań dla państw Unii Europejskiej 
w 2005 roku, zwraca się uwagę, że krajowe wskaźniki wzrostu dla 
kobiet należały do grupy niższych.

Warto jednak z naciskiem podkreślić, że w skali kraju poziom umie-
ralności w ostatnich latach na nowotwory złośliwe na 10 tys. ludno-
ści był wyższy niż na początku lat 90. W 1990 roku współczynnik ten 
dla kobiet wynosił 15,8, zaś w 2006 roku – 20,231.

Podaje się, że około 4000 zgonów kobiet rocznie jest spowodowa-
ne rakiem piersi, a przeszło 1800 rakiem szyjki macicy32. 

Ze szczególnym niepokojem należy też odnotować stale rosnące 
w Polsce wskaźniki umieralności kobiet na raka piersi i raka macicy. 

W przypadku raka piersi wskaźnik umieralności kobiet w roku 
2006 wzrósł w stosunku do roku 1990 przeszło dwa i pół razy (z 1,1 
w 1990 roku do 2,7 w 2006 roku), zaś wskaźnik umieralności zwią-
zanej z rakiem macicy – blisko dwukrotnie (z 0,5 w 1990 roku do 0,9 
w 2006 roku)33.

Według danych z 2006 roku umieralność kobiet w wieku prokre-
acyjnym w Polsce z powodu chorób nowotworowych stanowiła ok. 
40% wszystkich zgonów kobiet w przedziale wiekowym 15–49 lat.

Czynnikiem silnie różnicującym poziom umieralności kobiet na 
raka jest wykształcenie34. Wprawdzie zagrożenie życia kobiet cho-
robami nowotworowymi w skali całego kraju jest większe w mieście 
niż na wsi (o ok. 10%), to jednak w niektórych województwach do 
2006 roku sytuacja była odwrotna. Największa różnica na niekorzyść 
mieszkanek miast miała miejsce w województwie śląskim, gdzie po-
ziom umieralności w miastach był o 40% wyższy na wsi35.

�0) na przykład liczba zachorowań zwiększyła się z 2��,2 na �00 tys. kobiet 
w �99� roku do 294,8 w 200� roku (dla mężczyzn odpowiednio z �97,6 do ��6,� 
zachorowań).

31) Rocznik Demograficzny, op. cit., s. ��9.

�2) Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, op. cit., s. 6.

��) rocznik Demograficzny, op. cit., s. ��.

�4) W przypadku kobiet w wieku rozrodczym współczynnik zgonów kobiet w wieku 
20–49 lat o wykształceniu podstawowym był pięciokrotnie wyższy niż współ-
czynnik kobiet o wykształceniu powyżej średniego. por. Zdrowie kobiet w wieku 
prokreacyjnym 15–49. Polska 2006, op. cit., s. �2.

35) Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49, op. cit., s. 47. 
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Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że umieralność 
kobiet na nowotwory złośliwe w Polsce kształtuje się na istotnie 
wyższym poziomie niż w większości krajów Unii Europejskiej. Jest 
np. o prawie 50% wyższa niż np. w Szwecji czy Austrii36. 

Przyczyną znacznie wyższego współczynnika umieralności kobiet 
na choroby nowotworowe w Polsce w porównaniu z krajami zachod-
nimi są małe efekty leczenia tych chorób. Zasadniczym powodem 
tego stanu rzeczy jest późna wykrywalność raka, a wiadomo, że im 
szybciej zostanie podjęte leczenie, tym większa jest szansa na urato-
wanie życia.

Do niedawna szacowano, że wczesna wykrywalność raka piersi wy-
nosi w Polsce 20%, podczas gdy w Europie Zachodniej 80%37. Aktual-
ne dane epidemiologiczne wskazują, że szanse wyleczenia raka pier-
si w krajach rozwiniętych wynoszą 72%, w Polsce 58%, zaś w krajach 
rozwijających się 47%. Oznacza to, że sytuacja w Polsce jest bardziej 
zbliżona pod tym względem do poziomu krajów rozwijających się niż 
krajów rozwiniętych. Udowodniono, że jedynie zorganizowany scre-
ening mammograficzny może obniżyć umieralność do 40%, zwięk-
szyć efektywność leczenia, a także poprawić jakość życia chorych38.

Z wyników badań ankietowych wynika, że w 2005 roku blisko 3/4 
badanych kobiet przyznało, że nie miało nigdy przeprowadzonego 
badania mammograficznego ani badania USG piersi (odpowiednio: 
72% i 76% respondentek), zaś ponad 30% – cytologii39.

Ponadto w latach 2000–2005 liczba porad udzielanych kobietom 
w poradniach dla kobiet oraz w poradniach ginekologiczno-położni-
czych rosła wolniej niż w latach 1995–2000. Jedną z przyczyn takie-
go stanu rzeczy był niewątpliwie długi czas oczekiwania na specjali-
styczną wizytę lekarską. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia na 
koniec 2007 roku wynika, że średni przewidywany czas oczekiwania 
był bardzo zróżnicowany w poszczególnych oddziałach wojewódz-
kich NFZ. I tak dla kobiet zakwalifikowanych do kategorii medycz-
nej „przypadek stabilny” zamykał się przedziale od dziewięciu dni 
w Opolskim OW NFZ do sześćdziesięciu sześciu dni w Śląskim OW 
NFZ. Zdarzało się jednak, że bywał drastycznie długi: maksymalny 
w skali kraju średni przewidywany czas oczekiwania na wizytę w po-

�6) porównywalna, a nawet niższa jest równocześnie np. na Łotwie, w estonii, na li-
twie oraz na Węgrzech. Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49, op. cit., s. ��. 

�7) Kobiety w Polsce 2003+, op. cit., s. 202–20�.

�8) Narodowy Program zwalczania Chorób Nowotworowych, op. cit., s. 9. 

�9) ibidem.
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radni ginekologicznej w jednym z medycznych centrów w Oleśnicy 
wyniósł czterysta cztery dni40.

W raporcie dotyczącym zdrowia kobiet przygotowanym w 2003 
roku przez CPK podkreślano, że przyczyną niewielkiej liczby przepro-
wadzanych badań prewencyjnych jest brak powszechnego programu 
propagującego profilaktykę chorób nowotworowych, zaniechanie 
w skali masowej edukacji w zakresie badania piersi powadzonego 
przez same kobiety, a także brak upowszechniania wiedzy o potrze-
bie poddawania się regularnym badaniom ginekologicznym, które 
pozwalają wykryć wczesne zmiany nowotworowe narządów rodnych. 
Zwracano też uwagę na brak edukacji prozdrowotnej i dostępności 
badań mammograficznych oraz niską jakość urządzeń używanych do 
takich badań i często niedostateczne kwalifikacje personelu je obsłu-
gującego41. 

Diagnoza ta w dużym stopniu pozostaje aktualna w chwili obecnej, 
pomimo że już w 2005 roku została podjęta inicjatywa legislacyjna 
umożliwiająca przyjęcie wieloletniego programu zatytułowanego 
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, który miał 
zapewnić realizację zadań profilaktycznych i zagwarantować źródła 
ich finansowania.

Wprawdzie w strategii zwalczania raka w Polsce przewidziano pro-
gram edukacji społeczeństwa, w tym środowisk medycznych, w za-
kresie profilaktyki i zdrowego stylu życia, wczesnego rozpoznawania 
nowotworów, a także uznano za priorytetowe działania w zakresie 
zwalczania raka piersi i szyjki macicy. Niemniej jednak realizacja tych 
założeń w praktyce nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami42. 

40) Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok,  
op. cit., s. 22.

4�) Kobiety w Polsce 2003+, op. cit., s. 202–20�.

42) W związku z tym przygotowano populacyjny program profilaktyki i wczesnego 
wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego przewidziano zapewnienie 
możliwości wykonania bezpłatnych badań cytologicznych kobietom w wieku 2�–�9 
lat w interwale – � badanie na � lata, oraz badań mammograficznych dla kobiet 
przedziale wiekowym �0–69 lat w interwale – � badanie na 2 lata. biorąc pod 
uwagę fakt, że silne dziedziczne uwarunkowania są przyczyną ok. ��% zachorowań 
na raka piersi w polsce, opracowano także specjalny program opieki nad rodzinami 
wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory zło-
śliwe, uwzględniający m.in. badanie na nosicielstwo mutacji genu brcA�, a w razie 
pozytywnego wyniku – objęcie kobiet szczególnym programem badań profilaktycz-
nych. por. Narodowy Program zwalczania Chorób Nowotworowych,  
op. cit., s. 9 oraz s. �7–�8.
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Pojawiają się też wątpliwości, czy środki finansowe przeznaczane na 
realizację powyższego programu są racjonalnie wydatkowane43.

Krytycznie ocenić należy też fakt, że do niedawna z bezpłatnych 
badań profilaktycznych nie mogły skorzystać kobiety w wieku poni-
żej 50. roku życia, pomimo iż, jak już wskazywano, rak piersi nale-
ży do najczęstszych przyczyn zgonów kobiet w wieku rozrodczym. 
Ponadto stopień upowszechnienia tych badań jest niewystarczający, 
skoro w wielu województwach w ciągu ostatniego roku nie wydano 
na badania cytologiczne i mammografię wszystkich zaplanowanych 
pieniędzy44.

Warto też zwrócić uwagę, że przeprowadzona w 2008 roku kon-
trola urządzeń mammograficznych wykazała, że znaczny ich odse-
tek45 był niesprawny; wiele urządzeń nie nadawało się do wczesnego 
wykrywania raka piersi i powinno być wyłączone z eksploatacji. Dla 
kobiet oznacza to, że nawet jeśli poddały się badaniom, nie mogą 
mieć pewności co do ich wyników. 

Jednakże pomimo takich ustaleń nie udostępniono niezwłocznie 
po przeprowadzeniu kontroli jej wyników, a w szczególności nie po-
dano oficjalnie do wiadomości publicznej wykazu placówek opieki 
zdrowotnej, w których stwierdzono nieprawidłowości46.

Utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest społecznie wysoce szkod-
liwe, gdyż wiele kobiet po przeprowadzonej mammografii, która nie 
wykazała wystąpienia w piersiach zmian nowotworowych, pozosta-

4�) ostatnio prasa informowała o bulwersujących opinię publiczną wysokoś-
ciach wynagrodzeń, pokrywanych ze środków przeznaczonych na realizację tego 
programu, jakie pobierała kadra medyczna centrum onkologii w Warszawie za 
prowadzenie szkoleń adresowanych do lekarzy rodzinnych w zakresie wczesnego 
wykrywania nowotworów. por. „gazeta Wyborcza”, 2.0�.2009.

44) na przykład w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku zaplanowano 
na badania cytologiczne prawie �,� miliona złotych, a wykorzystano niecałe 2 mln. 
na mammografię przeznaczono ponad 4 mln zł, a wydano 2,8 mln. Dane za: http://
www.feminoteka.pl/news.php?readmore=4866.

4�) Audytu klinicznego nie przeszła blisko �/4 kontrolowanych ośrodków (24%), co 
oznacza wprawdzie spadek w stosunku do roku 2007, kiedy ten odsetek wynosił 
�9%, niemniej jednak wskazuje na wielką skalę zjawiska. co więcej, były sygnały, 
że nFZ nadal zawierało umowy z placówkami, które nie przeszły pomyślnie audytu. 
por. list Federacji na rzecz Kobiet i planowania rodziny do minister zdrowia z dnia 
22 stycznia 2009 roku, http://www.federa.org.pl.

46) Z takim żądaniem , a także rozwiązania przez nFZ umów z placówkami, które 
nie spełniają standardów, wystąpiła Federacja por. list Federacji na rzecz Kobiet 
i planowani rodziny do minister zdrowia z dnia 22 stycznia 2009 roku, http://www.
federa.org.pl. interweniowały w tej sprawie także media. Wykaz placówek niespeł-
niających standardów ostatecznie ukazał się na stronie internetowej  
www.profilaktykaraka.coi.waw.pl. 
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wało w stanie samouspokojenia, które może prowadzić nawet do ich 
śmierci.

Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich dwóch lat minister zdrowia, 
Ewa Kopacz, podjęła próby zmierzające do objęcia badaniami pro-
filaktycznymi większą liczbę kobiet, sięgając przy tym do środków 
o charakterze administracyjnym. Temu celowi ma służyć propozycja 
zaliczenia badań cytologicznych i mammografii do obowiązkowych 
pracowniczych badań zdrowotnych. Projekt ten, pomimo iż przy-
świecała mu troska o zdrowie kobiet, wzbudził dyskusję, w której 
m.in. podnoszono, że obowiązkowe badania egzekwowane przez 
pracodawcę oznaczają zbyt daleko idącą ingerencję w sferę prywat-
ności kobiety-pracownika, obejmującą jej zdrowie seksualne i re-
produkcyjne. Grożą one niebezpieczeństwem ujawnienia wyników 
badań pracodawcy, co może wpływać na decyzje personalne. Podno-
szono ponadto, że system przymusowych badań nie obejmie kobiet 
niepracujących, a więc przyczyni się do nierównego traktowania ko-
biet w zależności od ich statusu na rynku pracy. Ponadto zwracano 
uwagę, że przed jego wprowadzeniem nie zadbano o sprawne funk-
cjonowanie istniejących zachęt do takich badań i nie wykorzystano 
wszystkich możliwości informacyjno-edukacyjnych47.

Ochrona zdrowia reprodukcyjnego kobiet
Opieka medyczna nad kobietą w ciąży i w okresie okołoporodo-

wym. Powszechnie przyjętym miernikiem jakości opieki zdrowotnej 
nad matką i dzieckiem jest współczynnik zgonów niemowląt, zgo-
nów okołoporodowych matek oraz wskaźnik urodzeń noworodków 
z niską wagą.

W sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonania w roku 2007 Ustawy 
z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży podaje 
się za raportami GUS, że współczynnik umieralności okołoporodo-
wej48 wykazuje stałą tendencję spadkową, aczkolwiek jej dynamika 

47) Dowodem na niewykorzystanie tych możliwości są dochodzące z różnych 
części kraju sygnały, że do maja 2009 roku kobiety nie były zapraszane na badania 
mammograficzne w związku z wprowadzanymi zmianami organizacyjnymi w tym 
zakresie. przez ostatnie dwa lata zaproszenia na takie badania wysyłał narodowy 
Fundusz Zdrowia. od 2009 roku miały to robić tzw. Wojewódzkie ośrodki Koordynu-
jące, ale nie mogą, bo Ministerstwo Zdrowia nie przekazało im na ten cel pieniędzy, 
a ponadto brak im danych osobowych uprawnionych do badań kobiet. Wyrażane są 
przy tym obawy, że przyznane na ten cel środki, w związku z podniesieniem przez 
pocztę polską opłat za przesyłki listowe, okażą się niewystarczające. http://www.
feminoteka.pl/news.php?readmore=4866.

48) Urodzenia martwe i zgony noworodków w wieku 0–6 dni na �000 urodzeń 
żywych i martwych. 
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w ostatnich latach jest mniejsza49. Obserwuje się równocześnie spa-
dek liczby zgonów niemowląt, czyli dzieci do pierwszego roku ży-
cia50. W ogólnej liczbie zgonów niemowląt w 2007 roku blisko 60% 
miało miejsce w miastach, a 40% – na terenach wiejskich51. W 2007 
roku z budżetu Ministerstwa Zdrowia finansowane były liczne pro-
gramy polityki zdrowotnej państwa mogące mieć znaczenie dla po-
prawy zdrowia noworodków52. Brak jest jednak danych, czy i w jakim 
stopniu ich realizowanie przyczyniło się rzeczywiście do poprawy.

Warto odnotować, że w ostatnich latach zaznaczył się wyraźny 
spadek częstotliwości zgonów matek na 100 tys. żywych urodzeń. 
W 2006 roku zarejestrowano tylko jedenaście zgonów kobiet w wy-
niku bezpośrednich lub pośrednich powikłań ciąży, porodu lub po-
łogu (najczęstsze przyczyny to krwotoki, zakażenia, zatory, gestozy 
i choroba nadciśnieniowa). Podkreśla się jednak równocześnie, że 
krajowe statystyki w tym zakresie są niedoszacowane, ponieważ roz-
poznanie co do przyczyny zgonu nie zawsze zawiera w swym opisie 
informację o tym, że zgon nastąpił w wyniku pierwotnej przyczyny 
położniczej.

49) W 2007 roku współczynnik ten kształtował się na poziomie 7,9 promila; dla 
porównania w 2006 roku wynosił ok. 8 promili, a na początku lat 90. – �9,� promila. 
pozytywnie oceniając ten spadek, należy równocześnie podkreślić, że nadal 
w polsce jest on relatywnie wysoki. W szwecji lub Japonii współczynnik ten nie 
przekracza �.

�0) Z �2,2� w �996 roku do �,9 w 2006 roku. W 2007 roku odnotowano w stosunku 
do 2006 roku niewielki wzrost liczby zgonów dzieci w wieku poniżej pierwszego 
roku do 6 na �000 mieszkańców (do 6%). Warto podkreślić, że wskaźnik zgonów 
niemowląt na �000 mieszkańców jest w polsce dwukrotnie wyższy niż w czechach, 
nieco wyższy niż na Węgrzech, a zbliżony do słowacji. W większości krajów 
zachodnich (np. we Włoszech, norwegii, niemczech, szwajcarii) nie przekracza on 
4. Rocznik Statystyczny 2008, gUs, Warszawa 2009, s. 770. następne lata pokażą, 
czy obserwowany w polsce wzrost oznacza tylko przejściowe wahnięcie, czy też 
pewną stałą tendencję wymagającą szczególnej uwagi. ponad połowa wszystkich 
zgonów niemowląt następuje w pierwszym tygodniu życia, co wskazuje na niedo-
statki opieki okołoporodowej. por. odpowiedź podsekretarza stanu w ministerstwie 
zdrowia na interpelację nr 7��4 w sprawie Karty praw Kobiety rodzącej z dnia �9 
stycznia 2009 roku, http://orka2.sejm.gov.pl iZ6.nsf/min/�e9c�A08.

��) Wyższy odsetek zgonów w dużych aglomeracjach miejskich wiązał się jednak 
głównie z faktem, że posiadały one ośrodki trzeciego stopnia referencyjności, 
co powodowało kierowanie do nich noworodków i niemowląt z całego regionu 
z najcięższymi patologiami.

�2) Dotyczyły one m.in. kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej 
w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych, badań przesiewowych 
noworodków, eliminacji niedoboru jodu, leczenia antyretrowirusowego osób 
żyjących z wirusem hiV. Wiele organizacji pozarządowych prowadziło też kampanie 
edukacyjne, jak np. kampania „ciąża bez alkoholu”.
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Niepokojący jest przy tym sygnalizowany przez ekspertów fakt, że 
przy szczegółowej analizie tych zgonów ich główne przyczyny były 
„przeważnie możliwe do usunięcia”53. Oznacza to, że zgony matek 
w związku z porodem stanowią w Polsce nadal poważny problem 
położniczy, który może być w istotnym stopniu zminimalizowany 
po wdrożeniu standardów opieki okołoporodowej. Niestety, ich 
opracowywanie przez Ministerstwo Zdrowia, zainicjowane w 2007 
roku54, wciąż się przedłuża55.

Zgodnie z art. 13 Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowa-
nych ze środków publicznych, wszystkie kobiety w ciąży niezależnie 
od tego, czy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, mają prawo do 
bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z cytowanego rozporządzenia z 2004 
roku wynika, że kobieta w ciąży ma prawo do trzykrotnego badania 
USG oraz kilkakrotnego badania krwi itp. (por. załącznik nr 1).

Niemniej jednak opieka lekarska nad kobietami ciężarnymi, gwa-
rantowana przez Konstytucję oraz ustawę o planowaniu rodziny, 
była i nadal jest w Polsce niewystarczająca. Według danych z rapor-
tu rządowego na temat realizacji ustawy z 1993 roku w pierwszym 
trymestrze ciąży opieką zdrowotną objętych było tylko 60,7% kobiet 
ciężarnych mieszkających w mieście i 44,4% kobiet mieszkających 
na wsi. Brak danych liczbowych dotyczących tej kwestii w sprawo-
zdaniu Rady Ministrów z 2007 roku z realizacji ustawy z 1993 roku 
uniemożliwia dokonanie porównań. Można jednak przypuszczać, 
że wiele kobiet, zwłaszcza mieszkających na wsi, nadal nie korzysta 
z tej możliwości albo korzysta zbyt rzadko. Trudno ustalić, jakie są 
tego powody. Być może jedną z przyczyn jest sygnalizowany wyżej 
długi czas oczekiwania w wielu regionach kraju na wizytę w poradni 
ginekologiczno-położniczej. Ministerstwo Zdrowia wydaje się igno-
rować ten problem i skłonne jest raczej doszukiwać się przyczyn tego 
stanu rzeczy w zachowaniu się kobiet ciężarnych, które lekkomyśl-
nie uchylają się od korzystania z lekarskiej opieki ginekologiczno-
położniczej w okresie ciąży, przejawiając tym samym brak dbałości 
o zdrowie własne i mającego narodzić się dziecka. Bo jakże inaczej 
tłumaczyć zapowiedź uzależnienia możliwości uzyskania tzw. beci-
kowego od okazania przez kobietę zaświadczenia, że była pod stałą 
opieką lekarską przez cały okres ciąży (począwszy od 10. tygodnia jej 

53) Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania w roku 2007 r. Ustawy z dnia 7 
stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży, Warszawa 2008, s. ��. 

�4) Zarządzeniem ministra zdrowia z dnia �� października 2007 roku został powoła-
ny zespół do opracowania standardu opieki okołoporodowej. Dz. Urz. MZ, nr �6, poz. 
90 z późn. zm.

��) por. załącznik nr � do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakre-
su świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych oraz okresów, 
w których te badania są przeprowadzane. DzU 2004, nr 276, poz. 27.
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trwania)? Propozycja ta spotkała się z mało przychylnym przyjęciem 
ze strony środowisk kobiecych. U podłoża krytyki leżała obawa, iż 
projektodawcom przeświecała w mniejszym stopniu troska o zdro-
wie kobiet i mających narodzić się dzieci, w większym zaś dążenie do 
wprowadzenia oficjalnej możliwości rejestrowania ciąż i tym samym 
ułatwienia śledzenia ich dalszych losów pod kątem zwalczania nie-
legalnej aborcji.

Wyrażano też wątpliwości, czy w związku z ograniczonym dostę-
pem do opieki zdrowotnej przymus ten nie będzie oznaczał, zwłasz-
cza dla kobiet zamieszkałych na wsi, dodatkowego utrudnienia, któ-
re per saldo może odbić się niekorzystnie na ich zdrowiu i zdrowiu 
mających narodzić się dzieci. Chodzi w szczególności o konieczność 
pokonania nieraz dużych odległości słabo funkcjonującym transpor-
tem publicznym w celu odbycia wizyty lekarskiej. 

Warto zwrócić też uwagę na fakt, że środowiska kobiece nadal 
alarmują, że miejscem, gdzie wciąż dochodzi do naruszeń praw ko-
biet, są oddziały ginekologiczno-położnicze publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej.

Medialna akcja „Rodzić po ludzku”, połączona z rankingiem najbar-
dziej przyjaznych rodzącym kobietom szpitali położniczych, dopro-
wadziła do znacznej poprawy sytuacji w porównaniu z tym, co było 
dwadzieścia lat temu. Wyeliminowano między innymi niektóre, nie-
konieczne z punktu widzenia ochrony zdrowia kobiet i noworodków, 
ograniczenia i wymogi, doprowadzono do redukcji zbędnych prak-
tyk położniczych. 

Niemniej jednak tym pozytywnym zmianom nie zawsze towarzy-
szy podmiotowe traktowanie rodzących kobiet i nadal w większości 
szpitali „za ludzkie traktowanie”, a w szczególności za tzw. poród ro-
dzinny, trzeba zapłacić56. Oznacza to brak poszanowania życia rodzin-
nego kobiet oraz intymności i prowadzi do naruszenia ich godności.

Co więcej, ostatnie posunięcia Ministerstwa Zdrowia oraz Narodo-
wego Funduszu Zdrowia wskazują na dążenie do nadania rodzącym 
kobietom w Polsce „statusu specjalnego” wśród pacjentów korzysta-
jących z opieki zdrowotnej, który, niestety, nie oznacza ich lepszego 
traktowania. 

Zamykanie nawet dobrze funkcjonujących z perspektywy pacjentek 
izb porodowych57 wskutek niezawierania z nimi kontraktów przez 

�6) por. np. interpelacja nr 2028 i odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Zdrowia z �� kwietnia 2008 roku.

