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Status prawny kobiet w Polsce
w œwietle ustawodawstwa Unii Europejskiej

W dorobku cywilizacji Zachodniej kwestia praw cz³owieka oraz pod-
stawowych wolnoœci w wielu dziedzinach ¿ycia – zarówno poli-

tycznych i obywatelskich, a tak¿e spo³ecznych i kulturowych – by³a
niejednokrotnie akcentowana. Wedle zasady, ka¿dy obywatel posiada –
bez wzglêdu na p³eæ – równe prawa, obowi¹zki i szanse w ka¿dym
aspekcie. Równouprawnienie oznacza równy podzia³ w³adzy i wp³ywów,
a wiêc prawo udzia³u kobiet w instytucjach i organach decyzyjno-opinio-
dawczych. Dotyczy tak¿e innych aspektów – prawa do niedyskryminacji
w pracy, w odniesieniu do dzia³alnoœci gospodarczej oraz równych szans
uzyskania  niezale¿noœci  finansowej.

Zagadnienia zwi¹zane z równouprawnieniem oraz z sytuacj¹ kobiet
znalaz³y odzwierciedlenie w wielu regulacjach prawa miêdzynarodowe-
go. „Ju¿ Karta NZ tak mocno zaakcentowa³a równouprawnienie mê¿-
czyzn i kobiet, a sam¹ zasadê ochrony praw cz³owieka przeznacza³a «dla
wszystkich, bez wzglêdu na rasê, p³eæ, jêzyk lub religiê. Poczynaj¹c od
Deklaracji Powszechnej 1948 r., formu³a równoœci i niedyskryminacji
wzbogaca siê o dalsze wzglêdy [...] i dope³nia siê istotnym zwrotem koñ-
cowym lub jakikolwiek inny status (inne wzglêdy, czy inne okolicznoœci)».
Zatem, nie ma takiego wzglêdu, który uzasadnia³by dyskryminacjê”1.
Kwestie, które uznawano niegdyœ za œciœle wywodz¹ce siê z tradycji
i obyczajów, sta³y siê przedmiotem miêdzynarodowego ustawodawstwa
i wielu unormowañ. Podjête dzia³ania mia³y urzeczywistniæ postulat re-
spektowania praw kobiet na ca³ym œwiecie. „U podstaw pogl¹du sfor-
mu³owanego w tego typu ustaleniach le¿y przekonanie o przyrodzonej
równoœci ludzi, którzy w zwi¹zku z tym powinni mieæ szansê jej realizo-
wania  w  odpowiednio  zorganizowanym  spo³eczeñstwie”2.

1 A. M. Œwi¹tkowski, Europejskie prawo socjalne, Warszawa 1999, rozdzia³ V.
2 Por. J. Bator, Wizerunek kobiety w polskiej debacie politycznej, Warszawa 1999.



Przyznanie zarówno przez prawodawstwo poszczególnych krajów, jak
i przez wspólnotê miêdzynarodow¹ równych praw dla kobiet i mê¿czyzn
powinno zapewniæ obu p³ciom równy status, jednak nie przek³ada siê to
na praktyczn¹ realizacjê zasady równouprawnienia, a kobiety w wiêkszo-
œci krajów wci¹¿ spotykaj¹ siê z przejawami dyskryminacji w wielu sfe-
rach  ¿ycia.

Hipotez¹ niniejszej pracy jest twierdzenie, ¿e pe³na poprawa sytuacji
prawnej kobiet w Polsce po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej wymaga
wielu inicjatyw zarówno krajowych, jak i unijnych. W celu udowodnienia
powy¿szej  hipotezy  sformu³owano  nastêpuj¹ce  pytania  badawcze:
1. Na czym polega zasada równoœci i niedyskryminacji?
2. Jakie s¹ instrumenty prawne Unii Europejskiej, które mog¹ wp³yn¹æ

na równouprawnienie kobiet?
3. Jaka jest skutecznoœæ instrumentów prawnych wp³ywaj¹cych na rów-

noœæ szans obu p³ci?
4. Jakie s¹ przyczyny braku praktycznej realizacji zasady równoupraw-

nienia?
5. Czym ró¿ni siê sytuacja kobiet w Polsce od sytuacji kobiet w pozo-

sta³ej czêœci Unii Europejskiej?
6. Jakie zmiany dla sytuacji prawnej kobiet nast¹pi³y od momentu przy-

st¹pienia Polski do Unii Europejskiej?
7. Czy istnieje mo¿liwoœæ dalszej poprawy sytuacji kobiet w Polsce i po-

zosta³ych pañstwach cz³onkowskich?
W celu rozwiniêcia problemu pos³u¿ono siê metod¹ politologiczn¹.

W systemowym kreœleniu problemu istotne znaczenie mia³y elementy
metodologii porównawczej, analizy instytucjonalno-prawnej oraz pozna-
nia  historycznego3.

Podstawy równouprawnienia p³ci

Wspólnoty Europejskie, a nastêpnie Unia Europejska, od pocz¹tku
wykazywa³y znaczne zainteresowanie zasad¹ równouprawnienia. „W la-
tach piêædziesi¹tych to zainteresowanie wynika³o raczej z lêku przed nie-
uczciw¹ konkurencj¹ ni¿ z zaniepokojenia z powodu niekorzystnych
warunków pracy kobiet. A jednak Unia Europejska stworzy³a wa¿ne
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strukturalne i instytucjonalne podstawy prowadzenia polityki równych
szans w pañstwach cz³onkowskich”4. W myœl ustawodawstwa unijnego,
ka¿de pañstwo jest zobowi¹zane do przyjêcia podstawowych norm cywi-
lizacyjnych, do których nale¿y akceptacja zasady równoœci i niedyskrymi-
nacji. Pañstwa zobowi¹za³y siê do zagwarantowania pe³nej zgodnoœci
ustawodawstwa z prawem wspólnotowym do dnia uzyskania cz³onkostwa
w  Unii  Europejskiej.

Porównuj¹c wp³yw regulacji unijnych na rozwi¹zania krajowe pañstw
cz³onkowskich, mo¿na stwierdziæ, i¿ rozwi¹zania prawne dotycz¹ce rów-
nouprawnienia mê¿czyzn i kobiet w przepisach europejskiego prawa
pracy wywar³y najwiêkszy wp³yw na uregulowanie odmiennych od do-
tychczasowych standardów. Zasada równego traktowania pracowników
bez wzglêdu na p³eæ stanowi „fundament, na którym oparte by³y miêdzy-
narodowe organizacje jednocz¹cej siê Europy: Europejska Wspólnota
Gospodarcza, Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska. Przepis art. 119
Traktatu Rzymskiego (art. 119 TR) wprowadzi³ zasadê jednakowego wy-
nagradzania pracuj¹cych mê¿czyzn i kobiet za jednakow¹ pracê”5. Jednak-
¿e w art. 141 Traktatu Amsterdamskiego (art. 141 TA) z 1997 roku, zmie-
niono postanowienia Traktatu Rzymskiego i stworzono nowe podstawy
prawne wzglêdem równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn. „Zasada równo-
uprawnienia zosta³a uznana za fundamentalne prawo Wspólnoty. Rada
Unii Europejskiej zosta³a zobligowana do zwalczania ka¿dego przejawu
dyskryminacji na tle ró¿nic p³ci, a pañstwa cz³onkowskie zobowi¹za³y siê
do eliminowania nierównoœci i wspierania równoœci pomiêdzy mê¿czy-
znami i kobietami”6. Deklaracja 28 z Konferencji w Amsterdamie stano-
wi, i¿ pañstwa cz³onkowskie zgodnie z art. 141 ust. 4 Konsolidowanych
traktatów powinny u¿yæ wszelkich œrodków, które mog³yby s³u¿yæ popra-
wie sytuacji kobiet w ¿yciu zawodowym7. Ponadto w postanowieniach
art. 141 zapewniono zastosowanie zasady jednakowego wynagradzania
obu p³ci przez pañstwa cz³onkowskie. Równoœæ zarobków oznacza wyna-
gradzanie za jednakow¹ pracê lub pracê jednakowej wartoœci dla tych sa-
mych  stanowisk  pracy,  w  oparciu  o  jednakow¹  jednostkê  wymiaru.
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Bogaty dorobek prawny Unii Europejskiej obejmuje wiele œrodków
s³u¿¹cych stworzeniu i utrwaleniu struktur zapewniaj¹cych równe szanse
dla obu p³ci, które ró¿ni¹ siê dla pañstw cz³onkowskich stopniem obliga-
toryjnoœci. Do powy¿szych instrumentów nale¿¹ dyrektywy, zalecenia
oraz programy dzia³ania. „Dyrektywa nak³ada na pañstwa cz³onkowskie
obowi¹zek wprowadzenia do krajowego ustawodawstwa odpowiednich
zmian w okreœlonym czasie, zgodnie z jej treœci¹ i wymow¹. Zalecenia
i programy dzia³ania maj¹ na celu zainicjowanie i prowadzenie odpowied-
niej polityki w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Oprócz dyrek-
tyw, zaleceñ i programów Unia Europejska stworzy³a sieæ jedenastu
instytucji, z których ka¿da jest odpowiedzialna za okreœlony obszar pro-
blemowy”8.