�7) liczba porodów odbywanych w izbach porodowych uległa drastycznemu 
zmniejszeniu: z 7729 w �990 roku do 248 w 2007 roku. Rocznik Demograficzny,  
op. cit., s. ���.
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NFZ, w konsekwencji stawiania niemożliwych do realizacji wymo-
gów medycznych, ogranicza prawo kobiet jako pacjentek do wyboru 
świadczeniodawcy usług zdrowotnych. Odmowa finansowania z fun-
duszy publicznych znieczuleń przy porodzie pozbawia kobiety gwa-
rantowanego w ustawach medycznych prawa pacjenta do korzysta-
nia z najnowszych osiągnięć medycyny, m.in. w dziedzinie eliminacji 
bólu, i zwalnia lekarza ze skorelowanego z tym prawem obowiązku 
do „niesienia ulgi w cierpieniu”58.

Podjęta przez Ministerstwo Zdrowia akcja przeciwko cesarskim 
cięciom na życzenie59 ogranicza prawo kobiety do współdecydowa-
nia o zastosowanych metodach interwencji medycznej, co oznacza 
przekreślenie możliwości jej samostanowienia w tym zakresie.

W celu przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom Rzecznik 
Praw Obywatelskich60, przy wsparciu Fundacji Rodzić po Ludzku, pod-
jął inicjatywę wydania „Karty Praw Kobiety Rodzącej”61. Również wie-
le innych organizacji kobiecych, w szczególności Federacja na rzecz 
Kobiet i Planowania Rodziny oraz fundacja Feminoteka i fundacja 
MaMa, podejmowały działania interwencyjne. Można oczekiwać, że 
ich skutkiem będzie zagwarantowanie kobietom równego dostępu 
do wszystkich niezbędnych świadczeń ginekologiczno-położniczych 
finansowanych z funduszy publicznych oraz podniesienie stopnia 
świadomości pacjentek co do ich praw, tak aby potrafiły skutecznie 
ich dochodzić w przypadku naruszeń. 

Prawo do samodecydowania w dziedzinie reprodukcji i jego 
związki ze stanem zdrowia kobiet i jego ochroną. Możliwość decy-
dowania o własnej płodności stanowi dla większości kobiet podsta-
wowy warunek wstępny realizowania w praktyce przysługujących 
każdej jednostce praw człowieka. 

Ograniczenia w dostępie do środków i metod planowania oraz 
w zakresie dopuszczalności przerywania niepożądanej wczesnej 
ciąży powinny być więc postrzegane jako naruszenie tych praw, 
a w szczególności prawa do samodecydowania w sprawach płodno-
ści, prawa do ochrony zdrowia, a nieraz nawet życia.

�8) Warto na marginesie dodać, że nie dotyczy to tylko porodu, lecz również innych 
zabiegów ginekologicznych. W praktyce zdarzają się również przypadki odmowy 
stosowania znieczulenia w czasie bolesnego zabiegu łyżeczkowania macicy po 
naturalnym poronieniu lub w przypadku obumarcia płodu. http:// rynek zdrowia.
pl/ginekologiaa?po _ poronieniu _bez_znieczulenia.

�9) http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/�,80708,�607���,ewa_Kopacz_
chce_zakazac_cesarek_na_zyczenie.

60) www.rpo.gov.pl.

6�) http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=�869.
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Ostatnie dwadzieścia lat w Polsce znamionuje systematyczne ogra-
niczanie prawa kobiet do samostanowienia. Okres transformacji od 
początku przejawiał się dążeniem do zawężania prawnych możliwo-
ści kobiet do decydowania o przerwaniu niechcianej ciąży. W sytua-
cjach, gdy życie płodu mogło pozostawać w konflikcie z dobrem lub 
interesem kobiety ciężarnej, zarówno ustawodawca, jak i najwyższe 
instancje sądowe, w szczególności Trybunał Konstytucyjny, poświę-
cały konstytucyjnie chronione prawa kobiet. 

Na taki rozwój wypadków wielki wpływ miał Kościół katolicki, 
który w każdej kampanii wyborczej do parlamentu czynił stosunek 
kandydata do aborcji papierkiem lakmusowym jego podatności na 
wpływy Kościoła. W efekcie tego zabiegu deklarowana postawa 
każdego polityka co do doprowadzenia do pełnej zgodności usta-
wodawstwa z nauczaniem Kościoła stanowiła warunek politycznego 
poparcia. W rezultacie tych działań w 1993 roku doszło do uchylenia 
ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży z powodu tzw. wskazań 
społecznych. Spowodowało to, że Polska z dnia na dzień stała się 
z państwa o liberalnym ustawodawstwie aborcyjnym krajem, w któ-
rym obowiązuje najbardziej restrykcyjne pod tym względem prawo 
w Unii Europejskiej 

Ciąże zbyt wczesne, zbyt późne lub zbyt częste stanowią jedną 
z ważniejszych przyczyn złej kondycji fizycznej wielu kobiet. Braki 
w edukacji seksualnej oraz ograniczony dostęp do środków anty-
koncepcyjnych wpływa nie tylko na jakość współżycia seksualnego, 
lecz w konsekwencji często również na zdrowie fizyczne i psychiczne 
kobiet. Niestosowanie środków antykoncepcyjnych przyczynia się do 
rozpowszechniania chorób przenoszonych drogą płciową, z wirusem 
HIV włącznie. Niechciana ciąża może być przyczyną depresji i zała-
mań nerwowych. Poddawanie się nielegalnym zabiegom przerwania 
ciąży zwiększa ryzyko powikłań zdrowotnych i nieraz prowadzi do 
trwałych szkód na zdrowiu psychicznym. Słusznie podkreśla się, że 
brakuje potwierdzenia naukowego dla tezy, że aborcja na życzenie 
wywołuje u kobiet problemy psychiczne w późniejszym życiu. Wystę-
pujące czasem stany depresyjne po aborcji są zazwyczaj wynikiem sil-
nego stresu i napięcia związanego z koniecznością znalezienia leka-
rza, który za przystępną dla pacjentki cenę podejmie się wykonania 
niedozwolonego przez prawo zabiegu przerwania ciąży, nie zaś skut-
kiem poczucia winy z powodu poddania się zabiegowi aborcji. Stan 
ten można też wiązać z utratą poczucia bezpieczeństwa w związku 
z nieodpowiedzialnym zachowaniem się sprawcy ciąży, brakiem 
oparcia w rodzinie, obawą przed potępieniem społecznym, troską 
o zapewnienie godziwej przyszłości już żyjącym dzieciom itp.62.

62) por. m.in. M. henderson, Aborcja na życzenie nie rujnuje psychiki, „the times”. 
cyt. za: Federacja na rzecz Kobiet i planowania rodziny, http://www.federa.org.pl.
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Pomimo tych ustaleń naukowych w Polsce nie prowadzi się badań 
nad skutkami społecznymi, w tym w dziedzinie zdrowia, pozbawie-
nia kobiet możliwości decydowania o własnej reprodukcji. Kolejne 
rządy ignorują również fakt, że restrykcyjne prawo antyaborcyjnie 
jest w praktyce znacznie bardziej rygorystyczne niż mogłoby to wy-
nikać z jego przepisów. 

Ustawa z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie pło-
du ludzkiego oraz warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 
poza zapewnieniem kobietom opieki medycznej (a także socjalnej) 
w okresie ciąży gwarantuje również każdemu dostęp do środków 
i metod świadomej prokreacji, dostęp do badań prenatalnych, a także 
w trzech określonych przypadkach możliwość legalnego przerwania 
ciąży. Przy czym w stosunku do kobiet podlegających ubezpieczeniu 
zdrowotnemu zabieg ten odbywa się na zasadach nieodpłatności. 
Z raportów organizacji pozarządowych wynika jednak, że nawet te 
gwarantowane przez ustawę prawa kobiet nie są w praktyce prze-
strzegane.

Dostęp do środków i metod służących do świadomej prokreacji. 
W polityce zdrowotnej państwa od lat ignoruje się duże znaczenie 
działań w zakresie profilaktyki, w szczególności dotyczącej różnych 
problemów zdrowia reprodukcyjnego i poszerzania wiedzy na temat 
antykoncepcji i stan ten, z biegiem czasu, nie ulega poprawie. Wska-
zują na to stałe problemy z realizacją programu edukacji seksualnej 
w szkołach oraz podejmowane kolejne projekty wprowadzające 
utrudnienia w dostępie do środków antykoncepcyjnych63.

Działania resortu w pewnym stopniu przekładają się na stosowa-
nie antykoncepcji w praktyce. Przeprowadzone w 2007 roku badania 
ankietowe na temat metod regulacji urodzeń wskazują na to, że an-
tykoncepcję stosuje około 65% kobiet w wieku 15–49 lat, które za-
deklarowały współżycie płciowe. Z przedstawionych danych w spra-
wozdaniu Rady Ministrów z wykonania ustawy o planowaniu rodziny 
wynika, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat istotnie zmienia-
ją się na korzyść praktyki stosowania antykoncepcji. O ile bowiem 
w 1996 roku najpopularniejszą metodą regulacji urodzeń był kalen-
darzyk małżeński i stosunek przerywany, o tyle osiem lat później na 
pierwsze miejsce wysunęło się stosowanie prezerwatywy, na drugie 
– pigułki antykoncepcyjnej bądź innych środków hormonalnych (np. 
plastry, zastrzyki). 

6�) na przykład w 200� roku usunięto zapis ustawowy umożliwiający refun-
dowanie środków antykoncepcyjnych. W 2006 roku reaktywowano utworzony 
w 200� roku Krajowy Zespół promowania naturalnego planowania rodziny, którego 
działalność koncentrująca się na propagowaniu tylko jednej z metod antykoncepcji 
oznaczała, że resort bezkarnie łamał obowiązek ustawowy zapewnienia kobietom 
możliwości wyboru metod planowania rodziny w oparciu o bezstronną i rzetelną 
informację.
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Warto podkreślić, że najbardziej znaczący wzrost nastąpił w uży-
waniu antykoncepcji hormonalnej: w 1996 roku stosowało ją 7,9% 
ankietowanych kobiet, w 2004 roku – 26,9 %, zaś w ostatnich miesią-
cach 2005 roku – już 30,1%64.

Dużo rzadziej niż przed dekadą kobiety deklarują stosowanie tzw. 
metod naturalnych (kalendarzyk, mierzenie temperatury czy obser-
wacja śluzu), jak również środków chemicznych oraz mechanicz-
nych65.

Pomimo iż z danych tych wynika, że zmniejsza się odsetek par 
współżyjących bez żadnego zabezpieczenia i wyraźnie wzrasta od-
setek stosujących hormonalną antykoncepcję, dostęp do antykon-
cepcji trudno uznać za zadowalający, biorąc zwłaszcza pod uwagę 
utrzymującą się od lat ogólnie małą dostępność najbardziej nieza-
wodnych środków antykoncepcyjnych. W wolnej sprzedaży znajdują 
się jedynie prezerwatywy i spermicydy. Inne środki antykoncepcyjne 
wydawane są z przepisu lekarza i są pełnopłatne. Tylko jeden środek, 
występujący pod trzema różnymi nazwami handlowymi, jest częścio-
wo refundowany przez państwo. Może on być jednak stosowany tyl-
ko przez niektóre kobiety66. Sterylizacja antykoncepcyjna jest w Pol-
sce praktycznie nieosiągalna. Poradnictwo antykoncepcyjne nie jest 
włączone do systemu podstawowej opieki zdrowotnej, w związku 
z czym NFZ nie refunduje takich porad. Na bezpłatną wizytę u gine-
kologa trzeba czekać nieraz kilka tygodni, co jest nie do przyjęcia dla 
kobiety chcącej kontynuować antykoncepcję hormonalną lub potrze-
bującej antykoncepcji doraźnej. Nierzadko zdarza się, że przyjmujący 
w takich warunkach lekarze odmawiają wypisania recepty na środki 
antykoncepcyjne, powołując się na klauzulę sumienia, bez wskaza-
nia, pomimo wymogu ustawowego, innego lekarza, który udzieli od-
powiedniego świadczenia zdrowotnego. Kobietom pozostają więc 
częste wizyty u lekarzy prywatnych, którzy niechętnie wypisują za 
jednym razem więcej niż jedną receptę. Koszt wizyt i ich wymuszana 
duża częstotliwość, a także stosunkowo wysoki koszt samych środ-
ków antykoncepcyjnych stanowią poważne utrudnienie w dostępie 
do antykoncepcji dla wszystkich kobiet, ale szczególnie uciążliwe są 

64) stosowanie prezerwatyw deklarowało w 200� roku �4,4% respondentek, 
stosunek przerywany – 20,7% badanych kobiet.

6�) sprawozdanie rady Ministrów z wykonania w roku 2007 roku Ustawy z dnia 
7 stycznia �99� roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży, Warszawa 2008, s. 4�.

66) W. nowicka, Ustawa antyaborcyjna w Polsce. Stan prawny i rzeczywisty,  
[w:] Prawa reprodukcyjne w Polsce. Skutki ustawy antyaborcyjnej, red. W. nowicka, 
Federacja na rzecz Kobiet i planowania rodziny, Warszawa 2007, s. �9 i in. por. 
też Ustawa antyaborcyjna w Polsce. Funkcjonowanie, skutki społeczne, postawy 
i zachowania, Federacja na rzecz Kobiet i planowania rodziny, Warszawa 2000.
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dla nastolatek, kobiet mieszkających na wsi i znajdujących się w trud-
nej sytuacji materialnej.

Dostęp do badań prenatalnych i rodzinnego poradnictwa gene-
tycznego. Wczesne wykrycie wad i chorób płodu nie tylko umożliwia 
optymalizację postępowania terapeutycznego zarówno w okresie 
ciąży, jak i po urodzeniu się dziecka, lecz równocześnie pozwala ro-
dzicom na podjęcie decyzji co do przerwania ciąży w przypadku roz-
poznania ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nie-
uleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Świadomość możliwości 
skorzystania z badań prenatalnych dla stwierdzenia, czy dziecko nie 
jest obarczone poważną i nieodwracalną wadą genetyczną, dla wie-
lu kobiet stanowi warunek ich dobrej kondycji psychicznej w trakcie 
ciąży.

W 2007 roku w Polsce udzielono 21945 porad genetycznych, wy-
konano 5165 inwazyjnych badań prenatalnych, w rezultacie których 
stwierdzono 550 patologii płodu (o 157 mniej niż w roku 2006) i wy-
konano w związku z ich wynikiem 282 zabiegi przerwania ciąży.

Liczba badań prenatalnych rośnie z roku na rok, jest jednak ciągle 
nieproporcjonalnie niska w stosunku do potrzeb67.

Przykładowo w 2007 roku urodziło się 387873 dzieci, z czego 37290 
urodziły kobiety powyżej 35. roku życia. A zatem do badań prenatal-
nych miało wskazanie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy kobiet. Wyko-
nano je natomiast tylko w stosunku do ok. 14% kobiet, szczególnie 
uprawnionych do takich badań. Warto natomiast z aprobatą odno-
tować, że odsetek rzeczywiście wykonanych badań w stosunku do 
liczby kobiet ze wskazaniem „wiekowym” był w 2007 roku przeszło 
trzykrotnie wyższy niż w roku 2000. Jednakże nadal bezwzględna 
liczba wykonanych inwazyjnych badań prenatalnych jest w Polsce 
niższa blisko o połowę niż kilkanaście lat temu w Czechach, gdzie 
w ostatniej dekadzie XX wieku wykonywano około 10000 takich ba-
dań rocznie68.

Na przestrzeni ostatnich piętnastu lat stosunkowo często zdarza-
ły się przypadki, kiedy lekarze nie kierowali pacjentki na inwazyj-
ne badania prenatalne, pomimo wystąpienia wyraźnych wskazań 
medycznych do ich przeprowadzenia. Zdarzało się nawet, że odma-
wiano skierowania na takie badania, pomimo iż kobieta zasadnie 
domagała się ich wykonania.

67) na szeroką skalę stosuje się natomiast nieinwazyjne badania prenatalne,  
tj. Usg, test potrójny (AFp, hcg, e�), pApp-A wśród kobiet będących w ciąży.

68) M. tajak, Zdrowie i medycyna. Diagnostyka prenatalna w Polsce, „biuletyn 
Federacji” 2002, nr �/22.
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Zmiany przepisów ustawy o planowaniu rodziny oraz kodeksu ety-
ki lekarskiej odnoszących się do badań prenatalnych, a zwłaszcza za-
sądzanych przez sądy wysokich odszkodowań z tytułu zwiększonych 
kosztów utrzymania dzieci obarczonych poważną, nieodwracalną 
wadą genetyczną, do urodzenia których by nie doszło, gdyby nie od-
mówiono kobiecie skierowania na badania lub przeprowadzono je 
zbyt późno69, zmniejszyły liczbę takich odmów.

Fakt zaś, że w 2007 roku tylko w połowie przypadków, w których 
stwierdzono patologię płodu, doszło do wykonania zabiegu przer-
wania ciąży, może świadczyć o tym, że coraz więcej kobiet decyduje 
się na kontynuację ciąży, pomimo świadomości upośledzenia płodu. 

Warto zaznaczyć, że załącznik nr 3 do wspomnianego już Rozpo-
rządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2004 roku w sprawie zakre-
su świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się ograniczać gwarantowa-
ny przez ustawę wszystkim kobietom dostęp do badań prenatalnych 
(włączając w to inwazyjne) do tych kobiet, u dzieci których zachodzi 
podwyższone, w stosunku do populacyjnego, ryzyko wystąpienia 
choroby lub wady, w tym genetycznej. Przepis ten powinien być rozu-
miany jako odnoszący się tylko do badań finansowanych ze środków 
publicznych, chociaż można się zastanawiać, czy i tak nie pozostaje 
on w sprzeczności z postanowieniami ustawy o planowaniu rodziny, 
która, przewidując gwarancje ogólne, tylko przykładowo wymienia 
wspomniane sytuacje70.

Dostęp do legalnego przerywania ciąży. Jak wynika z oficjalnych 
statystyk, liczba legalnych zabiegów od 1997 roku utrzymywała się 
na podobnym poziomie ok. 200 zabiegów rocznie (por. tabl. 1, Uro-
dzenia żywe poronienia sztuczne i samoistne), co, biorąc pod uwagę 
liczbę urodzeń, częstotliwość stosowania skutecznej antykoncep-
cji oraz prognozowaną dzietność kobiet w wieku reprodukcyjnym, 
w żaden sposób nie może stanowić odbicia rzeczywistej liczby prze-
prowadzonych zabiegów ani prawdziwych potrzeb w tym zakresie. 

Niepokoi liczba poronień samoistnych wynosząca znacznie powy-
żej 40 tysięcy rocznie i wykazująca tendencję wzrostową. Wysoki po-
ziom poronień samoistnych jest niepokojący w dobie dynamicznego 
rozwoju współczesnej medycyny. Świadczy nie tylko o skali nieza-
spokojonych potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży, ale może również 

69) szerzej na ten temat: A. bodnar, Analiza spraw sądowych dotyczących braku 
dostępności świadczenia przerywania ciąży w Polsce, [w:] Prawa reprodukcyjne 
w Polsce, op. cit., s. �4 i n.

70) co więcej, trudno zrozumieć dlaczego za jedno z głównych wskazań do prze-
prowadzenia takich badań przyjmuje się w rozporządzeniu wiek matki powyżej 40. 
roku życia, pomimo iż w literaturze przedmiotu powszechnie uważa się, że istotnie 
podwyższone ryzyko urodzenia dziecka obarczonego wadą genetyczną zachodzi od 
��. roku życia kobiety.
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wskazywać na szkodliwe dla zdrowia kobiet samodzielne próby wy-
wołania poronienia lub korzystania z tzw. podziemia aborcyjnego 
dla jego sprowokowania.

Szczególnie zatrważająca jest niewielka i stale malejąca liczba 
przeprowadzonych zabiegów przerwania ciąży z powodu zagrożenia 
życia i zdrowia kobiety (por. tabl. 2. Zabiegi przerwania ciąży doko-
nane w latach 1990–2007 według przyczyn). W 2007 roku zostało ich 
przeprowadzonych blisko przeszło dwa razy mniej niż w roku 2002. 
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od wielu lat alarmu-
je, że prawo do zdrowia kobiet, które zajdą w ciążę, jest poważnie 
ograniczane. W szczególności ma to miejsce wtedy, gdy ciąża sta-
nowi zagrożenie dla zdrowia kobiety, co zdarza się w praktyce coraz 
częściej, bowiem nierzadko zachodzą w ciążę bardzo młode dziew-
czyny oraz kobiety w starszym wieku, nieraz schorowane.

Kobieta ciężarna, która ma problemy zdrowotne, nie ma żadnej 
pewności, że zostanie rzetelnie poinformowana o wpływie ciąży na 
jej stan zdrowia, że lekarz, do którego się zwróci o pomoc, wyda 
stosowną decyzję umożliwiającą jej poddanie się zabiegowi przer-
wania ciąży, nawet w razie konieczności podyktowanej jej stanem 
zdrowia. Kobieta pozbawiona jest w takiej sytuacji ochrony prawnej, 
bowiem nadal brak jest mechanizmów odwoławczych od decyzji le-
karza71.

W sytuacji, gdy kobieta, pomimo choroby, chce lub jest zmuszona 
do kontynuowania ciąży, zdarza się, że lekarze, chcąc chronić płód, 
zawieszają terapię na czas ciąży albo stosują mniej skuteczną jej for-
mę, nie informując, że może to być niebezpieczne dla zdrowia, a na-
wet życia kobiety72.

Do zupełnych wyjątków należy w praktyce przerwanie ciąży wyni-
kłej z przestępstwa. Trzy przypadki takich zabiegów w 2007 roku wo-
bec ok. 1800 stwierdzanych rocznie przypadków zgwałceń nasuwają 
podejrzenie, że znaczna część przerwań ciąż wynikłych z przestęp-
stwa dokonywana jest w podziemiu aborcyjnym.

Zdarzające się notorycznie przypadki odmowy wykonywania le-
galnych zabiegów przerywania ciąży przez lekarzy zatrudnionych 
w publicznych ośrodkach zdrowia, w związku z powoływaniem się 
na tzw. klauzulę sumienia, skłoniły w 2005 roku ministra zdrowia do 

7�) odmowa podpisania przez prezydenta przepisów wprowadzających pakiet 
ustaw zdrowotnych spowodowała, że przepis wprowadzający taki mechanizm wy-
magany przez europejski trybunał praw człowieka na podstawie wyroku w sprawie 
Alicji tysiąc nie wszedł w życie.

72) por. sprawa Agaty lamczak opisana w tekście barbary namysłowskiej-gabry-
siak Błąd lekarski czy niepowodzenie w leczeniu?, „prawo i Medycyna” 200�,  
nr �/20.
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wprowadzenia rozporządzenia uzależniającego możliwość zawarcia 
kontraktu z NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu gineko-
logii i położnictwa od zagwarantowania przez daną placówkę wy-
konywania zabiegów przerwania ciąży. Odpowiedni przepis uznany 
został za zbędny przez minister Ewę Kopacz73 i w konsekwencji nie 
znalazł się w nowym rozporządzeniu wydanym w 2008 roku74. Głoś-
na sprawa czternastoletniej Agaty z Lublina, której kilka szpitali od-
mówiło dokonania aborcji ciąży wynikłej z czynu zabronionego, wy-
kazała, że było to posunięcie niesłuszne.

Warto dodać, że jeżeli nawet zapadnie decyzja o zabiegu przer-
wania ciąży, kobiety najczęściej nie mają możliwości skorzystania 
z nowoczesnych metod jego przeprowadzenia, takich jak metoda 
farmakologiczna lub próżniowa, co tym samym ogranicza ich prawo 
do korzystania z osiągnięć postępu naukowego w medycynie. 

Brak jakichkolwiek badań uniemożliwia rzetelną ocenę skutków 
ustawy antyaborcyjnej dla zdrowia kobiet. Całkowita bezrefleksyj-
ność sprawozdań Rady Ministrów z realizacji jej postanowień prze-
jawiająca się m.in. w podawaniu danych statystycznych dotyczących 
liczby wykonanych oficjalnie zabiegów przerwania ciąży, bez podję-
cia chociażby próby oszacowania liczby zabiegów nielegalnych, rodzi 
obawy, że wśród elit rządzących albo brak jest świadomości co do 
możliwych negatywnych jej skutków dla zdrowia kobiet, albo, co bar-
dziej prawdopodobne, takiego wpływu nie chce się ujawnić.

Niechęć rządzących do podjęcia jakichkolwiek badań na temat ska-
li zjawiska podziemia aborcyjnego wynika zapewne z faktu, że gdyby 
ewentualne badania potwierdziły szacunki czynione przez organiza-
cje społeczne, oznaczałoby to całkowitą porażkę ustawy w zlikwi-
dowaniu lub chociażby zmniejszeniu zjawiska aborcji. Wykazałyby 
jednocześnie, że ustawa nawet jeśli w niewielkim stopniu osiągnęła 
swój zasadniczy cel, wywołuje jednak wiele niepożądanych skutków 
ubocznych dla zdrowia kobiet. Dlatego też władze, jak dotąd, skupia-
ły się przede wszystkim na ściganiu osób wykonujących nielegalne 
zabiegi przerywania ciąży, co miało jakoby poprawić stan realizacji 
ustawy.

7�) patrz korespondencja w tej sprawie pomiędzy Federacją na rzecz Kobiet 
i planowania rodziny a minister zdrowia ewą Kopacz, http://www.federa.org. pl.

74) rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. DzU, 2008, nr 8�, poz. 484.
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Ocena skutków społecznych ustawy jest natomiast dokonywana 
regularnie przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny75. 
Z wieloletnich doświadczeń Federacji wynika, że ustawa antyabor-
cyjna przyczyniła się do tysięcy rodzinnych dramatów oraz proble-
mów kobiet, zarówno zdrowotnych, jak i życiowych.

Kolejne rządy nie podejmowały żadnych konstruktywnych kroków, 
które uzdrowiłyby istniejący stan rzeczy, będący skutkiem krymino-
gennego prawa, i konsekwentnie ignorowały wszystkie patologie 
związane z obecną sytuacją. Jedyna udana próba liberalizacji ustawy, 
podjęta w 1996 roku, została zniweczona uznaniem przez Trybunał 
Konstytucyjny przepisu dopuszczającego przerwanie ciąży z powodu 
„ciężkiej sytuacji życiowej lub trudnej sytuacji osobistej” kobiety cię-
żarnej za sprzeczny z Konstytucją. Orzeczenie to dowodzi, jak niską 
rangę mają prawa kobiet w przyjętej przez TK konstytucyjnej hierar-
chii wartości. 

Należy dodać, że kolejne rządy RP nie realizowały też zaleceń wyni-
kających z ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwen-
cji, mimo iż międzynarodowe instytucje monitorujące stan przestrze-
gania praw człowieka wynikających z tych konwencji, wielokrotnie 
zalecały podjęcie kroków przeciwdziałających dalszemu zaostrzaniu 
stosowania obowiązujących przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej 
oraz zagwarantowania kobietom dostępu do legalnej aborcji76. 

Co więcej, co pewien czas pojawiają się inicjatywy mogące stano-
wić dalsze poważne zagrożenie dla praw reprodukcyjnych kobiet. 
W kwietniu 2007 roku niewielką większością głosów Sejm odrzu-
cił propozycję poprawek do Konstytucji gwarantujących prawo do 
życia od momentu poczęcia, wprowadzenie których oznaczałoby 

7�) W raporcie tym stwierdza się, że doświadczenia piętnastu lat obowiązywania 
ustawy antyaborcyjnej pozwalają na następujące konkluzje: ustawa antyaborcyjna 
nie ograniczyła faktycznych rozmiarów zjawiska przerywania ciąży. przerywanie 
ciąży z tzw. względów społecznych jest nadal wykonywane w tzw. podziemiu 
aborcyjnym, najczęściej w lekarskich gabinetach prywatnych lub za granicą (tzw. 
turystyka aborcyjna, która ma obecnie rzadziej charakter zorganizowany, a częściej 
indywidualny). szacuje się, że ciemna liczba nielegalnych zabiegów wynosi od 
osiemdziesięciu tysięcy do stu kilkudziesięciu tysięcy rocznie. co więcej, część 
klientek tego podziemia stanowią kobiety mające w świetle ustawy prawo do 
legalnego przerwania ciąży, którego w praktyce nie były w stanie wyegzekwować. 
W porównaniu z 2000 rokiem zjawisko w latach następnych uległo wyraźnemu 
nasileniu. największe zmiany, które obserwuje się w porównaniu z rokiem 2000, to 
coraz powszechniejsze stosowanie aborcji farmakologicznej jako metody przery-
wania ciąży oraz lawinowo rosnąca rola internetu jako źródła informacji na temat 
możliwości usuwania ciąży. internet pozwala kobietom nie tylko uzyskać informa-
cję, ale również wymieniać doświadczenia.

76) por. Instytucje międzynarodowe na temat stanu przestrzegania praw reproduk-
cyjnych w Polsce, [w:] Prawa reprodukcyjne w Polsce, op. cit., s. �09 i n. 
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konieczność zaostrzenia i tak już bardzo restrykcyjnego prawa an-
tyaborcyjnego w Polsce. Zwłoka w wykonaniu wyroku Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka w sprawie Alicji Tysiąc, nakazującego 
wprowadzenie mechanizmu kontroli decyzji lekarza w przypadku 
odmowy pacjentowi lub pacjentce możliwości realizacji gwaranto-
wanych im ustawowo praw, dała pretekst Rzecznikowi Praw Obywa-
telskich do wystąpień sugerujących premierowi potrzebę zawężenia 
wskazań zdrowotnych i embriopatologicznych do przerywania ciąży 
zawartych w ustawie z 1993 roku77. Projekty wprowadzenia zakazu 
stosowania wspomaganego medycznie rozrodu przy zastosowaniu 
zapłodnienia in vitro są przykładem kolejnej próby ograniczania 
praw reprodukcyjnych obywateli. Niebawem okaże się, czy obecny 
parlament zdecyduje się uregulować kwestię leczenia niepłodności 
zgodnie z unijnymi standardami zdrowotnymi, czy też, ulegając naci-
skom Kościoła, ograniczy ich prawną dostępność. 

Problemy zdrowotne kobiet starszych 
Pomimo starzenia się społeczeństwa polskiego, brak jest nadal 

specjalnych programów profilaktycznych, które byłyby nastawione 
na ochronę zdrowia osób starszych, w szczególności kobiet, które, 
jak już sygnalizowano, żyją dłużej. 

Problemem była78 i jest nadal dostępność kuracji hormonalnych dla 
kobiet w okresie menopauzy, spotęgowana potrzebą prowadzenia 
przed rozpoczęciem kuracji kosztownej diagnostyki poziomu hor-
monów w organizmie. 

Rośnie też liczba zachorowań na osteoporozę; najgroźniejsze po-
wikłania wynikające z osteoporozy są trzecią, po chorobach układu 
krążenia i nowotworowych, przyczyną śmierci w szpitalach wśród 
pacjentów powyżej 70. roku życia. Złamania kości udowej przytrafia-
ją się najczęściej kobietom powyżej 60. roku życia. Długotrwałe unie-
ruchomienie z powodu złamania jest częstą przyczyną opadowego 
zapalenia płuc, niejednokrotnie prowadzącego u osób starszych do 
szybkiego zgonu79. 

Prowadzenie powszechnej diagnostyki densytometrycznej pozwa-
la ustalić stopień zagrożenia osteoporozą i zastosować odpowiednie 
leczenie obniżające podatność kości na złamania. Badania takie są 
jednak prowadzone na niewielką skalę80.

Obowiązujące przepisy dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych spra-
wiają, że wiele osób nie ma dostępu do nieodpłatnych usług medycz-

77) http://rpo.gov.pl.

78) por. Kobiety w Polsce 2003+, op. cit., s. 20�.

79) ibidem, s. 206. 

80) ibidem. 
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nych. Brakuje wprawdzie odpowiednich badań empirycznych, ale są 
przesłanki, by zasadnie przypuszczać, że ograniczenia w dostępności 
dotykają w większym stopniu kobiety niż mężczyzn. 

Z informacji rządu na temat obecnej sytuacji ochrony zdrowia 
w Polsce (załącznik nr 5)81 wynika, że w zakresie ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej największa liczba świadczeniobiorców znaj-
duje się na listach oczekujących do poradni okulistycznych. Wśród 
poradni z największą liczbą oczekujących należy wymienić poradnie 
kardiologiczne, kardiochirurgiczne, chorób naczyń oraz endokryno-
logiczne i osteoporozy.

W zakresie leczenia szpitalnego największa liczba pacjentów ocze-
kuje na udzielenie świadczeń w oddziałach okulistycznych i chirurgii 
urazowo-ortopedycznej. Wymienione powyżej oddziały szpitalne 
charakteryzuje również długi średni czas oczekiwania (od 357 do 377 
dni). Na realizowane w oddziałach okulistycznych zabiegi w zakresie 
soczewki (usunięcie zaćmy) oczekuje przeszło 80000 świadczenio-
biorców ze średnim czasem oczekiwania wynoszącym 389 dni. Na 
endoprotezoplastykę stawu biodrowego czas oczekiwania wynosi 
452 dni. 

Z informacji rządu nie wynika, ile wśród oczekujących jest kobiet, 
a ilu mężczyzn. Problem oceny sytuacji oddzielnie z perspektywy 
każdej płci jest obcy sprawozdawcy rządowemu, pomimo oczeki-
wań, jakie w tym zakresie łączą się z naszym członkostwem w Unii 
Europejskiej. Biorąc jednak pod uwagę przedstawiony wyżej charak-
ter problemów zdrowotnych kobiet oraz fakt dłuższego średniego 
trwania ich życia, można przypuszczać, że wymienione niedostatki 
w opiece zdrowotnej będą w większym stopniu ich udziałem niż 
mężczyzn.

8�) informacja rządu na temat obecnej sytuacji ochrony zdrowia w polsce. Druk 
sejmowy nr �76 z dnia 2� czerwca 2008, s. �.
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Tabela 1. Urodzenia żywe i poronienia samoistne
rok Urodzenia żywe poronienia samoistne poronienia samoistne  

w %

�99� 494 �09 �� 0�7 9,69

�994 48� 28� 46 970 8,89

�99� 4�� �09 4� �00 9,47

�996 428 20� 4� 0�4 9,�2

�997 4�2 6�� 44 �8� 9,67

�998 �9� 6�9 4� 9�9 �0,00

�999 �82 002 4� �86 9,82

2000 �78 �48 4� 087 9,78

200� �68 20� 40 ��9 9,92

2002 ��� 7�6 4� 707 �0,��

200� ��� 072 4� �8� �0,�4

2004 35� 131 42 �8� �0,�9

200� �66 09� 40 7�4 �0,02

Źródło: gUs i raporty rządowe
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Tabela nr 2. Zabiegi przerwania ciąży dokonane w latach 1990–2007 
według przyczyn

rok
aborcja 
ogółem

Zagrożenie zdro-
wia lub życia 

kobiety w ciąży

Wskazania 
medyczne 

odnoszące się 
do płodu

przyczyny 
medyczne 

i jurydyczne 
razem

trudna sytuacja 
materialna 

kobiety

�990 �9 4�7 � �00 24 400

�99� �0 878 � �00 �� 900

�992 �� 640 � �00 � 900

�99� 777 7�6 �2 0

�994 782 689 74 0

�99� ��9 ��9 33 0

�996 �0� 4�7 40 0

�997 � 047 409 �07 2 �24

�998 2�� �99 4� 0

�999 151 94 �0 0

2000 ��8 8� 55 0

200� �24 �3 5� 0

2002 ��9 7� 82 0

200� �74 55 �02 0

2004 �9� 62 �28 0

200� 22� �4 �68 0

2006 �40 82 246 0

2007 �22 �7 282 0

Źródło: sprawozdanie rady Ministrów z realizacji w roku 2007 Ustawy z dnia 7 stycznia 
�99� roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalno-
ści przerywania ciąży oraz skutkach jej stosowania, rządowa Komisja ludnościowa, 
sytuacja Demograficzna polski, raporty �99�–2000; Ministerstwo Zdrowia i opieki 
społecznej, raporty �997–2000; centrum systemów informacyjnych ochrony Zdrowia, 
sprawozdania programu badań statystycznych statystyki publicznej 200�–2006. ❚
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Kobiety w (męskim) 
zawodzie naukowca

Renata Siemieńska 
 

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił 
znaczący wzrost liczby kobiet wśród studiujących w wielu krajach na 
świecie, w tym w krajach europejskich. Kobiety walczyły o dostęp 
do kształcenia na uniwersytetach od XIX wieku. W wielu krajach ich 
aspiracje napotykały zdecydowany sprzeciw. Uważano, że studiowa-
nie nie jest zajęciem dla kobiet, że nie jest im ono potrzebne, ponie-
waż wykonywanie obowiązków w sferze życia prywatnego nie wy-
maga przygotowania specjalistycznego. A nawet jeśli część z nich nie 
ograniczała swojej aktywności do rodziny oraz wychowania dzieci 
i podejmowała pracę zawodową, to zajęcia, jakie wykonywały, nie 
wymagały przygotowania, którego nie można było zdobyć na pozio-
mie szkoły podstawowej czy średniej.

Liczba kobiet kształcących się i podejmujących pracę na uczelniach 
wyższych wyraźnie wzrosła po II wojnie światowej, choć oczywiście 
już w XIX wieku pojawiły się znane kobiety-naukowcy (np. Maria Cu-
rie-Skłodowska, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla). Zjawi-
sko to było częścią procesów umasowienia wykształcenia na pozio-
mie wyższym (wykształcenie pomaturalne i uniwersyteckie). W 1980 
roku okazało się, że w wielu krajach liczba kobiet studiujących była 
wyższa niż mężczyzn i trend ten utrzymał się w następnych latach, 
jednak liczbowemu przyrostowi studiujących kobiet nie towarzyszyła 
desegregacja. Nadal najczęściej podejmowały studia na kierunkach 
już wcześniej sfeminizowanych. 

Okazało się też, że kariery naukowe, które można by uważać za 
naturalną konsekwencję i wybór części absolwentów i absolwen-
tek, są nieproporcjonalnie rzadkie wśród kobiet, gdy porównamy 
je z mężczyznami, i jest ich niewiele wśród pracowników nauko-
wych. Oznacza to, że dostęp kobiet do kształcenia, który w Europie 
czy Stanach Zjednoczonych ma miejsce od wielu lat, bynajmniej nie 
oznacza, że zawód pracownika naukowego w tym samym stopniu 
stał się oczywisty w przypadku kobiet. Dotyczy to od lat sfeminizo-
wanych kierunków studiów (np. pedagogika, kierunki humanistycz-
ne), nie mówiąc o tych, gdzie udział kobiet jest ciągle niewielki (np. 
nauki ścisłe, techniczne, inżynieryjne). Od lat istnieje szereg hipotez 
odnośnie przyczyn tego zjawiska. Czy, najogólniej rzecz biorąc, na-
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ukowiec jako zawód tradycyjnie męski jest broniony przez instytucje 
badawcze i uniwersytety, czyli innymi słowy nie przyjmuje się kobiet, 
czy przyjmuje się je i promuje bardzo niechętnie (bariery instytucjo-
nalne)? Czy kobiety nie chcą robić karier naukowych, uważając, że 
nie mają szans na sukces w zawodzie, który pod wieloma względami 
jest specyficzny i uważany często za męski (bariery kulturowe)? Czy 
kobiety szczególnie stronią od nauk ścisłych (nauki ścisłe, fizyka, etc.) 
oraz inżynieryjnych, gdyż podzielają niejednokrotnie formułowany 
pogląd, że kobietom brak zdolności do matematyki, fizyki, a więc nie 
mają co liczyć na sukces w tych dziedzinach (bariery indywidualne 
uwarunkowane biologicznie)? 

Poniżej przedstawimy niektóre z teorii i interpretacji, które są 
obecne w literaturze, przy czym warto zwrócić uwagę, że w ostat-
nich latach szereg z nich zostało poddanych rewizji. 

Predyspozycje indywidualne 
Niektórzy badacze zwracają uwagę na różnice biologiczne pomię-

dzy kobietami i mężczyznami, dowodząc, że kobiety są mniej krea-
tywne niż mężczyźni, zaś nauka wymaga kreatywności. Nie ulega wąt-
pliwości, że wrodzone uzdolnienia (zdolności poznawcze) odgrywają 
istotną rolę. Jednakże ich wpływ na kompetencje edukacyjne wcale 
nie jest przesądzony. „Na ogół wpływ zdolności poznawczych na ka-
rierę naukową jest zapośredniczony przez edukację szkolną”1. Wy-
niki uzyskiwane przez dziewczęta i chłopców w międzynarodowym 
badaniu PISA prowadzonym przez OECD, powtarzanym w ostatnich 
kilku latach w wielu krajach, pokazują, że obecnie chłopcy i dziew-
częta w wieku 15 lat uzyskują podobne wyniki. Oznacza to, że sytu-
acja zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, gdy 
różnice w ich osiągnięciach były nieporównanie większe.

Różnice genderowe w wynikach testów zależą też od kraju. Jak po-
kazują cytowane badania, np. w rozwiązywaniu problemów różnice 
pomiędzy krajami są mniejsze. Co więcej, w ramach poszczególnych 
krajów są bardziej zróżnicowane w obrębie populacji dziewcząt czy 
chłopców niż między nimi. Chłopcy częściej znajdują się wśród ucz-
niów o najgorszych i najlepszych wynikach w odróżnieniu od dziew-
cząt, które częściej znajdują się w centrum skali.

Bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze kariery jest indywidu-
alne przekonanie o posiadaniu określonych predyspozycji, a także 
przeświadczenie, że pewne kariery są odpowiednie zarówno dla 
dziewcząt, jak i chłopców, a nie bardziej odpowiednie dla jednych 
lub drugich. Przekonanie, jaki zawód ma wybrać w przyszłości jed-

�) Y. Xie, K. A. schauman, Women in Science. Career, Processes and Outcomes, 
harvard University press, cambridge-london 200�, s. �6.
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nostka, jest tworzone nie tylko na podstawie analizy własnych osiąg-
nięć, ale często niezgodnie z nimi. Wyobrażenia o odpowiedniości 
pewnych karier są kreowane, a co najmniej wzmacniane przez okre-
ślone oddziaływanie środowiska społecznego. „Mimo że rodzice 
i rodzina dają podstawy dla rozwoju kariery, jednostki ulegają także 
wpływom instytucji społecznych działających poza nimi”2.

Duży wpływ ma szkoła. Jej oddziaływanie dokonuje się na róż-
ne sposoby. Jak wyliczają wspomniane autorki przez: „dostępność 
określonych kursów, ośrodków sportowych czy zajęć pozalekcyj-
nych, jakość nauczania, oczekiwania kadry edukacyjnej i doradztwo 
oraz charakter grup rówieśniczych”. Używane w szkołach podręcz-
niki wzmacniają tradycyjne stereotypy płciowe. Nauczyciele często 
formułują odmienne oczekiwania wobec chłopców i dziewcząt. 
Oczekują, że dziewczęta będą lepsze w zajęciach humanistycznych, 
a chłopcy w matematyce. W efekcie uczennice, mając prawie takie 
same wyniki w matematyce i przedmiotach przyrodniczych co ucz-
niowie3, myślą o wykonywaniu zupełnie różnych zawodów w życiu. 
Wybierając studia, dziewczęta stronią od nauk ścisłych i zawodów 
inżynierskich.

 
Różnice biologiczne i kulturowo zdefiniowane konflikty ról 
społecznych 

Niektórzy badacze podkreślają wagę pewnych konsekwencji zwią-
zanych z różnicami biologicznymi, starając się pokazać, że procesy 
wychowania dzieci pociągają za sobą nakłady czasowe i wielorakie 
działania, gdy przychodzi do dzielenia uwagi pomiędzy pracę i rodzi-
nę. W tej sytuacji kobiety tracą zdolność koncentrowania się i długo-
trwałej pracy nad rozwiązaniem określonego problemu.

Badacze wskazują, że problem relacji między tradycyjnie rozumiany-
mi obowiązkami rodzinnymi i karierą zawodową, zwłaszcza w zawo-
dach uważanych za męskie, zaczyna się w okresie dorastania. Wiele 
dziewcząt rezygnuje z tego typu kariery, uważając, że bycie naukow-
cem wiąże się z rezygnacją z posiadania rodziny, co oznacza nieza-
wieranie małżeństwa (wchodzenia w stałe związki partnerskie) lub 
szybki rozpad związku, rezygnację z posiadania dzieci itd. Jest inte-
resujące, że zjawisko to odnotowywane w badaniach prowadzonych 
w latach 60. i 70. XX wieku utrzymuje się do dzisiaj4, choć w różnym 
stopniu w różnych krajach. Należy zatem zastanowić się, co jest przy-

2) ibidem, s. �8.

�) r. siemieńska, Polish Universities as a Place of Study and Academic Careers: 
Class and Gender Consideration, [w:] Higher Education in a Global Society: Achiev-
ing Diversity, Equity and Excellence, red. A. W. r. elsvier, Amsterdam-boston-ox-
ford-paris-sydney-tokio 2006, s. ��–90.

4) Y. Xie, K. A. schauman, Women in Science, op. cit.
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czyną tych różnic. Czy istnieją różnice pomiędzy krajami w sposobie 
definiowania zawodu naukowca jako mniej lub bardziej nieprzyjaz-
nego dla kobiet, a więc wymagającego przełamania większych ba-
rier przez te kobiety, które jednak zdecydują się na jego wykonywa-
nie? Być może różnic należy poszukiwać gdzie indziej: w kontekście 
instytucjonalnym, który zapewnia kobietom (rodzinom) pomoc w łą-
czeniu pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych? Być może w in-
nych rozwiązaniach społeczno-kulturowych w różnych krajach, gdyż 
w niektórych istnieją społeczne nieformalne sieci-networki (głównie 
rodzinne), wspomagające kobiety i rodziny?5. Można również sądzić, 
że tam, gdzie jest większa mobilność naukowców wymuszana przez 
system rekrutacji pracowników, takie sieci nie istnieją. Poszczególne 
kraje bardzo się różnią w tym względzie. Są takie, w których uczelnie 
jako zasadę przyjmują nieoferowanie stałej posady swoim absolwen-
tom (osobom, które ukończyły tam studia doktoranckie, np. Niemcy, 
Stany Zjednoczone), podczas gdy w innych krajach uczelnie wolą za-
trudniać swoich absolwentów, mając pewność, iż wiedzą, jaki poten-
cjał naukowy reprezentują (np. Polska).

Można by sądzić, że w krajach o mniej stereotypowych koncep-
cjach ról kobiet i większym przekonaniu, iż mogą one równie dobrze 
jak mężczyźni uczestniczyć w życiu publicznym, więcej kobiet będzie 
wybierać karierę naukową. Jednakże porównanie wyników badań 
nad wartościami i koncepcjami społecznych ról kobiet6 z liczbą kobiet 
zajmujących wyższe pozycje w świecie nauki pokazuje, że nie jest to 
prosta korelacja. W takich krajach jak Portugalia czy Polska odsetki 
kobiet-profesorów należą do najwyższych w Europie i są równie wy-
sokie jak w Finlandii, choć koncepcje ról kobiet są w nich zdecydowa-
nie odmienne. Polska i Portugalia należą do krajów o tradycyjnych 
koncepcjach, podczas gdy Finlandia – wręcz odwrotnie. 

W latach 80. liczba kobiet przewyższała liczbę mężczyzn na stu-
diach uniwersyteckich tak w Polsce, jak i wielu innych krajach. Wzra-
stający udział kobiet na niektórych kierunkach doprowadził do póź-
niejszej femininizacji pewnych zawodów.

 
W Polsce w latach 1990–2007 liczba studiujących kobiet wzrosła 

pięciokrotnie, liczba mężczyzn – czterokrotnie. Już w 1990 roku ko-
biety stanowiły ponad połowę studiujących w przypadku wszystkich 
typów studiów z wyjątkiem studiów dziennych. W połowie lat 90. 
również na studiach dziennych było ich wśród studiujących ponad 
51% (w 2003 roku – 55%). Kobiety częściej niż mężczyźni wybiera-
ją krótsze typy kształcenia, które z zasady uważa się za gorzej przy-

�) U. beck, Risk Society. Towards a New Modernity, sage, london-new Delhi 2000.

6) r. inglehart, p. norris, Rising Tide. Gender Equality and Cultural Change Around 
The World, cambridge University press, cambridge 200�.
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gotowujące do pracy zawodowej, a także w szkołach, które oferują 
mniejszy wachlarz zawodów. Mimo zasadniczych zmian ilościowych 
struktura przyjęć do szkół ze względu na płeć nie uległa zmianie 
w porównaniu z okresem wcześniejszym. Kierunki zaliczane do gru-
py technicznych i usług transportowych nadal są silnie zmaskulinizo-
wane. Kierunki już wcześniej bardzo sfeminizowane, jak np. peda-
gogiczne i humanistyczne, takimi pozostały. Wyraźnie zwiększyła 
się liczba kobiet na kierunkach związanych z biznesem i administra-
cją oraz usługami dla ludności. Relatywnie więcej mężczyzn niż ko-
biet studiuje na studiach dziennych na większości kierunków. 

W latach 1995–2007 nastąpił trzykrotny wzrost liczby doktorantów. 
Zmieniły się również proporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami. 
Liczba kobiet wzrosła: w 2007/2008 roku akademickim stanowiły 
one ponad połowę osób będących na studiach doktoranckich (16271 
kobiet wśród ogółem 31814 osób).

W porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej 
odsetek kobiet wśród absolwentów był w Polsce w 2001 roku wyż-
szy od średniej dla tego regionu i identyczny ze średnią, jeśli chodzi 
o odsetek kobiet wśród osób mających stopień doktora. W ostatnich 
latach zwiększyła się ponad dwukrotnie liczba osób studiujących na 
studiach podyplomowych. Ten sposób uzupełniania wiedzy szczegól-
nie często wybierają kobiety. 

Zmniejszyła się różnica w liczbie kobiet i mężczyzn otrzymujących 
stopnie doktora.

W porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej od-
setek kobiet wśród absolwentów w 2001 roku był w Polsce wyższy 
od średniej dla tego regionu (65,9%, gdy średnia wynosiła 62,7%) 
i niemal identyczny ze średnią, jeśli chodzi o odsetek kobiet wśród 
osób mających stopień doktora (41,6% w Polsce, gdy średnia wyno-
siła 41,1%).

Kariery naukowe kobiet i mężczyzn
W latach 90. i później stosunkowo nieznacznie zmieniły się pro-

porcje mężczyzn i kobiet ze stopniem naukowym doktora habilito-
wanego oraz tytułem profesora. Odsetek kobiet, którym nadano te 
stopnie po roku 2000, nadal nie odzwierciedlał udziału kobiet wśród 
studentów, od 1980 roku stanowiących ponad połowę studiujących. 
Im wyższy stopień (czy tytuł naukowy) jest analizowany, tym większe 
są różnice w liczbach promowanych kobiet i mężczyzn w poszczegól-
nych dziedzinach pracy naukowej.

Należy pamiętać, że porównywanie dla tego samego okresu pro-
porcji kobiet i mężczyzn wśród studentów i pracowników jest nie-
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poprawne metodologicznie, ponieważ kariery naukowe są „rozciąg-
nięte” w czasie, tzn. potrzeba często wielu lat do zdobycia kolejnych 
stopni7, a masowe pojawienie się kobiet na uczelniach jest zjawis-
kiem stosunkowo nowym z tego punktu widzenia. Analizując dy-
namikę zmian w czasie, należy też brać pod uwagę fakt, że ustawa 
z 1990 roku zmieniła zasady nadawania tytułu profesora. 

Tabela 1. Udział kobiet wśród osób otrzymujących tytuł profesora, 
stopień doktora habilitowanego i doktora w latach 1970–2007 (%)

 
tytuł profesora stopień doktora habili-

towanego
stopień doktora

 % kobiet % kobiet % kobiet

�970   9,40 20,70 27,40

�980 2�,�0 2�,20 ��,80

�98� �6,80 20,20 29,40

�988 �6,60 2�,�0 29,80

�989 ��,80 20,70 28,�0

�990 22,90 2�,40 �0,90

�992 �6,60 28,�0 ��,80

�996 2�,90 26,70 �6,40

�997 2�,00 �0,20 �4,70

�999 2�,�0 29,�0 4�,40

2000 26,6� 29,0� 4�,6�

2002 27,�2 26,97 44,66

200� 26,8� �2,�2 46,94

2007 26,49 �6,0� 49,�4

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse 2000, gUs, Warszawa 2000; Nauka i technika 
w 2003 roku, gUs, Warszawa 2004; Rocznik Statystyczny RP 2008, gUs, Warszawa 
2008.

Część osób ze stopniem doktora zostaje zatrudniona na uczelniach 
i w instytutach badawczych, reszta natomiast podejmuje pracę w in-
nych sektorach gospodarki. 

Najbardziej sfeminizowanymi uczelniami, jeśli chodzi o profeso-
rów, są akademie medyczne i uniwersytety, najmniej – techniczne 
szkoły wyższe.

Odsetek kobiet wśród uczących w polskich szkołach wyższych jest 
zbliżony do średniej w Unii Europejskiej. Natomiast odsetek kobiet 

7) r. siemieńska, Women in Academy in Poland: Winners among Losers, „higher 
education in europe”, vol. XXV, 2/200�, s. �6�–�72.
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profesorów w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej. 
Zjawisko wyżej wymienionego awansu kobiet nie może być uznane 
w sposób jednoznaczny za dowód wzrastającego równego trakto-
wania kobiet i mężczyzn. Jest on efektem powstania swego rodzaju 
przestrzeni, która pojawiła się na uczelniach, gdy część pracowników 
naukowych, zwłaszcza mężczyzn, przeszło do innych dziedzin go-
spodarki oferujących lepsze warunki pracy i płacy. Dlatego pozostał 
aktualny problem równego traktowania kobiet i mężczyzn w nauce 
i faktyczna wartość wspomnianej zmiany, o czym mowa gdzie in-
dziej8. Analizy przeprowadzone przez Proń i Szatyłowicz pokazały, 
że „jeśli chodzi o awans, tylko w stomatologii kobiety nieznacznie 
wyprzedzają mężczyzn. We wszystkich innych dziedzinach napoty-
kają one większe trudności niż mężczyźni. Stosunkowo mało dyskry-
minowane są kobiety zajmujące się bibliotekoznawstwem, filozofią, 
socjologią, historią i ogrodnictwem. Najgorzej mają zajmujące się 
naukami politycznymi, budownictwem i teologią”9.

Odsetek kobiet zatrudnionych w grupie nauk inżynieryjnych i tech-
nologii, a także nauk humanistycznych jest nieco niższy niż średnie 
odsetki dla całej UE. W naukach ścisłych, podobnie zresztą jak i w in-
nych krajach Europy Środkowej, odsetek kobiet jest wyższy niż średni 
odsetek w UE, a w naukach społecznych jest podobny. 

Współczynnik feminizacji kadry o najwyższych pozycjach (A) w Pol-
sce (oznacza on tu profesora tytularnego) należy do najwyższych 
w UE – 22,2 w 2002 roku (w UE – 16,4). 

Płeć a aktywność badawcza 
Efektywność badawcza jest jednym z istotnych, jeśli nie najważ-

niejszym kryterium oceny pracowników naukowych w przypadku 
ich awansowania w świecie akademickim. Oprócz znaczenia, jakie 
ma dla poszczególnych jednostek, ma również dużo szersze znacze-
nie: w jakim stopniu środowisko naukowe uczelni przyczynia się do 
rozwoju nauki i szerzej rozumianego postępu. Problem jest z oczy-
wistych względów kontrowersyjny i zawiły: nie jest jasne, w jakim 
stopniu „produkty” naukowe pracowników naukowych dadzą się 
bezpośrednio zastosować w praktyce i w jakim stanowią mniej lub 
bardziej znaczący przyczynek w dziedzinie badań podstawowych. 
Nie podejmując tego tematu, pozostaniemy w sferze rozważań i do-
kumentacji, w jakim stopniu wzrastająca obecność kobiet w nauce 
wpływa na rozmiary produktywności środowiska naukowego. Nale-
ży tu dodać, że zachodzące zmiany wykazują, że miejsca zatrudnienia 
kobiet i mężczyzn stają się coraz bardziej podobne w świecie akade-

8) ibidem.

9) A. proń, h. szatyłowicz, Habilitacja dodaje „skrzydeł”, [w:] Model awansu nau-
kowego w Polsce, red. F. Ziejka, KrAsp, Warszawa 2006, s. �8�–�87.
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mickim. W Polsce kobiety wchodziły od początku do uczelni wysoko 
lokowanych w hierarchii prestiżu, co różni je od kobiet podejmują-
cych pracę naukową na uczelniach np. amerykańskich. Podobnie jed-
nak jak w innych krajach zajmowały i nadal zajmują niższe pozycje 
w strukturze uczelni (układ piramidalny10). Na ogół są podobnie ob-
ciążone zajęciami dydaktycznymi co mężczyźni. Jednakże niezwykle 
rzadko zajmują stanowiska rektorów uczelni czy wchodzą w skład 
gremiów decydujących o alokacji środków przeznaczonych na bada-
nia w uczelniach i innych instytucjach zajmujących się rozdzielaniem 
funduszy. 

Badania prowadzone w przeszłości niejednokrotnie pokazywały, 
że efektywność badawcza kobiet pracujących w nauce jest mniejsza 
niż mężczyzn, aczkolwiek brak jednoznacznej oceny i odpowiedzi, 
co jest tego przyczyną. Tak np. Zuckerman, dokonując przeglądu ba-
dań na ten temat, stwierdziła, że wśród osób, które uzyskały stopnie 
doktora w latach 1969–1970 w Stanach Zjednoczonych, kobiety były 
autorami 57% publikacji11, natomiast jeśli chodzi o okres wcześniej-
szy, wskazywała, że stanowiły mniejszość12. Analiza przeprowadzona 
przez Xie i Schauman pokazała, że zachodzi zmiana w czasie: różni-
ca w efektywności badawczej pomiędzy mężczyznami i kobietami 
zmniejsza się. W omawianych badaniach zastosowano dwa rodzaju 
pomiarów. W pierwszym pytano o ogólną liczbę publikacji (w ciągu 
całej kariery naukowej), w drugim o publikacje w ciągu ostatnich 
dwóch lat. O ile wyniki otrzymane przy użyciu pierwszego pomia-
ru wskazały na spore różnice w efektywności badawczej kobiet 
i mężczyzn, o tyle drugi sposób mierzenia wykazał, że są one dużo 
mniejsze. Autorki badań wyjaśniają stwierdzone różnice zachodzą-
cymi zmianami społecznymi, kontekstem społecznym, w jakim funk-
cjonują kobiety i mężczyźni, sytuacją w instytucjach akademickich, 
sposobem, w jaki są traktowane kobiety wchodzące coraz bardziej 
w zawód traktowany jako ekskluzywnie (czy w dużym stopniu) mę-
ski, jeśli chodzi o wyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej. 
Różnica w efektywności badawczej jest często określana mianem 
„zagadki efektywności” (the productivity puzzle). Wielu badaczy pod-
jęło próbę jej wyjaśnienia, określenia, na czym polegają dokonujące 

�0) im niższe stanowisko, tym więcej kobiet i im wyższe stanowisko, tym kobiet 
mniej.

��) J. r. cole, h. Zuckerman, The Productivity Puzzle: Persistence and Change in 
Patterns of Publication of Men and Women Scientists, „Advances in Motivation and 
Achievement” �984, s. 2�7.

�2) h. Zuckerman, The Careers of Men and Women Scientists: A Review of Current 
Research, [w:] The Outer Circle: Women in the Scientific Community, red. h. Zucker-
man, J. r. cole, J. t. bruer, W.W. norton and company, new York �99�, s. 27–�6;  
Y. Xie, K. A. schauman, Women in Science, op. cit.
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się zmiany w warunkach, w jakich funkcjonują kobiety i mężczyźni 
w świecie akademickim i poza nim.

W naszych analizach badaliśmy liczbę różnorakich publikacji, które 
ukazały się w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających dwa bada-
nia: (1) zrealizowane w 2003 roku nad składem i aktywnością nauko-
wą osób będących profesorami tytularnymi i (2) przeprowadzone 
w 2005 roku nad osobami zatrudnionymi w wyższych uczelniach 
(zaliczonych do najwyższej kategorii w klasyfikacji Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego), liczącymi od 30 do 40 lat. W przypadku 
każdego z wymienionych badań z ponad 800 osobami przeprowa-
dzono wywiady. Analizując te dwie populacje, jesteśmy świadomi, 
że składają się z osób znajdujących się na dwóch krańcach kariery 
naukowej. Pierwsza z nich to osoby zajmujące najwyższe pozycje 
w uczelni, które osiągnęły wszystko, „co można było”, jeśli chodzi 
o stopnie, choć mogą wyraźnie różnić się miejscami w ich strukturach 
organizacyjnych, a zatem odmiennymi wpływami na proces podej-
mowania decyzji, m.in. dotyczących rozdziału środków na badania, 
przydziałem miejsca na laboratoria itd. Druga z badanych grup to 
osoby raczej młode, znajdujące się w różnych fazach drogi naukowej, 
a także w innej fazie życia. Choć wszyscy z punktu widzenia wieku 
(badane osoby liczyły co najmniej 30 lat) mogli już uzyskać stopień 
doktora (ukończyli studia co najmniej 5 lat temu), w rzeczywistości 
byli wśród nich magistrzy, doktorzy, doktorzy habilitowani i jeden 
profesor. Można też sądzić, że niektóre z osób w drugiej z badanych 
populacji w przyszłości odpadną bądź zrezygnują z kariery naukowej 
(leaking pipeline13). Z wcześniej przeprowadzanych badań wiadomo 
również, że efektywność badawcza ma swoją specyficzną dynamikę 
w cyklu życia naukowego, aczkolwiek w różnych krajach kształtuje 
się ona inaczej. Jak wskazują analizy amerykańskie, osoby młodsze 
publikują więcej, osoby starsze – mniej14. Badania przeprowadzone 
w Polsce wskazują, że istnieje inna prawidłowość cyklu naukowego: 
osoby starsze publikują więcej. Ich publikacje, jak twierdzą niektórzy 
badacze, zawierają mniej cytowań, w odróżnieniu od publikacji osób 
młodszych, które publikują mniej, ale z większą liczbą cytowań lite-
ratury przedmiotu15. Analizy pokazały, że młodsi, zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni, publikowali znacznie mniej niż profesorowie. W po-
pulacji młodszych pracowników naukowych (30–40 lat) nie stwier-

��) tzw. „wyciekający rurociąg” – zjawisko to oznacza systematyczną utratę 
kobiecych talentów na rynku pracy na skutek różnych procesów  powodujących, że 
kobiety częściej niż mężczyźni  nie kontynuują określonej kariery.

�4) p. e. stephan, s. g. levin, Striking the Mother Lode in Science: The Importance 
of Age, Place and Time, oxford University press, new York �992; Y. Xie, K. A. 
schauman, Women in Science, op. cit.

��) A. proń, h. szatyłowicz, Aaaby profesorem być, „gazeta Wyborcza”, 
�2.07.200�.
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dzono ilościowych różnic w liczbie publikacji, gdy porównywano do-
robek kobiet i mężczyzn. Mężczyźni nieznacznie częściej publikowali 
za granicą. Jeśli chodzi o relatywnie młodszych profesorów, więcej 
publikacji w ostatnich dwóch latach przed przeprowadzeniem badań 
mieli mężczyźni, natomiast wśród starszych profesorów – kobiety.

Kto ubiega się o granty – kto dostaje granty
Uzyskiwanie funduszy na badania jest jednym z podstawowych wa-

runków prowadzenia badań naukowych, a w konsekwencji pokony-
wania szczebli w karierze naukowej.

Analiza aplikowania o środki na badania i ich otrzymywania poka-
zuje, że z zasady kobiety uzyskują je relatywnie rzadziej („wskaźnik 
sukcesu” jest w ich przypadku niższy) niż mężczyźni we wszystkich 
dziedzinach nauki z wyjątkiem nauk technicznych16.

Tabela 2. Kobiety i mężczyźni aplikujący i otrzymujący granty 
badawcze z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki

razem : Konkursy �� (styczeń 2007) i �4 (lipiec 2007)

 nauki  
ścisłe

nauki  
techniczne

nauki  
medyczne

nauki 
rolnicze

nauki 
społeczne

nauki 
humanisty-

czne

 m k m k m k M k m k m k

liczba 
wniosków �69� 9�� 2�28 622 72� �84 �82 2�4 808 ��8 466 2�9

liczba 
projektów 
finanso-
wanych 678 28� 80� 228 268 �9� �4� 7� �0� �62 �62 89

wskaźnik 
sukcesu 40 �0 �4 �7 �7 33 �7 �2 �8 31 35 �4

Wskaźnik sukcesu: odsetek wniosków, które otrzymały finansowanie w stosunku do 
liczby złożonych; m – mężczyźni, k – kobiety; źródło: obliczenia własne

�6) Analizę przeprowadzono na danych MniszW dotyczących podziału środków 
krajowych za lata 200�–2007.
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Tabela 3. Aplikujący i otrzymujący granty badawcze na projekty 
rozwojowe z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w latach 
2005–2007

liczba złożonych 
projektów

(% kobiet wśród ogółu 
aplikujących)

liczba przyznanych 
grantów

(%  przyznanych w sto-
sunku do złożonych 

– wskaźnik sukcesu) suma finansowania

i konkurs
(listopad 200�) 447 �6� (�7,�%) �2� �02 �69

w tym przez kobiety 82 (�8,�%) 2� (�0,4%)

ii konkurs
(maj 2006) 6�2 �8� (29,9%) �7� �67 708

w tym przez kobiety �00 (�6,�%) �� (�� %)

iii konkurs
(listopad 2006) 6�4 �76 (26,9%) ��� 780 2�6

w tym przez kobiety �07(�6,�%) 24 (22,4%)

iV konkurs 
(maj 2007) 4�2 �42 (��,4%)

�62 �66 ��4 

w tym przez kobiety 8� (�8,8%) �0 (��,2%)

Źródło: obliczenia własne 

W latach 2005–2007 projekty kierowane przez kobiety stanowiły 
1/3 wszystkich zaakceptowanych projektów. Liczby te nie odzwier-
ciedlają udziału kobiet wśród zatrudnionych w sektorze „nauka 
i szkolnictwo wyższe”. Dodatkowo, część zatrudnionych osób to 
pracujący w niepublicznych uczelniach, w których na ogół nie pro-
wadzi się badań. Kobiety rzadziej są kierownikami grantów „promo-
torskich”, częściej kierującymi „własnymi” grantami. Stanowią ok. 
połowy, gdy granty są przeznaczone na przygotowanie pracy habili-
tacyjnej. Wskazane proporcje odzwierciedlają relatywnie niższe po-
zycje kobiet w hierarchii omawianego sektora. 

Granty MNiSzW przyznawane kobietom na badania są mniejsze 
niż otrzymywane przez mężczyzn w przypadku:

•• „własnych” badań,
•• „promotorskich” w humanistyce, naukach społecznych i be-

hawioralnych (w pozostałych dziedzinach – wyższe),
•• gender gap17 (odsetek wniosków, które otrzymały finansowa-

nie w stosunku do złożonych w subpopulacjach kobiet i mężczyzn) 
jest większy w przypadku kobiet. 

�7) Gender gap – (gdyby chcieć je przetłumaczyć, trzeba by powiedzieć mniej wię-
cej: „luka ze względu na płeć kulturową”) odnosi się do dających się systematycz-
nie obserwować różnic w statystykach, dotyczących osiągnięć osób różnej płci.
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Jest rzeczą charakterystyczną, że komitety MNiSzW przyznające 
granty w latach 2005–2008 składały się wyłącznie z mężczyzn (dot. 
nauk ścisłych, medycznych, nauk inżynieryjnych) lub prawie wyłącz-
nie z mężczyzn (w humanistyce, naukach społecznych i behawioral-
nych wśród pięciu członków była jedna kobieta), w dziedzinie nauk 
przyrodniczych wśród siedmiu członków – jedna kobieta).

 
Innym źródłem krajowym grantów, o którym należy wspomnieć, 

to Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 1993–2008 
liczba kobiet otrzymujących stypendia wzrosła z 17,4% do 44,9% 
(głównie w ostatnich latach). W pewnych dyscyplinach odsetek ko-
biet wśród otrzymujących był wyższy niż wśród aplikujących. Na ogół 
istnieje związek pomiędzy stopniem sfeminizowania dyscypliny a od-
setkiem uzyskiwanych stypendiów, aczkolwiek kobiety szczególnie 
rzadko uzyskują granty w bardzo sfeminizowanych naukach medycz-
nych. 

Media jako kreatorzy wizerunków naukowców
Istotną rolę w procesie popularyzacji zawodu naukowca w ogóle, 

w tym również wśród kobiet, mogą i powinny odgrywać środki ma-
sowego przekazu. Taką rolę spełnia na przykład tygodnik „Polity-
ka”, który jest fundatorem akcji stypendialnej pod hasłem „Zostań-
cie z nami” dla wyróżniających się młodych naukowców. Laureaci 
otrzymują roczne stypendium. W latach 2001–2007 odsetek kobiet-
laureatów był najwyższy w 2002 roku – 48%, zaś najniższy w 2006 
roku – 17%. Nagrodzone kobiety reprezentowały dziedziny z zakresu 
humanistyki i nauk społecznych, a nagrodzeni mężczyźni – wymie-
nione wyżej dziedziny, a także nauki medyczne, ścisłe, techniczne. 
W sumie nagrodzono 140 osób.

Innym przykładem jest „Przegląd Techniczny”, który przeprowadził 
konkurs „Kobiety – innowatorki” w 2007 roku, w którym osiem ko-
biet zostało wyróżnionych. Jeśli chodzi o przemysł, rolę propagatora 
kobiecych karier w naukach ścisłych i przyrodniczych odgrywa firma 
L’Oreal nagradzająca corocznie wyróżniające się kobiety-inżynierów.

Konkluzje i rekomendacje 
Płeć różnicuje przebieg karier naukowych. Natomiast efektywność 

badawcza kobiet i mężczyzn zasadniczo nie różni się. Bardziej róż-
nicuje ją wiek. Analiza różnic i podobieństw w wymienionych za-
kresach musi obejmować szeroko rozumiany kontekst: (1) sytuację 
sektora szkolnictwa wyższego i nauki w porównaniu z innymi sekto-
rami gospodarki narodowej, stopień jego atrakcyjności dla poten-
cjalnych pracowników naukowych z punktu widzenia oferowanych 
dochodów, funduszy przeznaczanych na badania, „siłę przyciąga-
jącą” w przypadku kobiet i mężczyzn, (2) wewnętrzną organizację 
i mechanizmy rządzące instytucjami zatrudniającymi osoby aplikują-



315

Kongres Kobiet polsKich 2009 

ce (szybkość oferowanej ścieżki kariery zawodowej, stabilności itd.), 
(3) kontekst regulacji i zwyczajów świata akademickiego i pozaaka-
demickiego rozdysponowującego środki, (4) kulturowo uwarunko-
wane kryteria oceny oraz mechanizmy ułatwiające bądź utrudniające 
karierę, w tym aplikowanie i otrzymywanie grantów (m.in. godzenie 
roli zawodowej naukowca i ról w sferze życia prywatnego i publicz-
nego szerzej rozumianego). Z zasady, formalnie istniejące kryteria 
mają charakter „neutralny” ze względu na płeć, a w pewnych przy-
padkach, choć stosunkowo rzadko, przewiduje się dłuższą dostęp-
ność środków dla kobiet, które w międzyczasie miały dziecko/dzie-
ci. Uwzględnienie zewnętrznego kontekstu w stosunku do świata 
nauki, tzn. warunków do pełnienia ról w sferze życia prywatnego, 
jest konieczne, gdyż mogą one wyraźnie kolidować z wypełnianiem 
oczekiwań w zawodzie, w którym styl życia i pracy jako zawodzie 
męskim był w sposób wyraźny ukształtowany z punktu widzenia 
potrzeb mężczyzn. Nasze badania18 pokazały też znaczenie kapita-
łu kulturowego rodzin, z których wywodzą się pracownicy naukowi. 
Uwidoczniły również znaczenie infrastruktury i sieci społecznych, 
które w pewnym stopniu warunkują możliwość godzenia wyżej wy-
mienionych ról. Poza tym naświetliły wpływ niedofinansowania na-
uki: niskie wynagrodzenia, ograniczone fundusze na badania, które 
wpływają na efektywność badawczą i ogólnie rzecz biorąc na kariery 
naukowe kobiet i mężczyzn, wymagając od jednych i drugich podej-
mowania działań adaptacyjnych kosztem zaangażowania się w pracę 
naukową.

W jaki sposób można zwiększyć liczbę kobiet w sektorze nauki 
i szkolnictwa wyższego?