Dyrektywy

W 1957 roku w traktatach EWG wprowadzono zasadê, ¿e kobiety
i mê¿czyŸni powinni otrzymywaæ równ¹ p³acê za równ¹ pracê. Od po-
³owy lat 70-tych stopniowo poszerzano zakres ochrony przed dyskrymi-
nacj¹ w ramach szeroko rozumianego zatrudnienia. Wspó³czeœnie unijne
dyrektywy na rzecz równouprawnienia obejmuj¹ osiem aktów. W pierw-
szej dyrektywie 75/117/EWG zakazuje siê jakiejkolwiek dyskryminacji
ze wzglêdu na p³eæ przy ustalaniu wysokoœci wynagrodzeñ. W postano-
wieniach aktu rozwiniêto i wprowadzono pojêcie „równej p³acy za pracê
tej  samej  wartoœci”.

Jak s³usznie zauwa¿a Anneke van Doorne-Huiskes, sformu³owanie
„praca równej wartoœci”, jako pojêcie nieostre, kryje w sobie wiele nie-
bezpieczeñstw zwi¹zanych z nadu¿yciami. „Wartoœæ przypisywana okre-
œlonej pracy jest bowiem czêsto zdeterminowana przez w³aœciwe dla
danej organizacji systemy klasyfikacji poszczególnych prac”9. Mimo, i¿
dyrektywa zosta³a wprowadzona przesz³o 30 lat temu, nadal nie uda³o siê
wyrównaæ poziomu p³ac dla obu p³ci. Wed³ug europejskiej œredniej, kobie-
ty bêd¹c na tych samych stanowiskach, zarabiaj¹ od 70–90% wynagrodzeñ
wyp³acanych mê¿czyznom. W wielu krajach dysproporcja w zarobkach
jest jeszcze wiêksza i siêga nawet 33%. Przyczynê upatruje siê w spe³nia-
nej przez kobiety roli w spo³eczeñstwie. Rodzenie i wychowywanie dzieci
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prowadzi do przerwy od pracy zawodowej na okres kilkumiesiêczny, a na-
wet  kilkuletni,  co  mo¿e  negatywnie  wp³ywaæ  na  wynagrodzenie.

W opinii EKES opieka nad dzieckiem niejednokrotnie oznacza krótszy
okres pracy na sta³ym etacie, a w rezultacie mniejsze doœwiadczenie, utrud-
nienia w uzyskaniu podwy¿ki oraz ograniczenia w dostêpie do szkoleñ. „Pro-
fil kariery zawodowej z d³ug¹ przerw¹ na opiekê nad dzieckiem jest czêstszy
w przypadku matek z wykszta³ceniem na ni¿szym poziomie. O ile matki
z wy¿szym wykszta³ceniem skróci³y okres przerwy w pracy zawodowej, o tyle
u kobiet o niskich kwalifikacjach nic siê nie zmieni³o. Zwykle pozostaj¹ one
poza obrêbem rynku pracy do czasu, a¿ dziecko pójdzie do szko³y. Dlatego
te¿ kobiety gorzej wykszta³cone ponosz¹ najwiêksze straty finansowe”10.

Drug¹ dyrektyw¹ zajmuj¹c¹ siê zagadnieniami dostêpu do pracy, szko-
lenia i awansu zawodowego oraz w³aœciwych warunków zatrudnienia, jest
dyrektywa 76/207/EWG dotycz¹ca równego traktowania kobiet i mê¿-
czyzn na rynku pracy. Uwa¿ana jest za maj¹c¹ podstawowe znaczenie dla
zasady równouprawnienia i bêd¹c¹ przejawem dynamicznego podejœcia
instytucji wspólnotowych do zagadnieñ zapewniaj¹cych równe szanse na
rynku pracy obu p³ciom. Potwierdzeniem jest art. 3 ust. 2 lit. C dyrektywy,
który stanowi, i¿ „na w³adze pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej
oraz partnerów spo³ecznych na³o¿ony zosta³ obowi¹zek systematycznego
dokonywania przegl¹du obowi¹zuj¹cych przepisów w celu stwierdzenia,
czy dyferencjacja oparta na kryterium p³ci jest nadal rzeczowo uzasadnio-
na”11. W postanowieniach aktu zdefiniowano równe traktowanie kobiet
i mê¿czyzn jako zakaz wszelkiej dyskryminacji pracowników oraz kandy-
datów do pracy ze wzglêdu na p³eæ, stan cywilny lub rodzinny. Zakaz
obejmuje dyskryminacjê bezpoœredni¹, czyli sytuacjê „kiedy kobiety
i mê¿czyŸni s¹ traktowani w ró¿ny sposób, nie maj¹cy obiektywnego i ra-
cjonalnego uzasadnienia, a powodem ró¿nego traktowania jest p³eæ”12

oraz poœredni¹, która ma miejsce, „gdy prawo, przepis prawny, polityka
lub praktyka, pozornie neutralne, maj¹ negatywne skutki dla znacz¹cej
liczby przedstawicieli jednej p³ci, chyba ¿e stosowanie takiego uregulo-
wania, kryterium lub praktyki jest w³aœciwe i niezbêdne, a tak¿e mo¿e byæ
usprawiedliwione  czynnikami  nie  zwi¹zanymi  z  p³ci¹”13.
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Jednak¿e zgodnie z art. 141.4 TA niezgodne z prawd¹ jest twierdzenie,
¿e p³eæ nie mo¿e byæ w okreœlonych przypadkach czynnikiem determi-
nuj¹cym dostêp do zawodu. „Sprawiedliwoœæ spo³eczna wymaga, aby –
postêpuj¹c zgodnie z zasad¹ równouprawnienia – ró¿nicowaæ pracowni-
ków, stwarzaj¹c im nierówne szanse, odwrotnie proporcjonalne do ich
wczeœniejszej sytuacji”14. W przepisach wspólnotowych zakazano dys-
kryminacji ze wzglêdu na p³eæ w zakresie warunków tworzenia dzia³alno-
œci gospodarczej (dyrektywa 86/613/EWG). W postanowieniach aktu
rozci¹gniêto zasadê równego traktowania na kobiety, które s¹ pracodaw-
cami, pracuj¹ na w³asny rachunek lub pracuj¹ ze swymi wspó³ma³¿onka-
mi.