Wzrost liczby kobiet wśród studiujących jest tym warunkiem sine 
qua non, który jest spełniany w ostatnich latach. Jednakże konieczne 
jest zainteresowanie kobiet kierunkami, które nadal uważane są za 
odpowiednie dla mężczyzn. Zadanie to możliwe jest do zrealizowa-
nia poprzez wprowadzenie określonych zmian w procesie socjalizacji: 
(1) lansując już w materiałach edukacyjnych skierowanych do dzie-
ci wzory kobiet, które dobrze odnajdują się w rolach naukowców, 
inżynierów itd., a nie tylko, jak ma to obecnie miejsce w podręcz-
nikach szkolnych – w tradycyjnych rolach matki, babci, pracownicy 
w sektorach sfeminizowanych od dawna, (2) organizując zajęcia dla 
dzieci i młodzieży, do których będą przyciągane również dziewczęta 
i w których będzie pokazane, że sukces w omawianych typach aktyw-
ności zależy od uzdolnień posiadanych zarówno przez kobiety, jak 
i mężczyzn, (3) adresując pewną liczbę stypendiów do kobiet, (4) or-
ganizując akcje „dziewczęta na politechniki” adresowane nie tylko 

�8) r. siemieńska, Polish Universities as a Place of Study and Academic Careers, 
op. cit.
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do dziewcząt właśnie kończących szkoły średnie, ale również (czy 
przede wszystkim) do młodszych, które mają jeszcze czas na podję-
cie decyzji dotyczącej wyboru przyszłych studiów, (5) budując swego 
rodzaju „pomosty” pomiędzy kobietami odnoszącymi sukcesy w pra-
cy naukowej a młodzieżą poprzez organizowanie mniej lub bardziej 
systematycznych kontaktów, udowadniając w ten sposób, że wybór 
kariery naukowca ma swoje zalety (jak i wady). Naturalnie, podjęcie 
wymienionych przykładowo kroków to dopiero początek. Możliwość 
odnoszenia sukcesów w pracy naukowej przez kobiety, które wybra-
ły te drogę zawodową, wymaga wprowadzenia szeregu rozwiązań, 
które mogą ułatwić kobietom godzenie ról, o których była wcześ-
niej mowa (a zatem chodzi tu o zróżnicowaną pomoc w korzystaniu 
z infrastruktury zapewniającej opiekę nad dziećmi, wydłużenie czasu 
przeznaczonego na zdobywanie kolejnych stopni i grantów dla kobiet, 
które w międzyczasie urodziły dzieci itd.). Celem bowiem powinno 
być nie tylko zwiększenie liczby kobiet zatrudnionych w sektorze na-
uki i szkolnictwa wyższego, ale równocześnie stworzenie warunków, 
aby mogły osiągnąć wysokie standardy w pracy naukowej i aby nie 
były jedynie wątpliwymi „zwyciężczyniami” obecnymi w sektorze do 
tej pory zdominowanym przez mężczyzn, nieuzyskującymi wyższych 
miejsc w hierarchii zawodowej i instytucji naukowych. ❚
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Edukacja i płeć – 
ostatnie dwadzieścia lat

Anna Dzierzgowska
 

Lata dziewięćdziesiąte – edukacja a spory założycielskie III RP
Słowa-klucze początku lat 90. to pluralizm1, demokracja, społeczeń-

stwo obywatelskie. W oświacie pierwszym krokiem w stronę demo-
kracji i pluralizmu był ruch szkół społecznych2: na mocy porozumień 
Okrągłego Stołu szkoły te zaczęły powstawać już we wrześniu 1989 
roku. Na początku lat 90. szkoły społeczne stanowiły laboratorium 
zmian edukacyjnych. Zakładane często przez wybitnych pedagogów 
i pedagożki (nierzadko wywodzących się z opozycji demokratycz-
nej), współtworzone przez rodziców, chcących mieć większy wpływ 
na edukację swoich dzieci, wprowadzały własne autorskie programy 
nauczania i własne pomysły wychowawcze. Często stawiały sobie za 
zadanie wychowywanie do demokracji i społeczeństwa obywatel-
skiego. Zagadnienie równości kobiet i mężczyzn pozostawało jed-
nak poza obszarem debat edukacyjnych, w tym debat toczących się 
w tych szkołach i wokół nich. 

Charakterystycznym dokumentem z tego okresu, który pokazuje, 
wokół jakich problemów ogniskowały się spory i debaty oświatowe, 
jest manifest, który w 1994 roku podczas konferencji „Dzieci mają 
prawa” ułożyli Krystyna Starczewska i Włodzimierz Paszyński:

„Szkoła ma służyć dziecku – tworząc warunki jego rozwoju fizycz-
nego, intelektualnego i duchowego. Szkoła ma obowiązek dbać 
o zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka.

Do czego uczeń ma prawo w szkole?
1. Do pełnego bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
2. Do poszanowania godności – niezależnie od sytuacji, w jakiej się 

znajdzie.

�) Z tych słów-kluczy pojęcie „pluralizm” najszybciej znikło z publicznych debat.

2) Możliwość zakładania niezależnych od władz państwowych szkół postulowano 
w czasach pierwszej „solidarności”; prace nad tym projektem przerwał stan 
wojenny. idea powróciła pod koniec lat 80. i była jedną z kwestii wynegocjowanych 
przy okrągłym stole. 
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3. Do praw i wolności osobistych gwarantowanych przez Konwen-
cję o Prawach Dziecka.

4. Do mądrego programu nauczania, który uczy rozumienia świata, 
a nie każe „wkuwać” encyklopedię, i do nauczyciela, który rozumie 
powyższą prawdę.

5. Do planu nauczania i wymagań dostosowanych do możliwości 
młodego organizmu.

6. Do przyjaznego nauczyciela (wychowawcy) nastawionego nie na 
represje, a na pomoc w rozwiązywaniu problemów.

7. Do obiektywnej informacji i sprawiedliwej oceny uwzględniają-
cej zarówno stan wiedzy, jak i umiejętności oraz starania.

8. Do wychowania nienarzucającego żadnego światopoglądu poli-
tycznego, społecznego i religijnego.

9. Do samorządnego współdecydowania o życiu szkoły i uczestni-
ctwa w ocenie jej pracy z prawem zabierania głosu we wszystkich 
sprawach.

10. Do informacji o swoich prawach i do korzystania z instytucjo-
nalnych form ich egzekwowania.” 

Autorzy manifestu, wybitni pedagodzy, nawiązywali do pedago-
giki Janusza Korczaka, odwoływali się też do konkretnych dyskusji 
i propozycji, formułowanych w środowisku oświatowym w czasach 
pierwszej „Solidarności”. Potrzeba zdemokratyzowania szkoły, walka 
z przeładowanymi programami, obawa przed ideologizacją wycho-
wania, a jednocześnie przekonanie, że język praw człowieka jest ide-
alnym językiem neutralnym, stanowiły charakterystyczne elementy 
debat edukacyjnych lat 90. Dyskurs, który dla uproszczenia można 
nazwać językiem otwartej pedagogiki, krytykował istniejący system 
szkolny i wskazywał kierunki jego reformowania. Zakładał poszano-
wanie dla autonomii uczniów (a także rodziców i nauczycieli), chęt-
nie odwoływał się nie tylko do demokratycznych zasad, lecz także 
do demokratycznych procedur. Był jednak ślepy na płeć: preferował 
męskie formy, traktowane jako „neutralne”.

Od początku lat 90. temu dyskursowi przeciwstawiał się drugi, bro-
niący zasady autorytetu w procesie wychowania, szkoły jako instytu-
cji hierarchicznej, z istoty swojej opartej na posłuszeństwie (a więc 
w pewnej mierze broniący szkoły takiej, jaka istniała), odwołujący 
się przy tym do następujących pojęć: tradycja, patriotyzm, chrześci-
jaństwo. Ten dyskurs mieścił w sobie także przekonanie, że płeć jest 
i pozostaje kategorią „naturalną”, a wszelkie próby zakwestionowa-
nia owej naturalności są przejawem niedopuszczalnej ideologizacji 
oświaty. Efektem ścierania się tych dwóch dyskursów były różno-
rodne „kompromisy” (kolejne słowo-klucz polskiej rzeczywistości), 
niekiedy dość dziwaczne. Typowym przykładem jest preambuła 
Ustawy o systemie oświaty z 1991 roku, odwołująca się jednocześnie 
do kilku różnych systemów wartości. W tej preambule sąsiadują ze 
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sobą prawa człowieka, „uniwersalne zasady etyki” i „chrześcijański 
system wartości”; mowa jest w niej o rozwijaniu poczucia odpowie-
dzialności, miłości ojczyzny i poszanowaniu polskiego dziedzictwa 
kulturowego „przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 
Europy i świata”. Na koniec pada stwierdzenie, że „szkoła winna za-
pewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przy-
gotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedli-
wości i wolności”. 

Początek lat 90. to okres wzmacniania pozycji Kościoła katolickie-
go w sferze publicznej. W tym okresie miały miejsce dwie ważne de-
baty publiczne: debata o wprowadzeniu religii do szkół i debata na 
temat ustawy antyaborcyjnej. W obu przypadkach rządzący przyjęli 
rozwiązania korzystne z punktu widzenia Kościoła3. W 1990 roku na 
wyraźnie życzenie Episkopatu Polski rząd Tadeusza Mazowieckiego 
wprowadził do szkół religię. Ministerstwo Edukacji wydało wówczas 
dokument o znamiennym tytule: „Instrukcja Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu4 nauczania religii 
do szkoły w roku szkolnym 1990/91”. Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Ewa Łętowska, zaskarżyła tryb wprowadzenia religii do Trybunału 
Konstytucyjnego, jednak jej skarga została w 1991 roku oddalona. 
W 1992 roku wydane zostało rozporządzenie MEN dotyczące naucza-
nia religii. Ono również zostało zaskarżone do Trybunału przez kolej-
nego Rzecznika Praw Obywatelskich, Tadeusza Zielińskiego. Wyrok 
Trybunału z 1993 roku podtrzymał w mocy decyzję MEN. 

Debata na temat religii w szkole, inaczej niż debata na temat za-
kazu aborcji, nie dotykała bezpośrednio kwestii równouprawnienia, 
pośrednio jednak miała dla niej duże znaczenie. Kościół katolicki 
jako instytucja swoim autorytetem wspiera tezę o „naturalności” 
różnic między płciami; silna obecność Kościoła w szkole nie sprzyja 
wprowadzaniu tematyki równościowej i antydyskryminacyjnej. 

W 1993 roku uchwalona została Ustawa o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży. Ustawa 
zobowiązała Ministerstwo Edukacji do włączenia do programów na-
uczania szkolnego wiedzy „o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa o wartości rodziny, 
życia poczętego oraz metodach i środkach świadomej prokreacji”. 

�) Ustawa antyaborcyjna do dziś nazywana bywa „kompromisem”; jest to jeszcze 
jeden przykład bardzo specyficznego znaczenia, jakiego pojęcie „kompromis” 
nabrało w polsce po �989 roku.

4) nauczanie religii w szkołach zostało zniesione ostatecznie w �96� roku. Użycie 
w roku �990 – najpierw przez biskupów, potem przez władze publiczne – słowa 
„powrót” było manipulacją.
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W 1998 roku, za rządów koalicji AWS-UW, Ministerstwo Edukacji 
wydało rozporządzenie wprowadzające przedmiot „Wiedza o życiu 
seksualnym człowieka”, który miał być realizowany w wymiarze czte-
rech godzin rocznie w klasach V–VII szkoły podstawowej oraz sześć 
godzin rocznie w klasie VIII i w szkołach ponadpodstawowych. Za-
jęcia miały być nieobowiązkowe, wzięcie w nich udziału wymagało 
pisemnej zgody rodziców (w przypadku niepełnoletnich uczniów 
i uczennic) lub samych zainteresowanych, jeśli byli pełnoletni. 

Podstawa programowa przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym 
człowieka”, choć obowiązywała krótko, jest warta omówienia, sta-
nowi bowiem znakomity przykład tego dyskursu, który płeć trakto-
wał niezwykle poważnie. Podstawa zakładała, że główne zadania 
szkoły, związane z przekazywaniem wiedzy o życiu seksualnym, to: 
„1. Wspieranie wychowawczej roli rodziny [...]. 2. Kształtowanie po-
staw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych. 3. Pomoc 
w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości. Odniesienie 
płciowości do wartości nadrzędnych, takich jak poszanowanie życia, 
miłość, małżeństwo, rodzina oraz przyjaźń, akceptacja i szacunek 
w relacjach międzyosobowych. 4. Pomoc w kształtowaniu dojrzałości 
psychoseksualnej, która wiąże się z [...] właściwym przygotowaniem 
do przyszłych ról małżeńskich i rodzinnych. 5. Uświadamianie roli 
rodziny w życiu człowieka – promowanie trwałych związków mał-
żeńskich. [...] 6. Przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat zmian bio-
logicznych, psychicznych i społecznych na różnych etapach rozwoju 
człowieka [...]”. W podstawie otwarcie deklarowano, że seksualność 
nie jest „wartością autonomiczną i wyizolowaną”. Język, jakim sfor-
mułowana jest podstawa, nie pozostawia wątpliwości co do tego, 
że życie seksualne w zasadzie ma prawo istnieć jedynie w obrębie 
rodziny i że prokreacja jest jednym z jego nadrzędnych celów5. 

Tekst konsekwentnie zaciera różnice między płcią biologiczną 
a gender (płcią kulturową). W treści podstawy mieszają się informa-
cje naukowe, dotyczące biologii człowieka, z odniesieniami do kul-
tury i wartości. To przemieszanie nie powoduje jednak relatywiza-
cji sfery wartości, przeciwnie – przedstawia się ją jako przedłużenie 
tego, co biologiczne (czyli naturalne, czyli niepodlegające dyskusji). 

�) W takim kontekście orientacja homoseksualna mogła pojawić się jedynie jako 
zaburzenie; i tak też się stało.
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W drodze do Unii
Lata 1999–2000 (czas rządów koalicji AWS-UW) to okres reformy 

systemu edukacji. Punktem wyjścia reformy był m.in. raport UNDP 
Raport o rozwoju społecznym: Polska 1998. Dostęp do edukacji, diag-
nozujący podstawowe bariery edukacyjne w Polsce6. Reforma wpro-
wadziła, istniejący do dziś, trójstopniowy system szkolny (sześciolet-
nia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum oraz trzyletnia szkoła 
ponadgimnazjalna). Zwiększono swobodę tworzenia nowych pro-
gramów nauczania i przygotowywania podręczników: nauczyciele 
i nauczycielki zyskali daleko idącą swobodę w dobieraniu podręcz-
ników, z bardzo szerokiej listy tych, które MEN dopuścił do użytku 
szkolnego7. 

W ramach reformy przedmiot „Wiedza o życiu seksualnym człowie-
ka” został zastąpiony przez program wychowawczy „Wychowanie do 
życia w rodzinie”. Przyjęto założenie, że pewne zadania wychowaw-
cze – w tym związane z tą właśnie ścieżką – to dziedziny, „których 
nie można przypisać do jednego tylko przedmiotu. Zadania, treści 
i kompetencje przedstawione poniżej powinni wypełniać wszyscy 
nauczyciele”8. Podstawy programowe „Wychowania do życia w ro-
dzinie” sformułowane zostały w sposób znacznie bardziej ogólny niż 
omówiona podstawa z 1998 roku, utrzymane były jednak w podob-
nej poetyce. 

6) ogólne cele reformy dotyczyły: �. podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa, 
2. wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (przy czym za potencjalne 
bariery w dostępie do edukacji uznano przede wszystkim status materialny rodziny, 
wykształcenie rodziców, miejsce zamieszkania, a także ewentualną niepełnospraw-
ność ucznia lub uczennicy), �. poprawy jakości edukacji.

7) podstawą dopuszczenia były recenzje rzeczoznawców, oceniających merytorycz-
ną zawartość programu lub podręcznika i jego zgodność z podstawą programową. 
W rozporządzeniu Men z 2000 roku dodano jeszcze konieczność ocenienia, czy pro-
gram (podręcznik) nie zawiera treści sprzecznych z europejską Konwencją o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych Wolności; miało to stanowić zabezpieczenie 
przed wprowadzaniem do programów i podręczników treści dyskryminujących.

8) Reforma systemu edukacji – projekt, Warszawa �998, s. �2� (patrz też: ibidem, 
s. �47). Jedną z zalet tej publikacji jest to, że podano w niej listy autorów i autorek 
podstaw programowych do poszczególnych przedmiotów. oprócz wychowania do 
życia w rodzinie wprowadzono na różnych poziomach nauczania kilka innych ścieżek 
międzyprzedmiotowych i programów wychowawczych (jak np. wychowanie proz-
drowotne, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, edukacja filozoficzna, edukacja 
ekologiczna). rozporządzenie Men z �999 roku „w sprawie sposobu nauczania 
szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, 
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego” precyzowało liczbę godzin, które 
należy przeznaczyć na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.
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W dokumentach reformy nadal różne dyskursy nakładały się na 
siebie. Z jednej strony mówiono o zwiększaniu autonomii szkół i na-
uczycieli, dawaniu nauczycielom możliwie jak największej swobody 
wyboru programów i podręczników, o doskonaleniu nauczycieli, 
o zmniejszaniu ciężaru encyklopedycznej wiedzy i o kładzeniu więk-
szego nacisku na uczenie umiejętności. Ten język, nieco technokra-
tyczny, opierał się na założeniu, że nauczycielom i nauczycielkom 
należy stworzyć nowe ramy organizacyjne, takie, w których, z jednej 
strony, będą mieli swobodę w wyborze programów, w kształtowaniu 
treści nauczania, a z drugiej będą zachęcani do ciągłego doskona-
lenia się. W takich ramach szkoły powinny móc same diagnozować 
i rozwiązywać istotne dla siebie problemy9. Jednak w tych samych 
nieraz dokumentach reformy, tam, gdzie mowa była o kwestiach 
związanych z wychowawczą rolą szkoły, język ulegał raptownej 
zmianie, czego przykładem jest choćby przywoływana już ścieżka 
„Wychowanie do życia w rodzinie”.

Koniec lat 90. i początek XXI wieku to już czas, w którym (także, 
choć nie tylko w związku ze zbliżającym się wejściem Polski do Unii 
Europejskiej) kwestia równości kobiet i mężczyzn, a wkrótce także 
kwestia praw osób należących do mniejszości seksualnych zaczęła 
stawać się tematem debat publicznych10. W 2001 roku rząd SLD po-
wołał urząd pełnomocnika ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. 
W 2002 roku biuro pełnomocnika zorganizowało konferencję „Rów-
ność i tolerancja w programach i podręcznikach szkolnych”11; trzy 
lata później, w 2005 roku, przeanalizowano kilkadziesiąt podręczni-
ków, badając przede wszystkim sposób przedstawiania kobiet i męż-
czyzn. Wnioski z obydwu badań były podobne: podręczniki okazały 
się kopalnią stereotypów dotyczących płci. Odwołując się do tych 
badań, autorki rozdziału poświęconego edukacji w raporcie UNDP 

9) W duchu unijnej zasady subsydiarności (pomocniczości) państwa reforma 
edukacji powiązana była m.in. z dostosowywaniem polskiego systemu edukacji 
do systemów unijnych. Jednocześnie była też połączona z reformą samorządową: 
jednym z jej elementów było dokończenie rozpoczętego w latach 90. procesu prze-
kazywania samorządom terytorialnym prowadzenia szkół. 

�0) W �999 roku artykuł Agnieszki graff Patriarchat po seksmisji, opublikowa-
ny w „gazecie Wyborczej”, zapoczątkował pierwszą w tym dzienniku poważną 
dyskusję o prawach kobiet i feminizmie. rok 2000 to rok pierwszej warszawskiej 
Manify. W 200� roku powstaje Kampania przeciwko homofobii. W tym samym roku 
w rządzie premiera leszka Millera powołany został (na wyraźne życzenie władz Ue) 
urząd pełnomocnika ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. Jednocześnie jednak 
w okresie tuż przed wejściem do Unii europejskiej lewicowy rząd (aby nie drażnić 
Kościoła) zrezygnował z przedwyborczych obietnic dotyczących złagodzenia ustawy 
antyaborcyjnej. 

11) Równość i tolerancja w podręcznikach szkolnych, „biblioteczka pełnomocnika 
rządu ds. równego statusu Kobiet i Mężczyzn”, nr �/200�, Warszawa 200� (zapis 
konferencji zorganizowanej 8 października 2002 roku).



325

Kongres Kobiet polsKich 2009 

Polityka równości płci. Polska 2007 pisały, że zwiększenie swobody 
w tworzeniu i wybieraniu programów i podręczników zaowocowało 
powstaniem dużej liczby podręczników, charakteryzujących się „ste-
reotypizacją, tradycjonalizmem, «nieobecnością» kobiet oraz bra-
kiem rzetelnych informacji o ruchach emancypacyjnych”. 

Backlash, czyli IV RP i powrót III
Dwuletnie (2005–2007) rządy Prawa i Sprawiedliwości przyniosły 

zmiany, które wpłynęły zarówno na stan debaty o równouprawnie-
niu kobiet i mężczyzn, jak i na system edukacji. Jednym z pierwszych 
posunięć premiera Kazimierza Marcinkiewicza było zlikwidowanie 
urzędu pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. 
W maju 2006 roku, w ramach nowo powstałej koalicji PiS – Samo-
obrona – LPR, tekę Ministra Edukacji otrzymał lider skrajnie prawico-
wej Ligi Polskich Rodzin, Roman Giertych. Pozostawał na tym stano-
wisku do sierpnia 2007 roku.

Przez tych kilkanaście miesięcy władze oświatowe posługiwały się 
językiem jednoznacznie homofobicznym, jawnie przy tym negując 
i odrzucając standardy praw człowieka. W tym okresie kierownictwo 
MEN podejmowało decyzje i działania, kierując się uprzedzeniami. 
Do najbardziej spektakularnych należało odwołanie dyrektora Cen-
tralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Mirosława Sielatyckiego 
(była to kara za wydanie przez CODN poradnika Rady Europy Kompas. 
Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, w którym znalazł 
się m.in. scenariusz dotyczący praw mniejszości seksualnych), projekt 
poprawek do Ustawy o systemie oświaty, które miałyby wprowadzać 
zakaz „propagandy homoseksualnej” w szkołach oraz próba wykre-
ślenia z listy lektur szkolnych dzieł Witolda Gombrowicza, który we-
dług Romana Giertycha, „promował pederastię”12. 

Wzmocnieniu uległa pozycja religii w szkole. Od roku szkolnego 
2007/08 ocena z religii lub etyki znajdująca się na świadectwie nie 
jest już, jak dawniej, traktowana jako ocena z zajęć dodatkowych, ale 
wlicza się ją do średniej ocen.

Po wyborach parlamentarnych 2007 roku ministrem edukacji z ra-
mienia Platformy Obywatelskiej została Katarzyna Hall. Nowa ekipa 
ministerialna wycofała się ze znacznej części decyzji podjętych przez 
ekipę poprzednią (nie zdecydowała się jednak ani na przeprowadze-
nie wyraźnego bilansu otwarcia, ani na głośne, publiczne odcięcie 

�2) na temat działań romana giertycha jako ministra edukacji patrz raport społecz-
nego Monitora edukacji Edukacja – trudne lata. Maj 2006 – wrzesień 2007,  
www.monitor.edu.pl.
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się od homofobicznego języka ekipy poprzedniej)13. Wprowadzo-
ny przez Romana Giertycha program „Zero tolerancji dla przemocy 
w szkole” zastąpiono nowym: „Szkoła bezpieczna i przyjaźnie wyma-
gająca”. Rozpoczęto także kolejną reformę programową, związaną 
tym razem z planowanym wprowadzeniem obowiązku szkolnego 
dla dzieci sześcioletnich. 

Edukacja seksualna, wciąż nazywana „wychowaniem do życia w ro-
dzinie”, pozostaje przedmiotem, w którym udział ucznia lub uczenni-
cy nie jest obowiązkowy. MEN planuje zmianę rozporządzenia doty-
czącego nauczania tego przedmiotu: o ile dotychczas potrzebna była 
zgoda rodziców na to, aby niepełnoletni uczeń mógł uczestniczyć 
w zajęciach, po wprowadzeniu nowego rozporządzenia warunkiem 
wystarczającym będzie brak sprzeciwu. 

Nowa reforma programowa stanowiła nową szansę na wprowa-
dzenie do programów nauczania tematyki równouprawnienia ko-
biet i mężczyzn – i szansa ta została zaprzepaszczona. Ani w doku-
mentach przedstawiających założenia reformy, ani w preambułach 
do poszczególnych części podstawy programowej14 nie ma mowy 
o potrzebie włączenia do systemu kształcenia i wychowania tematy-
ki i zasad równości płci15. 

��) nowy rząd, mimo apeli organizacji pozarządowych, nie przywrócił urzędu 
pełnomocnika rządu ds. równego statusu, zastępując go urzędem pełnomocnika 
rządu ds. równego traktowania.

�4) Dokumenty i materiały związane z reformą można znaleźć na stronach Men: 
www.reformaprogramowa.men.gov.pl.

��) przykładem absurdu, do jakiego można dojść, lekceważąc politykę równo-
uprawnienia, są nowe podstawy programowe do historii. W podstawie progra-
mowej do historii na poziomie ogólnym i rozszerzonym kobiet nie ma; nie ma też 
zagadnień związanych z różnymi modelami rodziny na przestrzeni dziejów, z rolą 
i położeniem kobiet w życiu społecznym i gospodarczym dawnych społeczeństw. 
brak informacji o walce kobiet o równe prawa, o reformach prawa wyborczego, 
o roli kobiet w XiX-wiecznym ruchu robotniczym czy o podejmowanych przez kobie-
ty w polsce działaniach w dziedzinie edukacji. Zgodnie z podstawą programową do 
historii rozszerzonej (liceum): „[Uczeń] charakteryzuje i porównuje ideologie: kon-
serwatyzmu, liberalizmu, nacjonalizmu, socjalizmu utopijnego, marksizmu i anar-
chizmu”. Dla ruchu kobiecego miejsca zabrakło; w odróżnieniu od innych -izmów 
feminizm, choć skądinąd w polsce często oskarżany właśnie o to, że jest ideologią, 
najwyraźniej nie jest ideologią na tyle poważną, aby uczyć o nim w szkole. gdyby 
założyć, że nauczyciele i nauczycielki nie wykraczają poza to, co zawarte jest 
w podstawie, uczniowie i uczennice mieliby szansę nie dowiedzieć się, że prawne 
i społeczne położenie kobiet było kiedyś inne niż współcześnie.
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Gdzie jesteśmy? 
Zgodnie z ogólnodostępnymi statystykami (coroczne raporty GUS 

dotyczące oświaty i wychowania, raporty z wyników egzaminów 
oraz badań PISA i PIRLS16) w szkołach podstawowych i gimnazjach 
(czyli w szkołach obowiązkowych) proporcje dziewcząt i chłopców 
odzwierciedlają proporcje obu płci w całej populacji dzieci w danym 
wieku (średnio 94 dziewczynki na 100 chłopców). Znaczącym wyjąt-
kiem są szkoły specjalne, w których zdecydowaną większość stano-
wią chłopcy (w roku szkolnym 2007/08 na ok. 100 chłopców w szko-
łach specjalnych przypadało średnio 57 dziewcząt)17. 

W szkołach ponadgimnazjalnych pojawia się wyraźny gender gap18: 
w liceach przeważają kobiety, w szkołach zawodowych – mężczyźni. 
W ciągu ostatnich kilku lat trend ten uległ niejakiemu złagodzeniu, 
niemniej jednak dysproporcje nadal są widoczne. Podobne dyspro-
porcje pokazują wyniki egzaminów państwowych. Generalnie dziew-
częta wypadają w nich lepiej, zwłaszcza w przedmiotach humani-
stycznych. 

Obraz tego, w jaki sposób szkoła podchodzi do kwestii płci i gen-
der, można uzupełnić, opierając się na kilku źródłach. Są to przede 
wszystkim:

- wspominane już analizy treści programów i podręczników szkol-
nych; 

- Diagnoza szkolna – raporty programu „Szkoła bez przemocy”;
- nagłaśniane przez media przypadki molestowania seksualnego 

i przemocy seksualnej w szkołach.

�6) testy pisA (Programme for International Student Assessment – program 
Międzynarodowej oceny Umiejętności Uczniów) przeprowadzane są w krajach 
oecD na uczniach i uczennicach mających piętnaście lat. badania obejmują: 
czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych, matematyka, rozumowanie 
w naukach przyrodniczych. polska bierze w nich udział od 2000 roku. pirls (Prog-
ress in International Reading Literacy Study – Międzynarodowe badanie postępów 
czytania ze Zrozumieniem) to badania przeprowadzane od �99� roku na reprezen-
tatywnych grupach dziewięciolatków; obecnie bierze w nich udział 40 krajów.

�7) raport gUs Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/08. patrz też raport 
Ślepa na płeć – edukacja równościowa po polsku, Fundacja Feminoteka, Warszawa 
2008, gdzie m.in. analizowane są dane gUs-u, a także dane z raportów centralnej 
Komisji egzaminacyjnej.

�8) pojęcie gender gap odnosi się do dających się systematycznie obserwować 
w statystykach różnic dotyczących osiągnięć osób różnej płci. 
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Programy i podręczniki 
Kolejne raporty i publikacje poświęcone analizie podręczników 

szkolnych19 wskazują, że w zasadzie w tej kwestii nic albo prawie 
nic się nie zmienia. W podręcznikach dominuje język, w którym ro-
dzaj męski traktowany jest jako uniwersalna forma zwracania się do 
mężczyzn i kobiet20. Przy przedstawianiu życia rodzinnego kobietom 
i mężczyznom przypisywane są stereotypowe role i zadania. Obraz 
rodziny, zwłaszcza w podręcznikach dla najmłodszych, jest tradycyj-
ny i zarazem wyidealizowany: szczęśliwi tata, mama i dwoje dzieci. 
W podręcznikach nie pojawiają się rodziny partnerskie, rozdzielo-
ne, nie ma rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nie pisze się 
o dzieciach krzywdzonych, nie ma biedy, bezrobocia, przemocy. Nie 
pojawiają się także dzieci z innych kręgów kulturowych. 

W podręcznikach do historii, koncentrujących się niemal wyłącz-
nie na historii politycznej, kobiet prawie nie ma. Bardzo rzadko poja-
wiają się informacje o ruchach kobiecych w XIX i XX wieku. Brakuje 
informacji o codziennym życiu i pracy kobiet, o losach kobiet wybit-
nych i o problemach związanych z dyskryminacją ze względu na płeć, 
w przeszłości i obecnie. 

Tak było w dotychczasowych podręcznikach i tak zapewne będą też 
wyglądały nowe, dostosowane do wprowadzanych właśnie w życie 
nowych podstaw programowych. Podstawy te bowiem nadal nie 
uwzględniają problematyki równouprawnienia ze względu na płeć, 
nadal brak w nich miejsca na historię kobiet czy na współczesne de-
baty o ich prawach, a w treści podstaw nadal przeważa rodzaj męski. 

Diagnoza szkolna
W ramach projektu „Szkoła bez przemocy”21 publikowane są ra-

porty z badań przeprowadzanych w uczestniczących w projekcie 
szkołach. Najnowszy, Diagnoza szkolna 2009, przynosi informacje 
o różnych aspektach zachowań i postaw uczniów i uczennic oraz na-
uczycielek i nauczycieli, o ich wzajemnych relacjach, nastrojach, po-
czuciu satysfakcji etc. Warto przytoczyć niektóre dane. I tak, według 

�9) Równość i tolerancja w podręcznikach szkolnych, „biblioteczka pełnomocnika 
rządu ds. równego statusu Kobiet i Mężczyzn”, nr �/200�, Warszawa 200�; e. rut-
kowska, M. środa, Edukacja, [w:] Polityka równości płci. Polska 2007, raport UnDp,
Warszawa 2007, s. 48–�8, patrz też: Równość płci w podręcznikach szkolnych, wy-
wiad z Anną Wołosik, „Wysokie obcasy”, 200� (za: http://kobieta.gazeta.pl/wyso-
kie-obcasy/); A. Wołosik, Edukacja do równości czy trening o uległości? oraz Czy pol-
skie podręczniki respektują zasadę równości płci? (www.wstronedziewczat.org.pl).

20) Autorki rozdziału Edukacja w raporcie UnDp Polityka równości płci. Polska 2007 
(op. cit.) podkreślają, że wyjątek stanowią podręczniki do religii, w których obie 
formy zwracania się do uczniów i uczennic służą podkreślaniu różnicy płci.

2�) strona internetowa projektu: www.szkolabezprzemocy.pl.
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Diagnozy szkolnej 2009, chociaż generalnie i uczniowie, i uczennice 
mają w większości dobre oceny ze sprawowania, oceny chłopców są 
gorsze niż oceny dziewcząt (s. 40). Chłopcy częściej wagarują (s. 41), 
częściej popadają w konflikty z rówieśnikami (s. 46; generalnie żad-
nych konfliktów z rówieśnikami nie miała 1/3 badanych uczniów 
i uczennic, bardzo częste konflikty – 8%) i z nauczycielami (s. 47). 
Dziewczynki rzadziej są ofiarami przemocy fizycznej ze strony ró-
wieśników i nauczycieli, przemoc psychiczna spotyka je podobnie 
często jak chłopców (s. 50); zdaniem badanych nauczycieli, sprawca-
mi przemocy fizycznej są częściej chłopcy niż dziewczęta (s. 59). 

Pytani o poczucie szczęścia, uczniowie i uczennice w znacznej czę-
ści (89%) deklarowali, że są „dosyć szczęśliwi” lub „bardzo szczęśli-
wi”. To poczucie szczęścia maleje z wiekiem, przy czym w szkołach 
podstawowych nieco bardziej szczęśliwe są dziewczęta, wśród star-
szej młodzieży – chłopcy (s. 61). 

Przemoc ze względu na płeć
Diagnoza szkolna 2009 szczegółowo analizuje zjawisko przemo-

cy fizycznej i psychicznej w relacjach w grupach rówieśniczych oraz 
między uczniami i nauczycielami. Nie wprowadza jednak kategorii 
przemocy ze względu na płeć. To zjawisko w polskich szkołach i pla-
cówkach edukacyjnych pozostaje poza obszarem badań22. Od czasu 
do czasu media nagłaśniają konkretne przypadki, przy czym na ogół 
w tych opisach powtarza się podobny schemat: bezradność szkół 
nieprzygotowanych do radzenia sobie z tym problemem, niekiedy 
– próby zrzucania winy na osoby dotknięte molestowaniem. 

22) przykłady przemocy ze względu na płeć w szkołach i placówkach edukacyjnych 
zostały omówione w dwóch publikacjach Fundacji Feminoteka: e. rutkowska, Opisy 
przypadków, [w:] Ślepa na płeć. Edukacja równościowa po polsku. Raport krytycz-
ny, op. cit., s. 40–49, oraz: e. rutkowska, Genderowe podstawy przemocy wobec 
dziewcząt, [w:] Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt. 
Poradnik dla nauczycieli i nauczycielek, Fundacja Feminoteka 2008, s. �8–2�.
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Próba podsumowania 
Jak to już zostało powiedziane, w debatach edukacyjnych z lat 90. 

i początku XXI wieku ścierały się ze sobą dwa języki23. W ramach 
pierwszego powstawały projekty szkoły zdemokratyzowanej, opar-
tej na poszanowaniu podmiotowości i autonomii ucznia, jego god-
ności i praw, większej samorządności, zwiększenia wpływu rodziców 
na szkołę itd. W swojej bardziej technokratycznej postaci język ów 
wprowadzał pojęcia takie, jak: umiejętności kluczowe, społeczeń-
stwo informatyczne, jakość systemu edukacji czy kształcenie przez 
całe życie. W ramach tego języka problematyka równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn bardzo długo nie była podejmowana; zaczęła po-
jawiać się (nieśmiało) mniej więcej w okresie wchodzenia Polski do 
Unii Europejskiej. 

Temu językowi towarzyszył, przeciwstawiał się (a czasem dziwnie 
z nim splatał) drugi, odwołujący się do diametralnie odmiennego 
systemu wartości: tradycyjnie pojmowanej rodziny, twardych toż-
samości, szkoły opartej na przejrzystej hierarchii, posłuszeństwie 
i zasadzie autorytetu. Ten język to także język szacunku dla „tradycji 
chrześcijańskiej” (przyjmującego na ogół postać szacunku dla Koś-
cioła katolickiego). W ramach tego języka płeć i tożsamość płciowa 
zawsze były kategoriami ważnymi, traktowanymi ze śmiertelną po-
wagą.

Tyle – w skrócie – jeśli chodzi o język debat publicznych. Na ile 
i w jakim stopniu jednak język debaty publicznej odzwierciedla to, 
o czym i w jaki sposób rozmawia się w pokojach nauczycielskich, na 
lekcjach, na szkolnych korytarzach? Nie wiadomo. 

Wiadomo natomiast, że problem nierównego traktowania dziew-
cząt i chłopców w szkołach istnieje i że dotyka zarówno uczniów, jak 
i uczennice. Chłopcy bardziej niż dziewczynki wydają się być narażeni 
na niepowodzenia szkolne i ich negatywne skutki. Dziewczynki, jak 
się zdaje, mają wysokie aspiracje edukacyjne. Jednocześnie jednak 
(na co wskazują badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy) 

2�) Analizując debaty edukacyjne, inspirowałam się (co nie znaczy, że pozostałam 
im wierna) tekstami Agnieszki graff dotyczącymi analiz dyskursu na temat kobiet 
w ogóle (Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 200�). nieco 
inaczej ten sam okres w edukacji podsumowują autorki rozdziału Edukacja w ra-
porcie UnDp Polityka równości płci. Polska 2007, które piszą: „gdy okres realnego 
socjalizmu dobiegł końca, pustą przestrzeń po modelach państwowych wypełnił, 
zawsze obecny w polskiej tradycji, model katolicki. [...] W okresie transformacji 
wyłonił się model «przedsiębiorczo-podmiotowy». [...] bardzo ogólnie kierunki zmian 
[...] można nazwać zmianami w duchu humanizacji, indywidualizacji i liberalizacji 
nauczania. [...] polska szkoła przestała mieć, co prawda, charakter ideologiczny, 
jednak wraz z potępieniem socjalizmu pojawił się silny zwrot w kierunku wartości 
konserwatywnych i narodowo-religijnych” (s. 48–49).
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sukces, który dziewczynki odnoszą w szkole, niekoniecznie przekła-
da się na późniejszy sukces w życiu zawodowym. 

W raporcie Ślepa na płeć – edukacja równościowa po polsku propo-
nujemy następującą hipotezę: szkoła oczekuje od dzieci określonych 
zachowań, innych od dziewczynek, innych od chłopców. Nagradza 
przy tym, zwłaszcza na wcześniejszych etapach edukacji, „dziew-
czyńskie” cechy i zachowania (pilność, posłuszeństwo, grzeczność 
itd.). Jednak później, w „dorosłym” świecie korzystniejsze okazują 
się raczej te cechy, które szkoła przypisuje chłopcom, jak indywidu-
alizm, zdolność do podejmowania inicjatywy, bystrość. 

Do zweryfikowania tej hipotezy jak na razie brakuje danych. Braku-
je przede wszystkim badań dotyczących postaw i poglądów nauczy-
cieli i nauczycielek w kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn24. 
Badania cząstkowe sugerują, że oczekiwania nauczycieli mają duży 
wpływ na sukcesy bądź porażki edukacyjne uczniów i uczennic, 
a także, że te oczekiwania są często oparte na głęboko uwewnętrz-
nionych stereotypach związanych z płcią. W szkole krzyżują się róż-
ne systemy socjalizacji – o tym nieoficjalnym, wynikającym z nacisku 
grupy rówieśniczej, także wiemy bardzo niewiele.

MEN nie prowadzi i nie zleca badań dotyczących problematyki 
równego traktowania czy przemocy ze względu na płeć, nie inicjuje 
też żadnych programów dotyczących tych zagadnień. Władze oświa-
towe nie podejmują refleksji na temat stereotypów dotyczących płci 
i wpływu tych stereotypów na wyniki uczniów i uczennic, czy też na 
zjawisko przemocy ze względu na płeć. Jeśli w szkołach podejmowa-
ne są działania lub projekty dotyczące edukacji równościowej, rów-
nouprawnienia, przeciwdziałania dyskryminacji, jest to z reguły albo 
zasługa aktywnych, twórczych nauczycieli i nauczycielek, albo inicja-
tywa organizacji pozarządowych25. Organizacje zajmujące się równo-
uprawnieniem nie są przy tym traktowane przez rząd jako poważny 
partner społeczny. Krótko mówiąc: władze oświatowe nie wykazują 
zainteresowania problematyką równości płci. ❚

24) Wyniki częściowych badań na ten temat znaleźć można m.in. w książce Płeć 
i rodzaj w edukacji, red. M. chomczyńska-rubacha, Wydawnictwo Wyższej szkoły 
humanistyczno-ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2004.

2�) przykłady dobrych praktyk zostały opisane w raporcie UnDp Polityka równości 
płci. Polska 2007 oraz w raporcie Ślepa na płeć. Edukacja równościowa po polsku. 
Z nowszych inicjatyw warto wymienić powstanie w styczniu 2009 roku porozu-
mienia na rzecz Upowszechniania edukacji seksualnej, zainicjowanego m.in. przez 
Federację na rzecz Kobiet i planowania rodziny, grupę edukatorów seksualnych 
„ponton” oraz Związek nauczycielstwa polskiego.
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WSTĘP

Pisanie wstępu do tego rozdziału muszę zacząć od podkreślenia, 
że wciąż brakuje ogólnie dostępnych, rzetelnie opracowanych mate-
riałów, badań, analiz oraz danych na temat działania organizacji ko-
biecych w trzecim sektorze. Z pobieżnej analizy istniejących materia-
łów wynika, że wciąż najwięcej informacji można znaleźć w tekstach 
badaczek akademickich. Niestety jednak, w większości przypadków 
jest to wiedza rozproszona, wymagająca opracowania. Tymczasem 
instytucje zajmujące się diagnozowaniem i analizą rozwoju organi-
zacji pozarządowych poświęcają organizacjom kobiecym bardzo 
niewiele uwagi. Pod tym względem sektor pozarządowy nie różni 
się zresztą zbytnio od sektora państwowego, czego dowodem jest 
najnowsza rządowa Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego na lata 2009–20151, w której trudno jest wytropić 
ślad perspektywy kobiet. Być może organizacje kobiece nie są wy-
starczająco istotnym segmentem tego sektora2, a ponadto badaczom 
brakuje woli, żeby uwzględnić tę specyfikę.

Proponuję potraktować ten rozdział jako diagnozę sytuacji kobie-
cych organizacji pozarządowych; diagnozę, która nie pretenduje do 
bycia całościowym „obrazem” sytuacji ruchu kobiecego. Jest to ra-
czej luźna „kompozycja”, podporządkowana w różny sposób ujętym 
tematom, niż dogłębna diagnoza, która wciąż pozostaje w sferze 
przyszłych zadań. Mam nadzieję, że zainspiruje ona kolejne autorki 
do podjęcia badań, które poszerzą naszą wiedzę oraz refleksję nad 
sytuacją kobiet i organizacji kobiecych tworzących społeczeństwo 
obywatelskie w Polsce. ❚

Jolanta Plakwicz

�) Załącznik do uchwały nr 240/2008 rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 
roku – strategia Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 
2009–20��.

2) Vide brak przedstawicielek organizacji kobiecych w reprezentatywnych instytu-
cjach tego sektora.
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Kobiecy trzeci sektor
Anna Domaradzka 

Tym, co odróżnia polski trzeci sektor od pozostałych krajów, są 
historyczne warunki jego istnienia. Wiążą się one z brakiem ciągło-
ści tradycji aktywności społecznej, która wynika z następujących po 
sobie okresów wojny, utraty niepodległości, a w końcu centralnie 
sterowanego systemu komunistycznego. Wszystkie te wydarzenia 
miały istotny wpływ na przebieg rozwoju sektora pozarządowego 
po przemianach 1989 roku i w dużej mierze decydują o jego obecnej 
specyfice, a także słabych i mocnych stronach. 

Okres po 1989 roku to przede wszystkim czas dużego zaangażo-
wania i entuzjazmu, a wręcz eksplozji aktywności. Dotyczyła ona też 
organizacji kobiecych. W 2000 roku istniało już ponad 300 organi-
zacji kobiecych i oddziałów terenowych, czyli trzykrotnie więcej niż 
w międzywojniu3.

W latach 90. trzeci sektor w Polsce rozwijał się szybko. Masowo 
rejestrowano nowe organizacje, zarówno stowarzyszenia, jak i fun-
dacje. Jednakże podsumowując przemiany aktywności społecznej 
w Polsce po 1989 roku, można powiedzieć, że po krótkim okresie 
rozkwitu entuzjazm do zakładania organizacji pozarządowych i dzia-
łania w ich ramach zmniejszył się, ustępując miejsca postawom bar-
dziej pragmatycznym i zorientowanym na realizację konkretnego 
celu (w tym zdobywanie środków do dalszego funkcjonowania). 

Wejście do Unii Europejskiej zakończyło pewien etap rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Polsce, stawiając przed nim zarówno 
nowe szanse, jak i wyzwania. W porównaniu z okresem lat 90., stało 
się widoczne, że samoorganizowanie przestało być w Polsce jedną 
z najważniejszych potrzeb społecznych. Polski sektor pozarządowy 
nadal pozostaje w tyle za krajami zachodnimi, zarówno pod wzglę-
dem liczby organizacji, jak też ich potencjału finansowego czy tech-
nicznego oraz możliwości zdobywania środków. Jest nadal słaby 

�) raport z badań Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2006, Klon/
Jawor, Warszawa 2006.
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instytucjonalnie, a w porównaniu z innymi krajami Europy opiera się 
na zaangażowaniu bardzo wąskiej grupy obywateli4. 

Przeprowadzone badanie i obserwacje wskazują na to, że orga-
nizacje kobiece pod względem potencjału instytucjonalnego (tzn. 
zaplecza biurowego, liczby zatrudnionych pracowników itp.) wypa-
dają gorzej od przeciętnej, niemniej ich niski potencjał techniczny 
przynajmniej częściowo jest równoważony przez wysoką zdolność 
do mobilizacji. Większość badanych organizacji to instytucje małe, 
nierzadko na co dzień opierające się głównie na zaangażowaniu 
i pracy samej liderki. Ich możliwości finansowe są zwykle bardzo 
ograniczone: większość badanych skarżyła się na złą sytuację eko-
nomiczną organizacji, uniemożliwiającą realizację zadań na większą 
skalę. Z drugiej strony, wśród przebadanych organizacji znalazło się 
kilka dużych i prężnie rozwijających się, których tego typu proble-
my nie dotyczyły. Stanowią one jednak wąską elitę sprofesjonalizo-
wanych i rozwijających się instytucji, zwykle posiadających wiedzę 
i umiejętności niezbędne do korzystania z funduszy unijnych. Ogól-
nie rzecz biorąc, w środowisku organizacji kobiecych w Polsce 
mamy obecnie do czynienia z rozwarstwieniem, wynikającym z po-
głębiających się różnic między organizacjami o dużym potencjale 
i ugruntowanej pozycji, a małymi zrzeszeniami o charakterze ama-
torskim, borykającymi się z problemami finansowymi, lokalowymi 
i niewystarczającymi zasobami ludzkimi.

Na podstawie przeprowadzonych w ostatnich latach badań na 
temat działalności organizacji kobiecych5 można postawić hipote-
zę, że jednym z głównych powodów, dla których obecnie kobiety 
decydują się tworzyć i prowadzić organizacje kobiece, jest fakt, że 
wraz ze zmianą sytuacji demograficzno-społecznej wykształciły się 
nowe potrzeby kobiet, związane z koniecznością godzenia życia za-
wodowego z rodzinnym, możliwościami rozwijania własnej kariery 
zawodowej czy angażowania się w życie polityczne. Pojawienie się 
nowych potrzeb wpłynęło również na wzrost świadomości na temat 
istniejących barier utrudniających realizację aspiracji życiowych (choć 
przez różne grupy, w zależności od wykształcenia, dochodów czy sy-
tuacji rodzinnej, bariery te są różnie definiowane), co także wzbudza 
potrzebę zmiany obecnej sytuacji. Całkowity brak lub ograniczona 
podaż usług publicznych dostosowanych do specyficznych potrzeb 

4) Dane na ten temat są zawarte w dwóch raportach: European Social Reality, tns 
opinion, Warszawa 2007 oraz Społeczeństwo obywatelskie 1998–2008, opinie 
i diagnozy, cbos, Warszawa 2008.

�) A. Domaradzka, Między państwem a społeczeństwem. Kobiece organizacje 
pozarządowe – pragnienia a rzeczywistość, [w:] Płeć – wybory – władza, red. r. sie-
mieńska, scholar, Warszawa 200�; A. Domaradzka, Organizacje kobiece w Polsce 
i ich liderki, niepublikowana rozprawa doktorska, 2008.
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kobiet (kobiet po masektomii, ofiar przemocy, osób niepełnospraw-
nych itp.) jest także ważnym bodźcem do działania na rzecz wypeł-
nienia tej luki.

Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie 
kobiet w działalność organizacji kobiecych był i jest utrudniony do-
stęp do równoprawnego uczestnictwa w instytucjach i organizacjach 
zdominowanych przez mężczyzn (takich jak partie polityczne, orga-
nizacje pracodawców i pracobiorców, zrzeszenia profesjonalne, in-
stytucje publiczne czy nawet tzw. „organizacje parasolowe” sektora 
pozarządowego). Podobnie jest w przypadku kobiecych organizacji 
o charakterze biznesowym, których powstawanie stanowi odpo-
wiedź kobiet na istniejące w biznesie męskie grupy interesu i sieci 
wsparcia.