Kolejna dyrektywa ( 79/7/EWG) dotyczy wdra¿ania zasady równego
traktowania kobiet i mê¿czyzn do systemów zabezpieczenia spo³ecznego.
Odnosi siê do ustawowych regulacji na wypadek choroby, inwalidztwa,
staroœci, wypadku przy pracy, choroby zawodowej i bezrobocia oraz
w sferze pomocy spo³ecznej. Dyrektywa 79 zosta³a uzupe³niona przez dy-
rektywê 86/378/EWG dotycz¹c¹ systemów spo³ecznego zabezpieczenia
zawodowego, w której odniesiono siê do pracowników oraz osób pracu-
j¹cych na w³asny rachunek z okreœlonej grupy przedsiêbiorstw i sektorów
rynku pracy. W postanowieniach obu dyrektyw zakazano dyskryminacji
bezpoœredniej i poœredniej w dostêpie do systemów ubezpieczenia spo-
³ecznego, obowi¹zku obliczania i p³acenia sk³adek, obliczaniu wysokoœci
i ustalaniu d³ugoœci okresu udzielania œwiadczeñ. Jednoczeœnie z opowie-
dzeniem siê przeciwko ujednoliceniu w krajach cz³onkowskich wieku
emerytalnego, wprowadzono zapis, który stanowi, i¿ wczeœniejsze przejœ-
cie  na  emeryturê  jest  dla  kobiet  prawem,  a  nie  obowi¹zkiem.

Nastêpne dyrektywy dotycz¹ ochrony kobiet, które zdecydowa³y siê
na macierzyñstwo. W dyrektywie 92/85/EWG, w sprawie „ochrony pra-
cownic w ci¹¿y, tych, które urodzi³y dziecko albo karmi¹ piersi¹”, zapo-
bie¿ono rozwi¹zaniu umowy z pracownic¹ bêd¹c¹ w okresie ci¹¿y
i urlopu macierzyñskiego przy jednoczesnym nakazie stworzenia bez-
piecznych warunków w miejscu pracy. Akt stanowi zbiór minimalnych
zabezpieczeñ, który jednak¿e pozostawia pañstwom cz³onkowskim mo-
¿liwoœæ zastosowania odmiennych rozwi¹zañ, pod warunkiem, ¿e nie
ograniczono by zakresu podstawowej ochrony. W dyrektywie 96/34/WE
uregulowano kwestiê urlopów rodzicielskich. W postanowieniach aktu
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stwierdzono, i¿ do ukoñczenia przez dziecko 8 roku ¿ycia, oboje rodzice
maj¹ prawo skorzystaæ z co najmniej trzymiesiêcznego urlopu. Po wyko-
rzystaniu przyznanego okresu maj¹ prawo powrotu na to samo lub równo-
rzêdne  stanowisko.

W dyrektywie 97/80/WE przyspieszono drogê s¹dow¹ w sprawach do-
tycz¹cych dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ oraz umo¿liwiono jak naj-
szybsze za¿egnanie konfliktów i ewentualny powrót kobiet do pracy.
Ciê¿ar udowodnienia zarzutu zosta³ przeniesiony na obwinionego, który
ma obowi¹zek wykazaæ, i¿ swoim zachowaniem nie naruszy³ zasady rów-
nego traktowania pracowników ze wzglêdu na p³eæ. Do poszkodowanej
pracownicy nale¿y jedynie przedstawienie faktów, które mog¹ uprawdo-
podobniæ  zasadnoœæ  zarzutu.

Ostatnia z dyrektyw, przyjêta w maju 2001 roku, zakazuje molestowa-
nia seksualnego w miejscu pracy. Stanowi rozwiniêcie wydanego w 1992
roku przez Komisjê Europejsk¹ „Kodeksu etycznego postêpowania w sto-
sunkach  pracy”.

Zalecenia

Zalecenie w sprawie promowania dzia³añ pozytywnych na rzecz ko-
biet zosta³o przyjête w grudniu 1984 roku przez Radê Wspólnot Europej-
skich. Nale¿¹c do tzw. kategorii soft law ma za zadanie rekomendacjê
pañstwom cz³onkowskim inicjacjê dzia³añ politycznych, które przyczy-
ni³yby siê do likwidacji nierównoœci na rynku pracy (np. poprzez dzia-
³ania na rzecz podniesienia œwiadomoœci czy kampanie informacyjne).
Zalecenia stanowi¹ apel o wyeliminowanie dyskryminacji, której kobiety
doœwiadczaj¹ w niemal ka¿dej dziedzinie ¿ycia, przez przyjêcie dzia³añ
pozytywnych i promowanie „wymieszanych” zawodów. Dzia³ania pozy-
tywne „nale¿y rozumieæ jako narzêdzie polityczne, które pozwala zredu-
kowaæ i/lub z³agodziæ ró¿ne ograniczenia w mo¿liwoœciach robienia
kariery zawodowej przez kobiety”15. S³u¿¹ ponadto aktywnej promocji
kobiet, które poprzez realizacjê w sektorach oraz na szczeblach przedsiê-
biorstw, pozwalaj¹ w okreœlonych przypadkach automatycznie faworyzo-
waæ kobiety. Jednak¿e mimo podjêcia w wybranych krajach europejskich
dzia³añ pozytywnych, sytuacja kobiet poprawi³a siê w niewielkim stop-
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niu. Ponownie g³ówn¹ przyczyn¹ wydaje siê byæ nadmiar obowi¹zków
domowych i zwi¹zanych z opiek¹ nad dzieæmi. Pominiêcie kwestii pro-
porcjonalnej reprezentacji kobiet i mê¿czyzn by³o powodem znacznego
os³abienia si³y dzia³añ pozytywnych jako unijnego instrumentu. W struk-
turach UE nie wypracowano, prócz ustawodawstwa maj¹cego na celu
równouprawnienie p³ci, jakichkolwiek mechanizmów, które mia³yby s³u-
¿yæ monitorowaniu sytuacji kobiet. „W rezultacie rz¹dy poszczególnych
pañstw cz³onkowskich UE maj¹ decyduj¹cy g³os w sprawie dzia³añ po-
dejmowanych  w  ich  krajach  na  rzecz  kobiet”16.

Programy

W ramach Wspólnot Europejskich, od 1980 roku zaczêto tworzyæ wie-
loletnie programy, które podobnie jak dzia³ania pozytywne, maj¹ na celu
z³agodzenie ekonomicznych, spo³ecznych i kulturowych ograniczeñ oraz
redukcjê negatywnego wp³ywu ró¿nych uwarunkowañ na sytuacjê kobiet
na rynku pracy oraz ich karierê zawodow¹. Finansowanie programów
powierzono g³ównie Europejskiemu Funduszowi Spo³ecznemu. Spoœród
realizowanych cyklicznie programów dzia³ania najwa¿niejszym jest Œred-
nioterminowy Program na rzecz Równych Szans Kobiet i Mê¿czyzn, któ-
rego postanowienia s¹ akceptowane zarówno przez Komisjê Europejsk¹
oraz pañstwa cz³onkowskie. „Pi¹ta edycja programu na lata 2001–2005
ma  nastêpuj¹ce  cele  strategiczne:
– dzia³ania na rzecz równoœci w ¿yciu ekonomicznym i gospodarczym,
– wspieranie równego udzia³u i reprezentacji w procesach podejmowania

decyzji,
– zapewnianie równoœci w ¿yciu spo³ecznym,
– zwalczanie stereotypów,
– upowszechnianie równoœci w ¿yciu politycznym i obywatelskim,
– w³¹czanie problematyki praw kobiet do wszystkich programów poli-

tycznych UE zwi¹zanych z jej rozszerzeniem”17.
Kwestia równego udzia³u kobiet i mê¿czyzn w procesach podejmowania