Początek XXI wieku był okresem przejściowym. Przede wszystkim 
jeśli chodzi o źródła finansowania (sporym ciosem okazało się stop-
niowe wycofywanie się zagranicznych organizacji, szczególnie Fun-
dacji Forda, która na dużą skalę finansowała rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach postkomunistycznych), wśród których co-
raz większą rolę zaczynały pełnić środki pochodzące z Unii Europej-
skiej. Na obecnym etapie wciąż trudno określić, co pod względem 
aktywności kobiet zmieniło wejście Polski do Unii Europejskiej. Z wy-
powiedzi przedstawicielek organizacji kobiecych można wywniosko-
wać, że zmiana dotyczy przede wszystkim sposobu finansowania, 
opartego dotąd na grantach zagranicznych. Obecnie główne źródło 
finansowania stanowią fundusze unijne. Wiele wskazuje na to, że 
dla części organizacji istnieje zbyt wiele formalności, które trzeba 
spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z funduszy strukturalnych. 
Z drugiej strony, powstają nowe organizacje, dobrze przygotowane 
i nastawione na zdobywanie grantów z unijnych źródeł, którym wej-
ście Polski do UE otworzyło rynek i dało możliwość finansowania po-
dejmowanych działań6.

Jednakże po „rewolucji” lat 90. w Polsce odnotowuje się general-
nie spadek aktywności obywatelskiej (mierzony poziomem zainte-
resowania polityką i aktywności w organizacjach), a co za tym idzie 
ogólny spadek aktywności społecznej Polek i Polaków. 

Równość płci w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego
Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w ra-

mach projektu „Indeks społeczeństwa obywatelskiego” w 2005 
i 2007 roku pozwalają spojrzeć szerzej na kwestie uczestnictwa 

6) r. siemieńska, Miejsce i rola organizacji kobiecych w Polsce. Doświadczenia, 
prognozy, dylematy dotyczące funkcjonowania organizacji kobiecych po wstąpieniu 
do Unii Europejskiej, [w:] Płeć – wybory – władza, op. cit., s. 24�–26�.
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kobiet w trzecim sektorze. Po pierwsze, z deklaracji Polaków wynika, 
że co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta należy do jakiegoś sto-
warzyszenia, jednak na podstawie informacji uzyskanych od samych 
organizacji można stwierdzić, że kobiet zrzeszonych w stowarzysze-
niach jest jeszcze mniej – 26,6% wszystkich członków. Równocześ-
nie trzeba podkreślić, że odsetek kobiet wśród członków organiza-
cji w dużej mierze zależy od jej obszaru działalności: najmniej jest 
bowiem kobiet wśród członków najliczniejszych polskich organizacji 
– zajmujących się sportem, turystyką, rekreacją i hobby – tylko 14%, 
a także w tych działających na rzecz ochrony zdrowia – 16%. Z dru-
giej strony, kobiety stanowią aż 67% członków w stowarzyszeniach 
zajmujących się pomocą społeczną oraz aż 55% w stowarzyszeniach 
zajmujących się prawem i jego ochroną, prawami człowieka lub 
działalnością polityczną.

Z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika również, że kobiety 
stanowią jedną trzecią (32% w 2005 roku, 33% w 2007 roku) człon-
ków zarządów organizacji pozarządowych. Równocześnie kobiety 
stanowią niemal dwie trzecie (60%) osób zatrudnionych w sektorze 
pozarządowym. Jest to odsetek dużo wyższy niż w sektorze pań-
stwowym czy prywatnym, gdzie ich zatrudnienie wynosi 46%. Do-
datkowo, w 30% organizacji zatrudniających płatny personel pracują 
wyłącznie kobiety i proporcje te są niezmienne od 2004 roku. Jesz-
cze wyższy udział kobiet wśród pracowników i wolontariuszy notuje 
się w organizacjach religijnych i oświatowych7. A jednak, jak wynika 
z „Diagnozy Społecznej 2007”, kobiety rzadziej niż mężczyźni pełnią 
istotne funkcje w organizacjach (38% w stosunku do 46%)8.

Równość płci w działaniach organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego 

Na podstawie bazy danych Stowarzyszenia Klon/Jawor liczbę or-
ganizacji kobiecych można szacować na ok. 650–700 w 2007 roku, 
z czego co najmniej połowa na pewno prowadziła aktywne działania. 
Do tej grupy zalicza się nie tylko organizacje kobiece, lecz także ta-
kie, które prowadzą działalność na rzecz kobiet, a więc nie tylko ko-
biece fundacje i stowarzyszenia, ale i grupy nieformalne oraz ośrodki 
gender studies, instytuty badawcze, schroniska dla kobiet, a nawet 
kobiece kluby sportowe. Wśród nich, jak wynika z opracowanych 
przez organizacje kobiece baz danych, nieco ponad 30 określało się 
mianem organizacji feministycznych.

W ostatnich latach można mówić o zmianie profilu działań zwią-
zanych z równością płci, które od pewnego czasu koncentrują się na 
trzech głównych obszarach: pracy, rodziny i antydyskryminacji. Taka 

7) Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2005, Klon/Jawor, Warszawa 2006.

8) Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2007, Klon/Jawor, Warszawa 2008.
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zmiana może być związana z wejściem Polski do UE, a więc z położe-
niem większego nacisku na prowadzenie działań w obszarze work-
care balance, mających na celu zwiększenie elastyczności kobiet na 
rynku pracy. Jednocześnie coraz mniej mówi się o równości tylko 
i wyłącznie w kontekście sytuacji kobiet, do głosu doszły bowiem or-
ganizacje zajmujące się wyrównywaniem szans mężczyzn w rodzinie 
oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji z innych względów niż płeć. ❚
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Udział kobiet 
w organizacjach 
pozarządowych

Marta Lewandowska 

Przyglądając się sytuacji kobiet w organizacjach pozarządowych, 
możemy wyróżnić co najmniej cztery obszary aktywności: udział we 
władzach organizacji, członkostwo w organizacjach, zatrudnienie 
w organizacjach oraz wolontariat. Ponieważ przywoływane dane 
dotyczyć będą dwóch typów organizacji – fundacji i stowarzyszeń 
– odnosić się będziemy odpowiednio do udziału kobiet w zarządach 
organizacji (organu obligatoryjnego zarówno w fundacjach, jak i sto-
warzyszeniach), członkostwa w stowarzyszeniach i stowarzyszeniach 
zwykłych (np. grupy nieformalne), zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę oraz pracy świadczonej na rzecz organizacji (zarówno funda-
cji, jak i stowarzyszeń) w formie wolontariatu.

Opisanie dynamiki zmian na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat 
przysparza niemałych trudności, ponieważ sektor pozarządowy ba-
dany był stosunkowo rzadko i w oparciu o różne metodologie (dla-
tego trudno o porównania i uogólnienia). Najciekawszy i najbardziej 
komplementarny materiał stanowią badania prowadzone przez Sto-
warzyszenie Klon/Jawor w latach 2004, 2006 i 2008. Były to badania 
prowadzone na reprezentatywnej próbie i odnoisiły się do podob-
nych kategorii osób.

Zanim przedstawimy dane dotyczące sytuacji kobiet w organiza-
cjach pozarządowych, warto przedstawić kilka podstawowych faktów 
o trzecim sektorze. Według danych z REGON-u na 2008 rok w Polsce 
jest zarejestrowanych 58237 stowarzyszeń i 9106 fundacji. Badania 
prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor dowodzą, że 60–70% 
tych organizacji przejawia jakąkolwiek aktywność. W 2006 roku za-
trudnienie na podstawie umów o pracę w organizacjach pozarzą-
dowych wynosiło 1,2% wszystkich zatrudnionych poza rolnictwem. 
Dane te z jednej strony mogą świadczyć o słabości sektora. Zesta-
wiając je z danymi dotyczącymi zatrudnienia na podstawie umów 
cywilno-prawnych, pracy społecznej, wolontariatu oraz aktywności 
lokalnej, możemy uznać, że sektor pozarządowy w Polsce jest sła-
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bo zorganizowany, niedoinwestowany i opiera się w dużej mierze na 
nieodpłatnej lub niskopłatnej pracy. Czy jest to praca kobiet?

Kobiety w zarządach
Z badań przeprowadzonych w 2008 roku wynika, że kobiety sta-

nowią 40% wszystkich członków zarządów. Można to uznać za do-
syć istotny wzrost w stosunku do danych z 2004 i 2006 roku, kiedy 
wskaźnik ten wynosił odpowiednio 32 i 33%. W 59% organizacji ko-
biety stanowią mniejszość, a w 18% fundacji i stowarzyszeń nie ma 
ich w ogóle w zarządach (w roku 2006 nie było kobiet w 30% zarzą-
dów). Równe proporcje w udziale w zarządach kobiet i mężczyzn de-
klaruje 7% organizacji, a w 34% zarządów większość stanowią kobie-
ty. Co dziesiąta organizacja ma w 100% kobiecy zarząd.

Porównanie danych z ostatnich pięciu lat wskazuje na rosnący 
udział kobiet w zarządach, niemniej nadal możemy mówić o zjawisku 
„szklanego sufitu”, które nie omija sektora pozarządowego. Świad-
czą o tym także dane dotyczące zatrudnienia kobiet w sektorze.

Kobiety jako pracownice
Dane z 2008 roku potwierdzają, że kobiety stanowią większość 

pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych – 67%. 
Widoczny jest także wzrost odsetka kobiet wśród ogółu zatrudnio-
nych w porównaniu z latami 2004 i 2006 (w obydwu badaniach było 
to 60%). W 65% organizacji zatrudniających personel kobiety stano-
wią ponad połowę pracowników, a w 23% organizacji pracują same 
kobiety. Wydaje się, że kwestię zatrudnienia kobiet w sektorze poza-
rządowym można interpretować podobnie jak zatrudnienie w sekto-
rze publicznym. Istotnym czynnikiem jest poziom wynagrodzeń – dla 
przykładu w 2004 roku płaca średnia brutto w organizacjach poza-
rządowych wynosiła 1070 zł. Możemy zatem mówić, że jest to praca 
na ogół niskopłatna.

Kobiety jako członkinie
Z deklaracji organizacji wynika, że kobiety stanowią 38,5% wszyst-

kich członków stowarzyszeń. Warto jednak zaznaczyć, że badania 
te nie uwzględniają zróżnicowania obszarów, w których działają 
organizacje. Najliczniej reprezentowany wśród organizacji jest ob-
szar działań związany ze sportem, rekreacją, turystyką i hobby (38% 
wszystkich organizacji), a wśród nich najliczniejsze grupy członków 
zrzeszają np. kluby sportowe, związki łowieckie itp., natomiast w or-
ganizacjach zajmujących się pomocą społeczną, ochroną zdrowia, 
edukacją i wychowaniem, a także wśród organizacji, które wskazu-
ją jako główny obszar swojego działania prawo i jego ochronę, pra-
wa człowieka i działalność polityczną, kobiety stanowią większość 
członków.
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Kobiety jako wolontariuszki
Wśród wolontariuszy angażujących się w działalność organizacji 

pozarządowych nieznaczną większość stanowią mężczyźni – 55%. 
Jednak, co ciekawe, w 2/3 organizacji kobiety stanowią ponad po-
łowę zespołu stałych wolontariuszy, a w 20% organizacji osobami 
odbywającymi wolontariat są same kobiety.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że sektor pozarządowy, od-
budowujący się po 1989 roku, nie ustrzegł się przed przejawami 
nierówności i dyskryminacji. Przedstawione wyniki świadczą (cho-
ciaż nie w stopniu porażającym i z widocznymi tendencjami wzmac-
niania pozycji kobiet) o obecności w sektorze zjawiska „szklanego 
sufitu”. Widoczny jest także niższy udział kobiet w działaniach wią-
żących się z prestiżem, wysokimi zarobkami, możliwością rozwo-
ju zawodowego. Mimo przyświecającej budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora pozarządowego idei równości, możemy 
uznać, że „idea” pozostała, ale wyszło jak zwykle… ❚
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Kobiety w organizacjach 
wiejskich

Ilona Matysiak 

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat jesteśmy świadkami struk-
turalnych przemian zachodzących na wsi najpierw na skutek trans-
formacji ustrojowej, a następnie także akcesji Polski do UE. Istotny 
element tych zmian stanowi postępująca dywersyfikacja typów or-
ganizacji społecznych funkcjonujących w polskich społecznościach 
wiejskich. W rezultacie, obok tzw. tradycyjnych, sięgających swymi 
korzeniami II połowy XIX wieku, wiejskich organizacji, jak m.in. kół-
ka rolnicze, koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne, 
zaczęły pojawiać się nowe podmioty, tj. stowarzyszenia rejestrowane 
i fundacje. Do tych ostatnich można zaliczyć, np. lokalne stowarzy-
szenia na rzecz rozwoju danej miejscowości, grupy odnowy wsi czy 
Lokalne Grupy Działania (LGD) powoływane w ramach programu LE-
ADER+. 

Przyjmując „szeroką” definicję organizacji pozarządowych, 
w II kwartale 2007 roku rejestr REGON obejmował ok. 43,5 tys. wiej-
skich organizacji, w tym prawie 26 tys. stowarzyszeń z 15 tys. OSP, 
niespełna 700 fundacji, a także prawie 8 tys. jednostek organizacyj-
nych Kościoła katolickiego oraz innych kościołów9.

W porównaniu ze środowiskami miejskimi, wiejski sektor pozarzą-
dowy odznacza się pewną specyfiką. Po pierwsze, w jego skład wcho-
dzą również liczne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, ale 
niezmiernie istotne w wiejskich społecznościach, m.in. stowarzysze-
nia zwykłe, komitety społeczne, spółki wodne, wspólnoty gruntowe 
czy grupy współpracy sąsiedzkiej. Dodatkowo, mieszkańcy wsi częś-
ciej i chętniej niż ma to miejsce w miastach angażują się w nieformal-
ne działania ad hoc na rzecz swojego środowiska lokalnego10. W tzw. 
czynie społecznym powstało na wsi wiele obiektów infrastruktury 
technicznej i społecznej, m.in. dróg lokalnych, świetlic wiejskich czy 
lokalnych boisk sportowych. Po drugie, wiejski trzeci sektor stanowi 
swoisty konglomerat tradycyjnych i nowoczesnych wzorów zbioro-

9) M. herbst, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, 
[w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, red. M. halamska, irWir pAn, Warszawa 
2008.

�0) Społeczeństwo obywatelskie 1998–2008, cbos, Warszawa 2008.
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wej aktywności. Nowo powstające lokalne wiejskie stowarzyszenia 
często kontynuują linię działania „starych” organizacji. Podstawo-
wymi celami ich działalności są: integracja i animacja społeczności 
lokalnej, a także poprawa warunków życia, przede wszystkim po-
przez uzupełnianie braków w infrastrukturze. Forma stowarzysze-
nia rejestrowanego często jest niejako „nakładana” na wcześniejszą 
organizację nieposiadającą osobowości prawnej11. Częstą sytuacją 
jest także swoista „symbioza” organizacji nowego i starego typu. Te 
pierwsze wnoszą do wspólnych przedsięwzięć innowacyjne pomysły 
oraz umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych, drugie zaś 
doświadczenie w działaniu i sprawność organizacyjną12. 

Kobiety w organizacjach wiejskich
Zgodnie z wynikami badania Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2007 

roku wśród członków wiejskich organizacji społecznych zdecydo-
wanie przeważają mężczyźni. Na wsi kobiety stanowią przeciętnie 
ok. 30% ogółu członków, podczas gdy dla miast odsetek ten wyniósł 
43%. Na wsi i w małych miasteczkach kobiety stanowiły 30% zarzą-
dów organizacji. Dla porównania, w dużych miastach udział kobiet 
pełniących najważniejsze funkcje w podmiotach trzeciego sektora 
był o 10 punktów procentowych wyższy13. Jak się wydaje, taka sytu-
acja może być spowodowana wysoką liczbą ochotniczych straży po-
żarnych oraz klubów czy stowarzyszeń sportowych wśród wiejskich 
organizacji. 

W przypadku OSP w 2007 roku na 629129 członków przypadało 
15205 kobiet (ok. 2,4% ogółu) oraz 29856 dziewcząt w młodzieżowych 
drużynach pożarniczych, stanowiących ok. 30% ogółu członków tych 
drużyn14. Udział kobiet we władzach OSP średnio nie przekraczał 5%15.

Uczestnictwo w organizacjach społecznych w Polsce w zależności 
od badania waha się od 15% (zrzeszeni w „Diagnozie Społecznej 
2007”) do 20% (pracujący społecznie w organizacjach – CBOS 2008). 
W przypadku mieszkańców wsi odsetki te są zazwyczaj nieco niż-
sze od średniej krajowej. Wyniki ogólnopolskiego badania prze-
prowadzonego na reprezentatywnej próbie 1600 kobiet wiejskich 

��) Za: r. Kamiński, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organi-
zacji pozarządowych, irWir pAn, Warszawa 2008.

�2) ibidem.

��) M. herbst, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, 
op. cit., s. �4–��.

�4) Za: r. Kamiński, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organi-
zacji pozarządowych, op. cit., s. �7.

��) Za: M. herbst, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiej-
skich.
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wskazują, iż w tej grupie odsetek uczestnictwa w organizacjach wy-
niósł niespełna 16%16. Jak się okazuje, kobiety wiejskie należą głów-
nie do organizacji działających na rzecz szkolnictwa i oświaty, takich 
jak np. komitety rodzicielskie czy rady rodziców, organizacji kobie-
cych, przede wszystkim kół gospodyń wiejskich, a także organizacji 
kościelnych, ruchów religijnych i wspólnot parafialnych:

Tab.1. Rodzaje organizacji, do których należą kobiety wiejskie

typ organizacji liczebność odsetek (n=�600)

organizacje działające 
na rzecz szkolnictwa, np. 
komitety rodzicielskie, 
rady rodziców, fundacje 
szkolne, itp.

97 6,�

organizacje kobiece, np. 
koła gospodyń wiejskich

88 �,�

organizacje, ruchy religij-
ne, kościelne, wspólnoty 
parafialne

46 2,9

organizacje, stowarzy-
szenia artystyczne, np. 
chóry, orkiestry, zespoły 
taneczne, teatralne

20 �,�

ochotnicza straż pożarna, 
górskie ochotnicze pogo-
towie ratunkowe, itp. 

�9 �,2

samorządy gminne �8 �,�

organizacje charytatywne 
działające na rzecz potrze-
bujących dzieci

�8 �,�

Źródło: D. Walczak-Duraj, Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiej-
skich w życiu społeczno-politycznym, op. cit., s. ��6.

Pojedyncze kobiety należały do takich podmiotów, jak: organizacje 
młodzieżowe, sportowe, turystyczne, komitety starające się o zała-
twienie konkretnej sprawy, stowarzyszenia miłośników regionu, or-
ganizacje charytatywne działające na rzecz potrzebujących, organi-
zacje emerytów, organizacje samopomocowe, ekologiczne czy partie 
polityczne17. Z kolei wyniki innych badań wskazują, że kobiety chęt-
nie angażują się także w działalność takich organizacji nowego typu, 
jak lokalne stowarzyszenia i towarzystwa. Podczas Ogólnopolskiego 

�6) D. Walczak-Duraj, Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiej-
skich w życiu społeczno-politycznym, [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej 
kobiet wiejskich w Polsce, red. J. Krzyszkowski, Mpips, Warszawa 2008, s. ���.

�7) ibidem, s. ��6-��7.
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Spotkania Organizacji Wiejskich w Marózie w 2007 roku kobiety sta-
nowiły większość wśród liderów tego typu organizacji18.

Niezależnie od dywersyfikacji typów organizacji społecznych, do 
których należą kobiety wiejskie, główny strumień aktywności kon-
centruje się w tradycyjnych sferach kobiecego działania: edukacji, 
animacji życia kulturalnego mieszkańców oraz inicjatywach zwią-
zanych z Kościołem. Typ organizacji wykazuje związek z poziomem 
wykształcenia oraz wiekiem kobiety. Kobiety wiejskie o relatywnie 
wyższym poziomie wykształcenia i posiadające dzieci w wieku szkol-
nym były bardziej skłonne angażować się w organizacje działające na 
rzecz szkolnictwa. Z kolei starsze kobiety częściej należały do kół go-
spodyń wiejskich i innych organizacji kobiecych. Co charakterystycz-
ne, najczęściej należały do organizacji te kobiety, które były aktywne 
w życiu zawodowym, wychowywały dzieci, posiadały gospodarstwo 
rolne oraz deklarowały, że w ich rodzinach funkcjonuje tradycyjny 
podział obowiązków domowych19. 

Warto w tym miejscu przyjrzeć się bliżej kołom gospodyń wiejskich 
– organizacji o długiej, sięgającej II połowy XIX wieku tradycji. Do 
lat 90. KGW stanowiło w zasadzie jedyną organizację kobiet wiej-
skich. Koła gospodyń wiejskich nigdy jednak nie były organizacjami 
feministycznymi reprezentującymi interesy mieszkanek wsi, a raczej 
narzędziami transmisji nowych wzorów życia i gospodarowania na 
tereny wiejskie20. Aktywność kobiet w ramach KGW koncentrowała 
się przede wszystkim wokół bardzo praktycznych działań związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa domowego i rolnego, wychowaniem 
dzieci, kultywowaniem ludowych tradycji oraz ożywianiem życia kul-
turalnego na wsi. W rezultacie, u schyłku okresu PRL KGW stanowiły 
popularną, liczącą 31 tys. wiejskich kół organizację21, niezwiązaną 
z polityką22. Według nielicznych dostępnych danych, aktualnie funk-
cjonuje 25800 kół gospodyń wiejskich z 857 tys. członkiń23. Trudno 

�8) r. Kamiński, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji 
pozarządowych, op. cit.

�9) D. Walczak-Duraj, Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiej-
skich w życiu społeczno-politycznym, op. cit., s. ��4–�60. 

20) por. r. siemieńska, Miejsce i rola organizacji kobiecych w Polsce…, op. cit., 
s. 24�–26�.

2�) Z. grzebisz-nowicka, Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz 
kobiet i ich rodzin, [w:] Kobieta wiejska w Polsce: rodzina, praca, gospodarstwo, red. 
J. sawicka, Jardan, Warszawa �99�. 

22) e. Malinowska, Feminizm europejski i demokracja parytetowa a polski ruch 
kobiet: socjologiczna analiza walki o równouprawnienie płci, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2002. 

2�) informacja na stronie internetowej Krajowego Związku rolników, Kółek 
i organizacji rolniczych: www.kolkarolnicze.eu.
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stwierdzić, na ile te liczby odpowiadają prawdzie, ponieważ KGW 
nie posiadają osobowości prawnej: funkcjonują w ramach struktury 
instytucjonalnej kółek rolniczych i, co za tym idzie, nie figurują w od-
rębny sposób w żadnych oficjalnych rejestrach. 

Proces transformacji wywołał znaczące zmiany charakteru tradycyj-
nych wiejskich organizacji. Przede wszystkim załamał się system in-
stytucji „zbudowanych” wokół rolnictwa, głównie kółek rolniczych. 
Koła gospodyń wiejskich i ich członkinie stanęły wobec problemu 
„określenia swojego miejsca” w zupełnie nowym kontekście. Wobec 
osłabienia struktury kółek rolniczych24 KGW zostały pozbawione for-
my prawnej istnienia, znalazły się w „szarej strefie” trzeciego sek-
tora. Można wyróżnić dwie główne reakcje członkiń KGW na tego 
rodzaju sytuację: działalność w charakterze grupy nieformalnej lub 
przyjęcie formuły stowarzyszenia rejestrowanego. Krajowy Rejestr 
Sądowy aktualnie zawiera 165 organizacji, których nazwa nawiązuje 
do tradycji kół gospodyń wiejskich. Zdecydowana większość z nich 
to stowarzyszenia, a tylko 23 mają „starą” formę kółka rolniczego, 
czyli organizacji samorządu zawodowego rolników25. 

Tab.2. Organizacje kobiet wiejskich a tradycja KGW

typ organizacji liczba w Krs

organizacje kobiet wiejskich ogółem* 297

organizacje kobiet wiejskich w formie stowarzyszenia 274

organizacje kobiet wiejskich w formie kółka rolniczego 2�

organizacje kobiet wiejskich nawiązujące do tradycji KgW 1�5

organizacje kobiet wiejskich o zasięgu gminnym i regionalnym** 64

*) Do tej kategorii zostały zaliczone organizacje zawierające w nazwie odmiany słowa 
„kobieta”, „gospodyni” oraz „wiejski”, „wieś”, zarejestrowane na wsi lub na terenie gmin 
wiejskich lub miejsko-wiejskich. Ze względu na ograniczenia tej metody, faktyczna liczba 
zarejestrowanych organizacji kobiet wiejskich może być nieco wyższa.
**) Do tej kategorii zostały zaliczone organizacje kobiece zawierające w nazwie odmiany 
słów: „gmina”, „gminny”, „powiat”, „powiatowy”. Per analogiam, faktyczna liczba zareje-
strowanych organizacji kobiet wiejskich tego typu może być wyższa.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Krajowego rejestru sądowego: www.
rejestrkrs.pl.  