decyzji, która oznacza równ¹ reprezentacjê obu p³ci w instytucjach pañ-
stwowych, na stanowiskach kierowniczych, w s¹downictwie, szkolnictwie
wy¿szym i innych instytucjach ¿ycia publicznego, zajmuje w V edycji
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programu strategiczne miejsce. „Uznaje siê, ¿e przyczyny nieobecnoœci
kobiet w polityce maj¹ ró¿norodny charakter: kulturowy, spo³eczny, eko-
nomiczny oraz polityczny. Przyczyny kulturowe mieszcz¹ siê w stereoty-
pie, i¿ polityka to mêski obszar aktywnoœci. Spo³eczne – dotycz¹ ról, które
kobieta spe³nia; podwójnych ról – zawodowej i domowej. Z przyczyn
ekonomicznych kobiety s¹ ma³o atrakcyjnym dla partii partnerem wybor-
czym, gdy¿ nadal jeszcze zarabiaj¹c mniej od mê¿czyzn, nie wnosz¹ zaple-
cza ekonomicznego. I na koniec – przyczyna polityczna, któr¹ stanowi¹
selekcje wewn¹trzpartyjne”18. Rozwa¿ana jest obecnie kwestia parytetów
wyborczych, które zagwarantowa³yby minimum 40% udzia³ ka¿dej p³ci
w organach w³adzy publicznej. Zapewniono by rzeczywist¹ reprezentacjê
oraz mo¿liwoœæ wyboru, a jednoczeœnie zwiêkszono by udzia³ kobiet w ad-
ministracji rz¹dowej. Niestety, ¿aden akt prawny nakazuj¹cy pañstwom
cz³onkowskim stosowanie systemu parytetowego nie powsta³. Z w³asnej
inicjatywy zastosowana zosta³a do chwili obecnej tylko w Szwecji. Polityka
kadrowa w administracji rz¹dowej Szwecji polega na przedstawieniu przez
dane ministerstwo, w przypadku wakatu, dwóch kandydatów – zarówno ko-
biety, jak i mê¿czyzny. Je¿eli dojdzie do sytuacji, w której obaj kandydaci
charakteryzuj¹ siê identycznymi kwalifikacjami, dokonuje siê tzw. selekcji
pozytywnej. Dzia³anie polega na wyborze kobiety, jednak¿e tylko w sytuacji,
gdy na stanowiskach kierowniczych przewa¿aj¹ mê¿czyŸni.

Pozosta³e programy unijne na rzecz równouprawnienia to m.in.: Daph-
ne (dotycz¹cy zwalczania przemocy w stosunku do dzieci, m³odzie¿y oraz
kobiet), Zero Tolerancji (maj¹cy g³ównie na celu zapobieganie przemocy
wobec kobiet, zapewnienie kobietom skutecznej ochrony przed przemoc¹
oraz realnego wsparcia ze strony specjalnie do tego powo³anych instytu-
cji), Stop (którego g³ówne zadanie stanowi przeciwdzia³anie handlu ko-
bietami oraz pomocy kobietom, które zmuszane s¹ do prostytucji) oraz
Leonardo da Vinci (maj¹cy na celu wspieranie kszta³cenia i szkolenia za-
wodowego).

Instytucje

Wœród wielu instytucji Unii Europejskiej funkcjonuj¹ tak¿e organy
zajmuj¹ce siê problematyk¹ równouprawnienia. Instytucje stoj¹ce na stra¿y
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równych praw kobiet i mê¿czyzn istniej¹ ponadto we wszystkich krajach
cz³onkowskich UE. W Komisji Europejskiej zagadnieniami równoœci p³ci
zajmuje siê od 1976 roku Dyrekcja Generalna V (do spraw Polityki
Spo³ecznej i Zatrudnienia) – Wydzia³ Równych Szans oraz Polityki Ro-
dzinnej. Jest odpowiedzialny za pilnowanie, by w dziedzinach, jakimi
zajmuje siê Komisja Europejska, nie umieszczono jakichkolwiek elemen-
tów, które mog³yby dyskryminowaæ ze wzglêdu na p³eæ. Powierzono mu
obowi¹zek „monitorowania ustawodawstwa dotycz¹cego równej p³acy,
równego traktowania w dostêpie do pracy, równego traktowania osób pra-
cuj¹cych na w³asny rachunek oraz zdrowia i bezpieczeñstwa pracownic
w ci¹¿y”19. W Wydziale Równych Szans prowadzone s¹ równie¿ dzia³a-
nia na rzecz poprawy statusu kobiet w spo³eczeñstwie i na rynku pracy,
a wspólnie z Wydzia³em Polityki Rodzinnej przygotowywane i prowa-
dzone s¹ programy dzia³añ na rzecz równych szans. Zaœ Wydzia³ do spraw
Zabezpieczenia Spo³ecznego, Ochrony Socjalnej i Warunków ¯ycia od-
powiada za monitorowanie ustawodawstwa dotycz¹cego dwóch dyrektyw
w sprawie zabezpieczenia spo³ecznego. Dyrekcja Generalna V powo³a³a
ponadto grupy ekspertów, z których jedna zajmuje siê monitorowaniem
zmian prawnych dotycz¹cych równouprawnienia p³ci, a kolejna – analiz¹
sytuacji kobiet na rynku pracy. W Dyrekcji zajmuj¹cej siê informacj¹,
komunikacj¹, kultur¹ i mediami dzia³a Wydzia³ Informacji o Sprawach
Kobiet.

Drug¹ z instytucji jest Komisja Praw Kobiet i Równych Szans przy
Parlamencie Europejskim. Komisja sk³ada siê z 40 cz³onków reprezen-
tuj¹cych wszystkie partie Parlamentu Europejskiego. G³ównym zadaniem
Komisji jest rozwijanie sytuacji prawnej kobiet w pañstwach cz³onkow-
skich, a zarazem propagowanie standardów unijnych w pañstwach poza-
cz³onkowskich. „Komisja zajmuje siê równie¿ ocen¹ politycznych strategii
dotycz¹cych praw kobiet. Jej autorstwa jest ponadto kilkanaœcie ró¿nych
rezolucji dotycz¹cych praw kobiet, a przyjêtych przez Parlament Europej-
ski. Wraz ze wzrostem roli PE w tworzeniu prawa wspólnotowego Komi-
sja Praw Kobiet i Równych Szans podejmuje inicjatywy legislacyjne.
Ostatni¹ z nich jest przygotowanie projektu dyrektywy zakazuj¹cej mob-
bingu (systematycznego i z³oœliwego dokuczania ze strony szefa)”20. Par-
lament Europejski przygotowuje równie¿ raporty w sprawie sytuacji
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kobiet w krajach Unii i w innych oraz w sprawie rozszerzenia Unii Euro-
pejskiej. W ka¿dej instytucji unijnej funkcjonuje ponadto Komitet ds.
Równych  Szans.

Wœród instytucji zmierzaj¹cych do uzyskania faktycznej równoœci
praw kobiet i mê¿czyzn znajduje siê ponadto Komitet Steruj¹cy do spraw
Równoœci Kobiet i Mê¿czyzn. Zosta³ utworzony w 1987 roku przy Radzie
Europy w celu badania sytuacji i oceniania postêpów w dziedzinie równo-
uprawnienia obu p³ci w krajach cz³onkowskich, przeprowadzania ró¿no-
rodnych analiz, opracowywania i oceniania strategii politycznych oraz
promowania wspó³pracy zmierzaj¹cej do osi¹gniêcia rzeczywistej równo-
œci  p³ci.  G³ówne  obszary  zainteresowania  Komitetu  obejmuj¹:
– „zwalczanie handlu ludŸmi w celu wyzysku seksualnego,
– zwalczanie przemocy wobec kobiet,
– »gender mainstreaming« [...]
– zwiêkszanie roli kobiet w sprawowaniu w³adzy”21.

Podstaw¹ dzia³ania Komitetu Steruj¹cego stanowi deklaracja Komite-
tu Ministrów Rady Europy z 1988 roku, która stanowi, ¿e „zasada równo-
œci kobiet i mê¿czyzn stanowi integraln¹ czêœæ praw cz³owieka i ¿e
dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ jest zasadnicz¹ przeszkod¹ w efektyw-
nym korzystaniu przez jednostki z fundamentalnych praw cz³owieka. Inny-
mi s³owy, równoœæ zosta³a przeniesiona z p³aszczyzny ¿¹dañ stawianych
przez kobiety w ich w³asnym interesie na p³aszczyznê praw cz³owieka”22.

Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci

Przy omawianiu wp³ywu na rozwój zasady równouprawnienia, nie
mo¿na pomin¹æ roli licznych wyroków Europejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci. Trybuna³ zajmowa³ siê interpretacj¹ poszczególnych przepi-
sów i nak³anianiem pañstw cz³onkowskich do wdra¿ania standardów
zawartych w traktatach i dyrektywach. W orzeczeniach mo¿na zauwa¿yæ
wyraŸnie jedn¹ z dwóch tendencji: „stosowania jednolitych, tzn. »mê-
skich«, standardów w stosunkach pracy (equality and the male norm) lub
ró¿nicowania sytuacji pracuj¹cych kobiet ze wzglêdu na p³eæ. W spra-
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wach z zakresu prawa pracy niemal nie spotyka siê orzeczeñ, w których
p³eæ traktowana by³aby przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci jako
czynnik neutralny (equality as neutrality)”23. Do pierwszych przypadków
mo¿na zaliczyæ porównanie przez ETS d³ugotrwa³ej choroby mê¿czyzny
z ci¹¿¹ i macierzyñstwem jako przeszkod¹ w wykonywaniu pracy przez
kobietê, czy te¿ zastosowania jednolitych standardów wobec mê¿czyzn
i kobiet, opartych na natê¿eniu wysi³ku wymaganego do wykonania okre-
œlonych prac. Do tendencji nie uznaj¹cej mo¿liwoœci stosowania norm
opartych na standardach wypracowanych do porównania oceny pracy mê¿-
czyzn do kobiet i ich pozycji w stosunkach pracy, mo¿na zaliczyæ orze-
czenie, i¿ pracodawca ma prawo odmówiæ kobietom funkcjonariuszom
policji, ze wzglêdów bezpieczeñstwa, prawa do noszenia broni palnej24.
Trybuna³ nie podejmuje ¿adnych dzia³añ z urzêdu, nie formu³uje zasad,
wed³ug których poszczególne pañstwa powinny stanowiæ i stosowaæ
prawo. Do zadañ ETS nie nale¿y tak¿e dokonywanie analizy stanu prze-
strzegania praw cz³owieka w pañstwach cz³onkowskich, a przez to urze-
czywistnianie zasady równouprawnienia. “Jego rola ogranicza siê do
orzekania, czy w konkretnych okolicznoœciach indywidualnej sprawy nie
dosz³o  do  naruszenia  praw  jednostki”25.

Wyrazem polityki Unii Europejskiej na rzecz zapewnienia równych
szans dla kobiet jest opublikowany w 1996 roku przez Komisjê Euro-
pejsk¹ dokument pt. „W³¹czenie problematyki równych szans do polityk
unijnych i dzia³añ wspólnotowych”. W akcie ukazano spójny i ca³oœciowy
system oparty na zasadzie tzw. gender mainstreaming. Oznacza uwzglêd-
nianie wp³ywu unijnych strategii na problematykê p³ci przy ocenie owych
dzia³añ politycznych. W ramach zasady gender mainstreaming promowa-
ne jest has³o równouprawnienia i równoœci p³ci oraz adekwatnego do
mo¿liwoœci partnerów podzia³u obowi¹zków rodzinnych i zawodowych.
„Dla przyk³adu elementem polityki regionalnej s¹ dzia³ania nastawione
na poprawê stanu zatrudnienia i walkê z bezrobociem. Poniewa¿ kobiety
statystycznie s¹ w wiêkszym stopniu dotkniête stanem bezrobocia, spe-
cjalne œrodki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego s¹ przeznaczane na
specjalne  inicjatywy  zwi¹zane  ze  statusem  kobiet”26.
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Pozosta³e instrumenty unijne

Dzia³alnoœæ UE na rzecz wyrównywania szans obu p³ci nie dotyczy
wy³¹cznie rynku pracy. Instrumenty wspólnotowe przeciwdzia³aj¹ nie-
równoœciom miêdzy kobietami i mê¿czyznami w wielu obszarach ¿ycia.
W systemie europejskim dwojakie zabezpieczenia maj¹ na celu rozwiniê-
cie i przestrzeganie zasady równoœci i niedyskryminacji. „Po pierwsze,
nie traktuje siê zasady niedyskryminacji jako autonomicznego prawa, a jej
naruszenie rozpatruje siê w koniecznym kontekœcie naruszenia jakiegoœ
substancjalnego prawa chronionego. Po drugie, zasada niedyskryminacji
nie wyklucza ró¿nic traktowania, pod warunkiem, i¿ jest po temu roz-
s¹dne i obiektywne uzasadnienie. Arbitralna, bezpodstawna dyskrymina-
cja  jest,  oczywiœcie  wykluczona”27.

Ewidentn¹ przewag¹ Unii jest fakt, i¿ lata aktywnej dzia³alnoœci œro-
dowisk kobiecych uœwiadomi³y spo³eczeñstwom Europy Zachodniej, i¿
dyskryminacja mo¿e byæ nie tylko bezpoœrednia. Owe poœrednie formy s¹
znacznie trudniejsze do wykrycia. UE wci¹¿ podejmuje realne dzia³ania,
zarówno w omawianych wczeœniej wspólnotowych ustawodawstwach an-
tydyskryminacyjnych, które narzucaj¹ pewne minimalne standardy, a tak-
¿e na szczeblu poszczególnych pañstw, które niejednokrotnie rozwijaj¹
wymagane  zagadnienia  oraz  w  ogólnych  strategiach  rozwoju.

Priorytetem Agendy Lizboñskiej, jako ogólnej strategii rozwoju, jest
„podniesienie wskaŸnika zatrudnienia kobiet do 60 procent potencjalnej
¿eñskiej si³y roboczej w 2010 roku. Ma to na celu podniesienie ogólnego
wskaŸnika zatrudnienia w Unii Europejskiej. Bior¹c pod uwagê, ¿e œredni
wskaŸnik zatrudnienia wynosi w Unii nieca³e 55 procent, bardzo du¿o
wci¹¿ pozostaje do zrobienia. Osobnym zagadnieniem jest problematyka
jakoœci miejsc pracy”28. Jest to zagadnienie, do którego UE przywi¹zuje
ogromn¹ wagê, gdy¿ równouprawnienie jest nierozerwalnie zwi¹zane
z dyskryminacj¹ kobiet na rynku i w miejscach pracy. Danuta Hübner na
Konferencji „Sukces jest rodzaju ¿eñskiego” przedstawi³a miejsce pracy
o wysokiej jakoœci jako stanowisko, na którym jednostka mo¿e optymal-
nie rozwijaæ swoje zdolnoœci, zainteresowania, a tak¿e podnosiæ kwalifi-
kacje oraz realizowaæ ambicje i plany. UE daje mo¿liwoœæ korzystania
z doœwiadczeñ innych, poprzez porównanie okreœlonych strategii równo-
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uprawnienia w poszczególnych krajach cz³onkowskich oraz ró¿norod-
nych modeli instytucjonalnych. Celem jest tzw. dobra praktyka, której
s³u¿y  Wspólnotowa  Strategia  Ramowa  w  sprawie  Równoœci  P³ci.

Kobiety w Polsce

Po³o¿enie kobiet w Europie Œrodkowej i Wschodniej za czasów komu-
nizmu, ca³kowicie ró¿ni³o siê od sytuacji kobiet na Zachodzie. Promowa-
nie przez ideologiê komunistyczn¹ „równoœci” p³ci oraz d¹¿enie do jak
najbardziej pe³nego zatrudnienia sprawi³o, i¿ udzia³ kobiet w rynku pracy
by³ wysoki. „Mniej wiêcej od 1950 roku rz¹dy k³ad³y nacisk na równoœæ
miêdzy kobietami i mê¿czyznami, zachêcaj¹c kobiety do zdobywania ta-
kiego samego wykszta³cenia i odgrywania identycznych ról na rynku pra-
cy”29. W rzeczywistoœci g³ówn¹ motywacj¹ kobiet by³ fakt, i¿ w zwi¹zku
z ogólnie niskim poziomem wynagrodzeñ oboje ma³¿onkowie byli zmu-
szeni  do  pracy  zarobkowej.