24) W Krs figuruje nieco ponad � tys. kółek rolniczych, podczas gdy oficjalne 
statystyki Krajowego Związku rolników, Kółek i organizacji rolniczych wskazują na 
funkcjonowanie 22,� tys. kółek z ponad � mln członków. Za: M. halamska, Organiza-
cje rolników: bilans niesentymentalny, [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, red. 
M. halamska, irWir pAn, Warszawa 2008.

2�) na podstawie danych Krajowego rejestru sądowego. przegląd danych został 
dokonany w dniu 9.04.2009 r. za pośrednictwem strony internetowej: www.
rejestrkrs.pl.
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Liczebność nie stanowi gwarancji aktywności. Mimo to porównanie 
powyższego zestawienia z dostępnymi danymi na temat organizacji 
kobiecych w Polsce wskazuje na niedostrzegany potencjał zrzesze-
niowy wiejskich kobiet. Dla porównania, w roku 2005 w kraju działa-
ło 191 kobiecych organizacji (bez uwzględnienia lokalnych filii)26.

Niezależnie od instytucjonalnej formuły działania, członkinie 
współczesnych kół gospodyń wiejskich zazwyczaj kontynuują ak-
tywność tradycyjną dla tych organizacji: organizują festyny i imprezy 
okolicznościowe, biorą udział w dożynkach, prezentują regionalne 
rękodzieło i tradycyjne potrawy, prowadzą ludowe zespoły śpiewa-
cze lub taneczne, organizują szkolenia, wycieczki lub po prostu spot-
kania towarzyskie we własnym gronie. Znacząca część kół angażuje 
się w program odnowy wsi lub przystępuje do Lokalnych Grup Dzia-
łania. Jak się wydaje, KGW wciąż stanowią jedną z najpopularniej-
szych i najbardziej akceptowanych w środowiskach wiejskich form 
kobiecej aktywności.

Z drugiej strony, wobec dalszych przemian zachodzących na polskiej 
wsi, a także rosnącej samoświadomości wiejskich kobiet, formuła ta 
może okazać się zbyt ograniczona. W świetle badań ogólnopolskich, 
w gronie kobiet wiejskich wyraźnie rysuje się potrzeba powoływania 
organizacji rozwiązujących ich specyficzne i do tej pory słabo adreso-
wane problemy: przemoc w rodzinie, dyskryminację na rynku pracy 
czy aktywność na rynku pracy w ogóle27. W związku z tym rodzi się 
pytanie o strukturalne rozszerzenie instytucjonalnych „przestrzeni” 
aktywności wiejskich kobiet w lokalnym życiu publicznym. Poszu-
kiwanie odpowiedzi na to pytanie stanowi wyzwanie zarówno dla 
aktywistów i teoretyków polskiego trzeciego sektora, jak i władz na 
poziomie lokalnym oraz krajowym. ❚

26) Informator o organizacjach i inicjatywach kobiecych w Polsce, Fundacja cen-
trum promocji Kobiet, Warszawa 200�. 

27) D. Walczak-Duraj, Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiej-
skich w życiu społeczno-politycznym, op. cit., s. ��2.
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Kobiety w ruchu. Refleksje 
o początkach feminizmu 

i dniu dzisiejszym
Jolanta Plakwicz 

Ten tekst nie zawiera żadnej próby historycznego opisu polskich 
organizacji kobiecych minionego dwudziestolecia z perspektywy fe-
ministycznej. Możliwe, że „feminizm” stał się już dla mnie „martwą 
metaforą”. „Tamten feminizm” – rozumiany jako polityczna praktyka 
kobiet – uprawiany w małej grupie, istniał bardzo krótko28. Teraz ża-
łuję, że nie wypracowałyśmy zbyt wiele, zanim wkroczyłyśmy w sferę 
publiczną. Pracowałyśmy nad czymś, co można by nazwać „językiem 
kobiet”, ich własnym „opisem świata”. Od „Kina Kobiet”, przeglądu 
filmowego, który zorganizowałyśmy w 1986 roku, „feminizm” miał 
dla mnie coraz mniej wspólnego z „językiem kobiet”, a coraz więcej 
z „językiem feministycznej krytyki akademickiej”. Nic nie można zro-
bić w sprawie prywatnej preferencji co do języka. Wolałam tamten, 
ale musiałam nauczyć się tego. Możliwe, że nie ma nic takiego, jak 
„język kobiet”. Możliwe, że tamten „feminizm”, „grupa kobiet” także 
były mniej lub bardziej martwymi metaforami, choć wtedy wydawały 
mi się żywe; był to „świat”, którego „bohaterką” mogła być każda 
z nas. „Grupa” stwarzała wrażenie, że istnieje coś takiego jak my-
kobiety, że coś nas łączy (mimo różnic, które były dla nas mniej lub 
bardziej oczywiste, ale które chętnie pomijałyśmy). Wrażenie to było 
podparte czymś, co zostało nazwane „błyskiem rozpoznania” swoich 
doświadczeń w doświadczeniach innych kobiet. Rozmawiając, zapo-
życzałyśmy język od innych „feministek”, czerpiąc z „feministycznej 
krytyki”, która naonczas święciła triumfy na uniwersytetach amery-
kańskich (czego zazdrościły im wtedy polskie uniwersytety). Ale czer-
piąc wybiórczo z tego „języka”, tworzyłyśmy wspólny „język” – „żar-
gon feministyczny”, „język małej grupy”. Każda z nas posługiwała się 
nim w sposób indywidualny, możliwie najbardziej zbliżając się do 
języka pozostałych. Charakteryzowała nas „śmiałość”, „autonomia” 
i „skłonność do eksperymentów”. 

28) „tamten feminizm” rozumiem jako prywatne spotkania kobiecych grup, rozwija-
jące świadomość polityczną kobiet. W początkach lat 80. ubiegłego wieku praktykę 
tę stosowała tzw. nieformalna grupa Feministyczna w Warszawie i w dużej mierze 
Klub Kobiet w poznaniu. 
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W PRL-u nie było to w cenie, ale już w końcu lat 80. („odwilż”?) 
przynajmniej w trzech sferach publicznych stało się dopuszczalne (dla 
mężczyzn), a zatem i kobiety mogły poeksperymentować. Jeszcze 
przed 1989 rokiem eksperymentowałyśmy w sferze kultury, środo-
wiskach akademickich, a także w mediach. Media zresztą szybko 
uznały „feministki” (nie tylko to, co mówią i co robią, ale nawet jak 
wyglądają i mieszkają) za wybitnie medialne. Szeroko też komento-
wały „feminizm”, wywołując zdumienie „bohaterek” tych medialnych 
opowieści. Wtedy to niektóre z nas rozpoczęły w swoich grupach 
prywatne ćwiczenia w jeszcze jednym języku: języku ironii. Język 
ten – jak się wydawało – był mało przydatny w polityce (szczegól-
nie w wykonaniu kobiet), ale z czasem stał się jednym z możliwych 
prywatnych środków porozumiewania się „feministek” z innymi kry-
tycznie nastawionymi kobietami (oraz mężczyznami), którzy dopiero 
mieli stać się „feministkami/feministami(?)” działającymi w sferze 
publicznej (lub takimi, którzy nigdy się nimi nie stali, pozostając „kry-
tycznie nastawionymi”)29.

W 1989 roku przywrócono możliwość formalnej rejestracji grup 
dotąd działających nieformalnie, a co za tym idzie „feministki” mo-
gły się zarejestrować w trzech dopuszczalnych formach organizacyj-
nych: stowarzyszeniu, fundacji lub federacji organizacji. Wykorzysta-
ły tę możliwość, stając się „feministkami organizacyjnymi”. Wtedy 
do problemu reprezentacji „feminizmu” czy „kobiet jako takich” 
doszedł problem reprezentacji struktury organizacyjnej, szczególnie 
w organizacjach liczniejszych i z założenia „niehierarchicznych”. Na 
skutek wewnętrznych konfrontacji niektóre z „feministek” odeszły 
i utworzyły własne organizacje „feministyczne”, przeszły albo pró-
bowały przejść do środowisk „feministek akademickich”, a nawet 
biznesu, polityki, organizacji ponadnarodowych. Wchodziły w różne 
organizacyjne afiliacje (czasem w kilka naraz), pisały, publikowały, 
organizowały konferencje, tworzyły koalicje i własne projekty, uczy-
ły, zdobywały pieniądze, podróżowały po całym świecie (zgodnie 
z ironicznym, a jak się później okazało proroczym stwierdzeniem 
pewnej znanej reżyserki z lat 80., że „na feminizmie cały świat można 
objechać”), stawały się „międzykulturowe”30 – jednym słowem „pra-
cowały w feminizmie”, choć również rodziły dzieci, przerywały ciąże, 
zawierały małżeństwa lub rozwodziły się, romansowały z mężczy-
znami i kobietami, konfrontowały się ze sobą i ze światem, pomaga-
ły i podtrzymywały relacje z bliskimi. Robiły to wszystko, co zwykle 
robią kobiety „komponując swoje życie”, ale miały coraz mniej czasu 
na autorefleksję. „Feminizm” stał się „pracą”, a „feministki” podzieli-

29) tu widać, co język „może”.

�0) Z jednej strony trudno im było porozumieć się z „feministkami” z Zachodu 
(także dlatego, że nosiły w sobie „znamię antykomunizmu”), z drugiej, poprzez sieć 
kontaktów z kobietami poznawały kultury, o których prawie nic nie wiedziały.



353

Kongres Kobiet polsKich 2009 

ły się na takie, które wolały „działać” i takie, które wolały „mówić”. 
Były wśród nich takie, które robiły jedno i drugie, uparcie dążąc do 
zostania nadkobietą – „super-feministką”.

Były „epigonkami feminizmu”, ale wolały nazywać się „drugą falą”. 
Nie chciały być „epigonkami” niczego, no może „emancypacji”, któ-
rą nazywały „pierwszą falą”. Polemizowały/ironizowały między sobą 
na temat tego, która z nich była „historycznie pierwsza”. Charakte-
ryzował je „lęk przed wpływem” innych „feministek”. Lęk „poetki”? 
Większość z nich była „poetkami”.

Czy jednak robiąc to wszystko, poszerzały sferę wolności kobiet? 
I tak, i nie. Były coraz „śmielsze” i coraz „liczniejsze” (bo ośmielały 
inne kobiety), „autonomiczne” (dopóki wydawało im się, że ich or-
ganizacje takie były), miały „obraz/opis kobiet”, który tworzyły we 
„własnym języku” – w każdym z możliwych „języków”, opanowa-
nych przez nie, języków będących indywidualną mieszaniną słowni-
ka zapożyczonego z „feministycznych tekstów krytycznych”, języka 
„demokracji obywatelskiej”, „etyki”, „socjologii”, „filozofii”, „krytyki 
literackiej”. „Mówiąc” w sferze publicznej, wciąż i od nowa kreowały 
„świat oczami kobiet”. I wciąż od nowa napotykały coraz głębsze po-
kłady zdumiewającej arbitralności, z jaką ta sfera traktowała kobie-
ty. Niestety, w sferze publicznej występowały pojedynczo, a trudno 
liczyć na to, żeby „feministyczna autokreacja” z miejsca trafiała do 
przekonania przeciętnym ludziom. Chyba że feministycznej „poetce” 
udało się użyć „silnej metafory”. W takich przypadkach sfera pub-
liczna zwykle się poddaje. Nie ma, co prawda, własnego literackiego 
„gustu”, ale bywa podatna na „trafne metafory”. Tak się stało w przy-
padku problemu „przemocy wobec kobiet”31 albo „8-marcowych 
manif”, choć jak dotąd nie w innych „sprawach”. Czy jednak „femi-
nistki”, próbując wpisać się na dobre w pejzaż sfery publicznej, nadal 
poszerzają sferę „wolności kobiet”? I czy kobietom ta „autokreacja 
feministek” nadal jest potrzebna? Jeszcze nie wiem. To dopiero się 
dzieje. ❚

��) Jak „przemoc wobec kobiet” stała się w sferze publicznej „przemocą w ro-
dzinie”, odłączywszy się najpierw od „feminizmu”, a następnie w ogóle od „płci”, 
pozostaje kwestią do opisania. Zobacz także część raportu dotyczącego przemocy 
wobec kobiet strona…..
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mach rodzin niepełnych, wizerunkach kobiet i mężczyzn w mass 
mediach, feminizacji ubóstwa i pozycji kobiet na rynku pracy. Re-
daktorka książki Homofobia, mizoginia i ciemnogród? Burzliwe losy 
kontrowersyjnych ustaw (2008).

Anna Domaradzka – doktor socjologii, pracuje w Instytucie Stu-
diów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła badania 
na temat kobiecych organizacji pozarządowych, ich funkcji i ich lide-
rek w kontekście kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego. 
W swojej działalności badawczej specjalizuje się w obszarze polityk 
równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Danuta Duch-Krzystoszek – adiunkt w Zespole Badań nad Kobieta-
mi i Rodziną w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się głów-
nie funkcjonowania kobiet w obszarze życia prywatnego – statusem 
kobiet w rodzinie, nieodpłatną pracą kobiet, przemocą wobec kobiet. 
Autorka książek: Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna 
(Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998) i Kto rządzi w rodzinie. So-
cjologiczna analiza relacji w małżeństwie (Wydawnictwo IFiS PAN, 
Warszawa 2007). Współautorka książki Nieodpłatna praca kobiet. 
Mity, realia, perspektywy (Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004).

Anna Dzierzgowska – z zawodu nauczycielka, uczy historii w Wie-
lokulturowym Liceum Humanistycznym w Warszawie. Jako trenerka 
w zespole edukacji praw człowieka Amnesty Inernational  prowadzi-
ła szkolenia zarówno dla członków i członkiń AI, jak i dla osób i grup 
spoza organizacji. Współredaktorka polskiego wydania podręcznika 
AI Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów. Współautorka 
publikacji fundacji Feminoteka Ślepa na płeć - edukacja równościowa 
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po polsku (2008) oraz Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksual-
nej wobec dziewcząt. Poradnik dla nauczycieli i nauczycielek (2008).

Małgorzata Fuszara – profesor dr hab., wicedyrektorka ISNS UW, 
pracuje w Katedrze Socjologii Obyczajów i Prawa ISNS UW, kieruje 
Ośrodkiem Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet i Pody-
plomowymi Studiami nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci 
Gender Studies (wraz z Bożeną Chołuj). Prowadzi zajęcia m.in. z za-
kresu socjologii prawa, studiów kobiecych i gender studies, mniejszo-
ści narodowych. Prowadziła zajęcia z zakresu gender studies  w USA 
(Ann Arbor) i Hiszpanii (Oniati). Autorka ponad 100 artykułów i roz-
działów w książkach opublikowanych po polsku, angielsku, niemie-
cku, słowacku, bułgarsku, rosyjsku i rumuńsku. Wydała pod swoją 
redakcją m.in. książki: Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy 
kontrakt płci? (2002), oraz Nowy mężczyźni? Zmieniające się modele 
męskości we współczesnej Polsce ( 2008) i wraz z prof. J. Kurczew-
skim: Polskie spory i sądy (2004).Współautorka książki Współpraca 
czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety (2008). Opublikowała 3 książki: 
Codzienne konflikty i odświętna sprawiedliwość (1989); Rodzina w są-
dzie (1994); Kobiety w polityce (2006).  

Magdalena Kicińska – studentka nauk politycznych na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Członkini zespołu Gendermerii w fundacji Femino-
teka, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca.

Izabela Kowalczyk  – doktor historii sztuki. Pracuje jako adiunkt 
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Pozna-
niu. Krytyczka i kuratorka wystaw. Autorka książek: Niebezpieczne 
związki sztuki z ciałem, Arsenał, Poznań 2002 oraz Ciało i władza. 
Sztuka krytyczna w Polsce w latach 90., Sic! Warszawa 2002. Współ-
redaktorka książek Kobiety w kulturze popularnej (z E. Zierkiewicz), 
Konsola, Wrocław-Poznań 2002, W poszukiwaniu malej dziewczynki, 
(z E. Zierkiewicz), Konsola, Wrocław-Poznań 2003, Kobiety, feminizm 
i media (z E. Zierkiewicz), Konsola, Wrocław-Poznań 2005. Redaguje 
pismo internetowe artmix  http://www.obieg.pl/artmix oraz prowa-
dzi blog o sztuce www.strasznasztuka.blox.pl.

Julia Kubisa – socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii 
na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się aktywnością kobiet 
w związkach zawodowych z feministycznej perspektywy. Członkini 
Feministycznego Think Tanku, w którym prowadzi badanie „Gender 
i opieka – reforma polskiej służby zdrowia. Perspektywa pielęgnia-
rek i położnych” na temat działalności i doświadczeń Ogólnopolskie-
go Związku Pielęgniarek i Położnych. Współpracuje w projektach 
badawczych dotyczących polityki związków zawodowych odnośnie 
dyskryminacji. Prowadzi zajęcia z socjologii organizacji i tematyki 
z  zakresu płci i pracy. Autorka artykułów i komentarzy dotyczących 



357

Kongres Kobiet polsKich 2009 

kwestii płci i pracy. Wiceprezeska Fundacji MaMa, członkini Porozu-
mienia Kobiet 8 Marca.

Marta Lewandowska – absolwentka Podyplomowego Studium 
Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi i Szkoły Trenerów War-
sztatu Umiejętności Psychospołecznych. Ukończyła Wydział Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 r. w stowarzyszeniu OPTA – 
koordynatorka wolontariatu, współautorka i koordynatorka projek-
tów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu myślenia projektowe-
go, współpracy międzysektorowej, ekonomii społecznej, tworzenia 
organizacji, zarządzania w organizacji i budowania lokalnych koalicji. 
Członkini Obywatelskiego Forum Kobiet, prezeska stowarzyszenia 
OPTA.

Ewa Lisowska – doktor ekonomii, pracuje w Szkole Głównej Han-
dlowej w Warszawie. Prowadzi badania dotyczące sytuacji kobiet na 
rynku pracy, finansowej niezależności kobiet, motywacji do zakłada-
nia własnych firm. Jedna z założycielek Międzynarodowego Forum 
Kobiet – stowarzyszenia właścicielek i menedżerek firm; jego preze-
ska w latach 1993-2006. Redaguje czasopismo Kobieta i Biznes ukazu-
jące się od 1993 r. w polskiej i angielskiej wersji językowej. Autorka 
książki Kobiecy styl zarządzania.

Ilona Matysiak – doktorantka w Instytucie Studiów Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowniczka organizacji i in-
stytucji kierujących swoje działania do mieszkańców wsi, m.in. mie-
sięcznika Gazeta Sołecka. Zainteresowania naukowe – aktywność 
społeczno – polityczna liderek i liderów społeczności wiejskich, gen-
der, kapitał społeczny, wiejskie organizacje społeczne. 

Wanda Nowicka – działaczka na rzecz praw człowieka i praw kobiet 
w kraju i na forum międzynarodowym. Przewodnicząca Federacji na 
rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Współzałożycielka Stowarzysze-
nia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. Za-
łożycielka Sieci Regionalnej Kobiet na rzecz Praw Reprodukcyjnych 
i Seksualnych – ASTRA. Autorka wielu artykułów i raportów  na te-
mat praw kobiet oraz praw człowieka, szczególnie praw reprodukcyj-
nych. Publicystka niezależna. Członkini różnych organizacji między-
narodowych, m.in. członkini zarządu MamaCash i ICMA. 

Kamila Pawluś – poetka, tłumaczka, redaktorka. Absolwentka 
MISH-u. Laureatka nagrody głównej Ogólnopolskiego Konkursu na 
Debiutancką Książkę Poetycką, organizowanego przez Kwartalnik 
Kulturalny Opcje. Teksty literackie publikowała w Tekstualiach, Czasie 
kultury, RED, Wyspie, Portrecie, Tyglu Kultury, Pro Arte oraz w Śląskiej 
Strefie Gender.
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Jolanta Plakwicz – lingwistka, anglistka, tłumaczka i publicystka, 
trenerka, konsultantka ds. równości płci. Laureatka Nagrody austra-
lijskiej Fundacji PolCUL za „zapoczątkowanie feminizmu w Polsce” 
(1995), członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
w Brukseli  (2004-2006).

Joanna Piotrowska – założycielka Feminoteki. Trenerka samo-
obrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, absolwentka 
Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, trenerka antydyskry-
minacyjna. Współautorka i współredaktorka publikacji Płeć a polity-
ka (2005); współautorka raportu Polityka równości płci. Polska 2007 
UNDP, (2007) – część poświęca wdrażaniu gender meinstreamingu 
w środkach masowego przekazu. Współredaktorka i redaktorka 
publikacji fundacji Feminoteka: Niemoralne propozycje. Molestowa-
nie seksualne w miejscu pracy (2007), Ślepa na płeć – edukacja równoś-
ciowa po polsku (2008). Autorka poradnika dla stowarzyszenia OPTA 
Niemożliwe jest możliwe (2009) poświęconego problemowi przemo-
cy wobec kobiet.

Ewa Rutkowska –  ukończyła studia filozoficzne na Uniwersyte-
cie Warszawskim, gdzie obroniła feministyczną pracę magisterską 
pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Środy, studiuje w Szkole Nauk 
Społecznych PAN, gdzie przygotowuje pracę doktorską pod kierun-
kiem profesor Anny Titkow. Trenerka samoobrony i asertywności 
dla kobiet i dziewcząt WenDo. Trenerka genderowa, równościowa 
i antydyskryminacyjna, współautorka poradnika dla nauczycieli i na-
uczycielek Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji, współau-
torka publikacji fundacji Feminoteka: Kogo chronimy przed przemocą 
(2007), Ślepa na płeć - edukacja równościowa po polsku (2008).

Janina Sawicka – prof. dr hab. w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji dotyczących 
aktywizacji zawodowej kobiet w rolnictwie, m.in. takich jak: Przemia-
ny w sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych kierowanych przez 
kobiety (1993), Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju 
obszarów wiejskich (2005), Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy 
(2008).

Renata Siemieńska-Żochowska – profesor dr hab. Instytutu Studiów 
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i/lub redaktor-
ka książek m.in. Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią? O postawach 
i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce (2000), Kariery akademi-
ckie i ich kontekst - porównania międzygeneracyjne (2001),  Aktorzy 
życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący (2003) Płeć, wybory, 
władza (2005).
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Kazimiera Szczuka – krytyczka literacka, pisarka, felietonistka, 
dziennikarka, autorka książek Kopciuszek, Frankestein i inne oraz 
Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji. Członkini Porozumienia Kobiet 
8 Marca.

Anna Titkow – profesor dr hab., kieruje Zespołem Badań nad Ko-
bietami i Rodziną w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jej główne 
zainteresowania i przedmiot badań to: społeczna, kulturowa tożsa-
mość polskich kobiet, kulturowa umowa określająca relacje męż-
czyzn i kobiet oraz nieodpłatna praca kobiet. Autorka książek: Miej-
sce dziecka w świecie wartości (1982), Stres i życie społeczne. Polskie 
doświadczenia (1993) i Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, 
konteksty (2007). Współautorka książki Nieodpłatna praca kobiet. 
Mity, realia, perspektywy (2004). Współredaktorka pracy Co to znaczy 
być kobietą w Polsce (1995) i redaktorka książki Szklany sufit. Bariery 
i ograniczenia karier kobiet (2003).

Agnieszka Weseli – od 1999 roku bada i popularyzuje historię ko-
biet i życia seksualnego w Polsce w wiekach XIX i XX oraz obecność 
lesbijek oraz osób transseksualnych i transgenderowych w społeczeń-
stwie i kulturze polskiej w wiekach XIX i XX. Współtworzyła projekty 
„Poradnia Antyhomofobiczna”, kalendarium „LESteśmy w Polsce”. 
W ramach Fundacji Centra od jesieni 2007 roku organizuje w War-
szawie społeczno-kulturalną Centrę queerowo-kobiecą UFA.

Eleonora Zielińska –  profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Katedrą Prawa 
Karnego Porównawczego oraz  Studium Podyplomowym Prawa Me-
dycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny. Autorka wielu publikacji 
z zakresu prawa karnego i medycznego oraz funkcjonowania samo-
rządu lekarskiego, ekspertka zapraszana do oceny projektów aktów 
prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz rządowych i sejmowych 
zespołów doradczych.

Joanna Wójcik – ukończyła Uniwersytet im. Georga Augusta 
w Getyndze. Studiowała socjologię, antropologię kultury/etnolo-
gię europejską oraz gender. Pracowała jako asystentka w Instytucie 
Antropologii Kultury i Etnologii Europejskiej przy Uniwersytecie im. 
Georga-Augusta w Getyndze oraz w biurze redakcyjnym agencji PR 
(Agentur Textkonzept Klaus Krüger & Kollegen) w Offenburgu. Obec-
nie wydawczyni weekendowych programów w radiu TOK FM. ❚