W okresie transformacji ustrojowej sytuacja uleg³a zmianie. Czêœæ ko-
biet, g³ównie gruntownie wykszta³conych, mog³a skorzystaæ z szans, jakie
przynios³a nowa sytuacja polityczna. Niepewnoœæ zatrudnienia i docho-
dów w wiêkszym stopniu zaczê³a dotyczyæ kobiet ni¿ mê¿czyzn. Powo-
dem tego zjawiska by³ fakt, i¿ polityka w³adz socjalistycznych maj¹ca na
celu promowanie równouprawnienia, nastawiona by³a wy³¹cznie na pod-
wy¿szenie liczby kobiet pracuj¹cych zawodowo. „Przewa¿nie nie kwe-
stionowano systemu tradycyjnych norm i wartoœci, zgodnie z którymi na
kobietach spoczywa³a g³ówna odpowiedzialnoœæ za dom. Nie dokona³a
siê istotna zmiana w podziale pracy w rodzinie, a jedynym sukcesem poli-
tyki pañstwowej by³o zwiêkszenie udzia³u kobiecej si³y roboczej w nie-
zmienionej  strukturze  zatrudnienia”30.

Po 1989 roku, sytuacja kobiet w Polsce pogorszy³a siê. Urszula Nowa-
kowska s³usznie stwierdza, i¿ g³ównie kobiety zosta³y obci¹¿one proble-
mami zwi¹zanymi z transformacj¹ ustrojow¹. Wynika³o to z faktu, i¿
reformy gospodarcze i spo³eczne zosta³y uznane, jako maj¹ce poprawiæ
sytuacjê wszystkich grup spo³ecznych, za priorytetowe. Wp³yw przemian
na rzeczywist¹ sytuacjê kobiet by³ drugorzêdny. W tym samym okresie
konserwatywne si³y spo³eczne i polityczne wzmog³y dzia³ania maj¹ce
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wstrzymaæ, a wrêcz cofn¹æ starania na rzecz poprawy statusu kobiet
w Polsce. Po wielu dyskusjach wprowadzono restrykcyjne prawo, które
ograniczy³o kobietom dostêp do zabiegów usuwania ci¹¿y. Nastêpnie
wycofano ze szkó³ edukacjê seksualn¹, wstrzymano dofinansowanie œrod-
ków antykoncepcyjnych oraz zaniechano realizacji programów rz¹do-
wych maj¹cych za zadanie promocjê awansu i równouprawnienia kobiet31.

Tabela 1
Ró¿nice w zarobkach kobiet i mê¿czyzn w sektorze publicznym i prywatnym

wed³ug poziomu wykszta³cenia

Poziom wykszta³cenia
WskaŸnik zarobków kobiet/mê¿czyzn

sektor publiczny sektor prywatny

Wy¿sze 74,3 74,9

Policealne 77,1 85,5

Œrednie zawodowe 76,0 81,3

Œrednie ogólne 87,0 82,0

Zawodowe 61,9 73,9

Podstawowe i ni¿sze 63,9 79,5

�ród³o: G³ówny Urz¹d Statystyczny, paŸdziernik 2001.

Podobne przyk³ady mo¿na rozszerzyæ choæby o niepowodzenie przy-
jêcia ustawy o równym statusie kobiet i mê¿czyzn, os³abienie gwarancji
prawnych powrotu do pracy po urlopie wychowawczym czy nieudan¹
próbê powo³ania Komisji Parlamentarnej do spraw Równego Statusu.
Jednak pomimo wielu trudnoœci, na przestrzeni ostatniej dekady, aktyw-
noœæ kobiet wzros³a, co potwierdza Raport Banku Œwiatowego. Kobiety
stanowi¹ szczególn¹ grupê uczestników rynku pracy. Wykazuj¹ wiêksz¹
od mê¿czyzn aktywnoœæ w poszukiwaniu zatrudnienia, jednak¿e maj¹
znacznie mniejsze szanse znalezienia pracy. Prawdopodobnie by³ to g³ów-
ny powód faktu, i¿ „na przestrzeni ostatniej dekady ekonomiczna aktyw-
noœæ kobiet znacznie siê rozwinê³a: pomiêdzy rokiem 1985 i 1998 liczba
kobiet prowadz¹cych w³asn¹ firmê poza rolnictwem wzros³a piêciokrot-
nie, podczas gdy w podobnym okresie ten sam wskaŸnik w przypadku
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mê¿czyzn uleg³ zaledwie podwojeniu”32. M³ode kobiety z obszarów wiej-
skich rozwinê³y wiele inicjatyw gospodarczych g³ównie w agroturystyce,
rzemioœle oraz w przetwórstwie i sprzeda¿y produktów rolnych. Zgodnie
z tabel¹ 2, obecny udzia³ kobiet w ogólnej populacji samozatrudnionych
w  Polsce  nale¿y  do  najwy¿szych  wœród  pozosta³ych  krajów  UE.

Tabela 2
Udzia³ kobiet w ogólnej populacji osób samozatrudnionych

w Polsce i wybranych krajach UE
(uœrednione dane za lata 1990–1997)

Kraj Udzia³ w procentach

Belgia 28,9

Finlandia 31,1

Francja 26,0

Grecja 19,4

Hiszpania 26,8

Holandia 32,8

Irlandia 20,1

Niemcy 28,3

Szwecja 25,7

Wielka Brytania 24,8

W³ochy 23,4

POLSKA 34,0

�ród³o: OECD Small and Medium Enterprise.

W raporcie ustalono, i¿ w ogólnym ujêciu kobiety w Polsce posiadaj¹
wy¿sze wykszta³cenie od mê¿czyzn, a tak¿e czêœciej koñcz¹ kursy i szko-
lenia zawodowe. Przejawiaj¹ wiêcej inicjatywy w zakresie dzia³alnoœci
gospodarczej, zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Z drugiej
strony kobiety uzyskuj¹ znacznie gorsze dochody z pracy, œwiadczenia
emerytalne i maj¹ mniejsze perspektywy awansu zawodowego. Przewa-
¿aj¹ wœród osób pracuj¹cych w zawodach sektora publicznego o niskim
statusie spo³ecznym, a dzia³alnoœæ na scenie politycznej pozostaje bardzo
ograniczona33.
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Krajowe instrumenty prawne

„Celem polityki wewnêtrznej ka¿dego demokratycznego pañstwa po-
winna byæ realizacja zasady równoœci wszystkich obywateli wobec pra-
wa. Rz¹dy krajów, które aspiruj¹ do tego miana, s¹ wiêc zobowi¹zane do
zwalczania przejawów dyskryminacji i podejmowania wszelkich starañ
w celu zapewnienia równych szans ludziom obojga p³ci”34. Najskutecz-
niejszym sposobem realizacji tego zadania s¹ ró¿ne rozwi¹zania prawne.
W ustawodawstwie polskim uregulowanie kwestii równouprawnienia
obojga p³ci znalaz³o wyraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

„art. 32.
1. Wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy maj¹ prawo do równe-

go traktowania przez w³adze publiczne.
2. Nikt nie mo¿e byæ dyskryminowany w ¿yciu politycznym,

spo³ecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”35.

„art. 33.
1. Kobieta i mê¿czyzna w Rzeczypospolitej Polskiej maj¹ równe

prawa w ¿yciu rodzinnym, politycznym, spo³ecznym i gospodarczym.
2. Kobieta i mê¿czyzna maj¹ w szczególnoœci równe prawa do

kszta³cenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania
za pracê o jednakowej wartoœci, do zabezpieczenia spo³ecznego oraz
do zajmowania stanowisk, pe³nienia funkcji oraz uzyskiwania godno-
œci publicznych i odznaczeñ”36.

Pomimo równoœciowych zapisów w Konstytucji, równouprawnienie
nie sta³o siê przedmiotem realnych dzia³añ w sferze ¿ycia publicznego.
Regulacje powy¿szych artyku³ów nie przek³adaj¹ siê na dzia³ania prak-
tyczne, gdy¿ w art. 33.2 zawarto jedynie przyk³adowe sytuacje „w których
ma byæ realizowana zasada równoœci wobec prawa kobiet i mê¿czyzn”37.
Brakuje prawnych mechanizmów oraz odpowiednich tzw. modeli do-
brych praktyk, które pozwala³yby na skuteczne egzekwowanie powy¿szej
zasady. Bez wzglêdu na poprawê stanu przepisów prawnych w zakresie
równouprawnienia, rzeczywistoœæ nie uleg³a zmianie – kobiety nadal s¹
w  wyraŸnie  trudniejszej  sytuacji.
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Ustawa o równym statusie kobiet i mê¿czyzn z dnia 19 lipca 2002 roku
jest wyrazem przekonania, i¿ obowi¹zuj¹ce w polskim ustawodawstwie
mechanizmy nie s¹ w stanie zagwarantowaæ rzeczywistej równoœci p³ci
i nie zapobiegaj¹ dalszej dyskryminacji. Projekt uwidoczni³, i¿ sfera sto-
sunków, w których nale¿y zapewniæ równouprawnienie kobiet i mê¿-
czyzn, jest bardzo rozleg³a. Sprecyzowano obszary, w których najczêœciej
dochodzi do naruszania zasady równoœci oraz okreœlono sposoby prze-
ciwdzia³ania  im. „Sformu³owano  w  nim  miêdzy  innymi:
– rodzaj zobowi¹zañ wobec w³adz publicznych ró¿nych szczebli zwi¹za-

nych z zapewnieniem obu p³ciom uczestniczenia w ¿yciu politycznym
na zasadach równoœci;

– zasady – nieznanej wczeœniej w polskim ustawodawstwie – tzw. demo-
kracji parytetowej w odniesieniu do gremiów mianowanych;

– regu³y równego dostêpu do wykszta³cenia dotycz¹cej tak¿e weryfikacji
podrêczników i pomocy szkolnych wed³ug kryterium równoœci p³ci;

– zasadê równego dostêpu do pracy zawodowej polegaj¹c¹ na równoœci
szans przy przyjêciu do pracy, jednakowym wynagrodzeniu za pracê tej
samej wartoœci, jednakowych warunkach rozwi¹zywania stosunku pra-
cy, równych szansach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, awansu
i pracy w warunkach wolnych od molestowania seksualnego;

– regu³ê równoœci praw i obowi¹zków rodzicielskich”38.
Przyjêcie ustawy oznacza³oby wprowadzenie do polskiego ustawo-

dawstwa kategorii dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ. Ustawa sta³a siê
przedmiotem debaty. Mimo wielokrotnych zmian dokonywanych w pro-
jekcie na skutek krytycznych uwag zg³oszonych przez ekspertów wybra-
nych przez Prezydium Sejmu, ocena rz¹du by³a równie negatywna. Do
najbardziej krytykowanych rozwi¹zañ w ustawie nale¿a³a propozycja sys-
temu kwotowego oraz ustanowienia urzêdu Rzecznika ds. Równego Sta-
tusu wraz ze stosown¹ komisj¹. W widoczny sposób potrzeba zmiany
oczywistych przejawów dyskryminacji kobiet nie okaza³a siê wystar-
czaj¹co silna – projekt zosta³ odrzucony. O braku odpowiedniej atmosfery
dla antydyskryminacyjnych regulacji prawnych, œwiadczy fakt, i¿ nawet
ówczesny lewicowy premier W³odzimierz Cimoszewicz uzna³ ten projekt
za kontrowersyjny z uwagi na przyzwyczajenie polskiego spo³eczeñstwa
do  patriarchalnego  uk³adu39.
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Nowelizacje

Polska przystêpuj¹c do Unii Europejskiej, zobowi¹za³a siê jednocze-
œnie do przestrzegania zasad ujêtych w traktacie powo³uj¹cym do ¿ycia
Wspólnoty Europejskie oraz wszelakich dyrektywach zakazuj¹cych dys-
kryminacji. Bez podjêcia dzia³añ legislacyjnych zapewniaj¹cych przestrze-
ganie zasad równouprawnienia i przyspieszenia prac nad ujednoliceniem
prawodawstwa, Polska nie mog³aby zostaæ cz³onkiem Unii Europejskiej.
„Jednym z kroków w tym kierunku by³o uchwalenie ustawy z dnia
22 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu
bezrobociu oraz ustawy o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 89, poz. 973).
Dodany nowelizacj¹ przepis (art. 6c ust. 1 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdzia³aniu bezrobociu) uzupe³nia katalog zadañ wojewody w za-
kresie  przeciwdzia³ania  bezrobociu”40.

Wojewoda przy ustalaniu kryteriów wydawania zezwoleñ na pracê
musi zadbaæ, by nie zamieœciæ wymagañ, które mog³yby dyskryminowaæ
kandydatów, m.in. z powodu p³ci. „Podobnie informacja pracodawcy
o wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego
nie mo¿e zawieraæ wymagañ dyskryminuj¹cych kandydatów z tego
wzglêdu (art. 12 ust. 3a)”41. Wœród regulacji zapewniaj¹cych równoœæ
szans obu p³ci, polskie ustawodawstwo, w ramach ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdzia³aniu bezrobociu oraz projektu ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, zapewnia równie¿ wsparcie kobiet na rynku
pracy. Zakres wsparcia obejmuje promowanie ustawicznego inwestowa-
nia we w³asn¹ karierê zawodow¹ i elastycznego podejœcia do zawodu,
wspieranie przedsiêbiorczoœci oraz samozatrudniania kobiet, wspieranie
dostêpu kobiet do edukacji, efektywnych szkoleñ zawodowych, doradz-
twa i poradnictwa zawodowego, a tak¿e promowanie nowoczesnych stan-
dardów i form zatrudnienia oraz programów specjalnych i innowacyjnych.

W tym samym roku uchwalono tak¿e rozleg³¹ nowelizacjê Kodeksu
pracy z dnia 24 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 128, poz. 1405), która mia³a
najbardziej kompleksowy charakter z dotychczasowych dzia³añ harmoni-
zacyjnych. Nowela, dostosowuj¹c ustawodawstwo polskie do prawodaw-
stwa UE, recypuje m.in. dyrektywê 75/117/EWG, dyrektywê 97/80/EWG
oraz dyrektywê 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia œrodków nios¹cych
poprawê zdrowia i bezpieczeñstwa pracy pracownic w ci¹¿y i pracownic,
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które niedawno rodzi³y lub karmi¹ piersi¹. „Zdefiniowano pojêcie jedna-
kowej p³acy za jednakow¹ pracê. Wynagrodzenie rozumiane jest jako
wszystkie sk³adniki wynagrodzenia, bez wzglêdu na ich nazwê i charak-
ter, a tak¿e inne œwiadczenia zwi¹zane z prac¹ przyznawane pracownikom
w  formie  pieniê¿nej  i  innej  formie  ni¿  pieniê¿na”42.

Ponadto wprowadzono zasadê odwróconego ciê¿aru dowodu oraz roz-
ró¿nienie dyskryminacji na bezpoœredni¹ i poœredni¹. W postanowieniach
ustawy przewidziano wymóg udostêpniania przez pracodawcê pisemnych
informacji dotycz¹cych przepisów o równym traktowaniu zatrudnionych
kobiet i mê¿czyzn na terenie zak³adu pracy lub w inny sposób przyjêty
w danym zak³adzie. Do 31 grudnia 2002 roku zapewniono zgodnoœæ regu-
lacji polskich z postanowieniami m.in. dyrektywy 96/34/WE dotycz¹cej
umowy ramowej na temat urlopu rodzicielskiego poprzez przygotowanie
nowelizacji rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie
urlopów  i  zasi³ków  wychowawczych.

W celu zapewnienia zgodnoœci polskich przepisów z dyrektyw¹
79/7/EWG dotycz¹c¹ stopniowego realizowania zasady równego trakto-
wania kobiet i mê¿czyzn w dziedzinie ubezpieczenia spo³ecznego, Sejm
RP dokona³ nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
z 13 paŸdziernika 1998 roku. Uchylono w 1999 roku ustawê z 17 grudnia
1974 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie
choroby i macierzyñstwa oraz uchwalono now¹ ustawê o œwiadczeniach
pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñ-
stwa, a tak¿e przyjêto w 2002 roku nowelizacjê ustawy z 17 listopada
1964  r.  –  Kodeks  Postêpowania  Cywilnego.

Pe³nomocnik ds. Równego Statusu kobiet i mê¿czyzn
i Polskie Lobby Kobiet

Kolejnym przyk³adem przyspieszenia prac nad ujednoliceniem pra-
wodawstwa by³o powstanie, po utworzeniu rz¹du Leszka Millera, urzêdu
Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Równego Statusu kobiet i mê¿czyzn.
Pe³nomocnikiem, w randze sekretarza stanu, zosta³a Izabela Jaruga-No-
wacka, pos³anka Unii Pracy. G³ównym zadaniem jest „propagowanie
i urzeczywistnianie zasady równego traktowania kobiet i mê¿czyzn we
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wszystkich sferach ¿ycia spo³ecznego oraz przeciwdzia³anie wszelkim
przejawom dyskryminacji za wzglêdu na p³eæ”43. Ponadto zadaniem Pe³no-
mocnika jest prze³amywanie stereotypów w sferze podzia³u zawodów na
tradycyjnie mêskie i kobiece poprzez przygotowywanie i wdra¿anie akcji
informacyjno-edukacyjnych. Akcje mia³yby polegaæ m.in. na promowa-
niu równoœci szans w zawodach i w zakresie wynagrodzeñ, propagowaniu
idei wykorzystywania indywidualnych zdolnoœci, promowaniu kobiet na
kierownicze  stanowiska  oraz  wspieraniu  przedsiêbiorczoœci  kobiet.

Wœród sfery dzia³añ Pe³nomocnika le¿y równie¿ promowanie wspó³od-
powiedzialnoœci kobiet i mê¿czyzn oraz partnerskiego modelu w realizacji
obowi¹zków rodzicielskich i domowych. Instytucja Pe³nomocnika jest
odpowiedzialna za nadzór nad stosowaniem zasady równego statusu p³ci
w projektach aktów prawnych oraz rozwi¹zaniach resortowych, jak
równie¿ stosowanych w praktyce. „Na wniosek Pe³nomocnika wprowa-
dzono istotne zmiany rozszerzaj¹ce Narodowy Program Przeciwdzia³ania
i Zwalczania Przestêpczoœci o konkretne cele, dzia³ania i zadania. Chodzi
tutaj zw³aszcza o skuteczne przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie,
przede wszystkim wobec kobiet i dzieci”44. Do chwili obecnej biuro
Pe³nomocnika do spraw Równego Statusu pozyska³o z funduszy unijnych
kilkanaœcie milionów z³otych, a w ci¹gu najbli¿szych kilku lat bêdzie
mieæ do dyspozycji jeszcze ponad 50 milionów z³otych, na projekty wy-
równuj¹ce szanse dyskryminowanych grup. W grudniu 2003 roku Pe³no-
mocnik og³osi³ rozpoczêcie drugiego etapu „Narodowego Planu Dzia³añ
na rzecz Kobiet” na lata 2003–2005 (pierwszy etap obejmowa³a lata
1997–2001).

Nie mo¿na pomin¹æ tak¿e roli Polskiego Lobby Kobiet w European
Women’s Lobby przy przeciwdzia³aniu dyskryminacji kobiet we wszel-
kich dziedzinach ¿ycia. Polki maj¹c swój udzia³ i reprezentacjê w instytu-
cjach i agendach unijnych, mog¹ podnosiæ ró¿norodne problematyki
dotycz¹ce praw kobiet i wp³ywaæ na proces stanowienia prawa w Unii Eu-
ropejskiej. EWL, które posiada status konsultacyjny przy Radzie Ekono-
miczno-Spo³ecznej Narodów Zjednoczonych oraz przy Radzie Europy,
finansowane jest przez Komisjê Europejsk¹. Do g³ównych dzia³añ nale¿¹:
– „kobiety w procesie podejmowania decyzji;
– kobiety w spo³eczeñstwie informacyjnym;

SP 1 ’06 Status prawny kobiet w Polsce w œwietle ustawodawstwa ... 121

43 www.kobiety.pl/index.php?option=dzial&id=11.
44 D.  Hübner,  Konferencja Sukces  jest  rodzaju  ¿eñskiego...,



– zatrudnienie i opieka spo³eczna;
– przemoc wobec kobiet;
– status prawny kobiet (np. w traktatach wspólnotowych);
– kobiece mniejszoœci etniczne w UE”45.

Wymienione instrumenty prawne nie odpowiadaj¹ jednak¿e na pod-
stawowe pytanie w jakim stopniu przyst¹pienie do UE wp³ynê³o na sytu-
acjê  kobiet  w  Polsce?

Zgodnie z rankingami przeprowadzonymi przez Freedom House (FH)
na rzecz przestrzegania praw obywatelskich oraz praw politycznych,
przyznano Polsce najwy¿sz¹ ocenê – jedynkê, w siedmiostopniowej skali.
Z drugiej strony na liœcie pañstw wolnych od korupcji, sporz¹dzonej przez
Transparency International (TI), Polska uplasowa³a siê na 67 miejscu. Or-
ganizacje ró¿nie oceniaj¹ stan praw kobiet w Polsce. Zdaniem FH pozycja
zawodowa kobiet w Polsce ulega nieustannej poprawie. Symbolem pozy-
tywnych zmian by³a nominacja kobiety – Danuty Hübner na pierwszego
cz³onka KE pochodz¹cego z Polski. Przeciwne stanowisko zajmuje Am-
nesty International (AI), przywo³uj¹c raport Komitetu Praw Cz³owieka
ONZ, zgodnie, z którym kobiety nadal nie s¹ zatrudniane i awansowane
na takich samych zasadach jak mê¿czyŸni. Natomiast wszystkie organiza-
cje s¹ zgodne na temat przemocy w rodzinie – Polska niewystarczaj¹co ra-
dzi sobie ze zjawiskiem, a ochrona ofiar jest znikoma46. Zaœ zgodnie
z raportem Banku Œwiatowego, sytuacja kobiet aktywnych zawodowo jest
nadal znacznie uzale¿niona od tradycyjnej, podwójnej roli, jak¹ kobiety
maj¹ spe³niaæ zgodnie ze stereotypowym wzorcem ¿ycia rodzinnego47.

Ponadto, jak zauwa¿y³a Pierella Paci, status kobiet w ¿yciu zawodo-
wym jest upoœledzony z uwagi na deficyt œrodków publicznych, który
w okresie pogarszaj¹cej siê koniunktury ekonomicznej i trudnoœci zwi¹za-
nych z restrukturyzacj¹ gospodarcz¹ w szczególnie negatywny sposób
dotkn¹³ kobiety. „Stopa bezrobocia kobiet wynosi obecnie 20 procent,
podczas gdy wskaŸnik dla mê¿czyzn wynosi 17 procent. Polki czêœciej
napotykaj¹ na bariery na rynku pracy, gdy¿ w ogromnej wiêkszoœci obar-
czone s¹ dodatkowo obowi¹zkami zwi¹zanymi z prowadzeniem gospo-
darstwa  domowego”48.
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Wszelakie stereotypy kulturowe znalaz³y swoje odzwierciedlenie
w dyskryminuj¹cym ograniczaniu dostêpu kobiet do zatrudnienia i awan-
su zawodowego w Polsce. Dominuj¹cy tradycyjny, patriarchalny model
rodziny, do którego g³ównych zwolenników nale¿y Koœció³ katolicki,
powoduje, i¿ propozycje dzia³añ na rzecz równouprawnienia kobiet i mê¿-
czyzn oraz przeciwdzia³ania dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ s¹ postrze-
gane jako relikt ideologii komunistycznej i potêpiane jako sprzeczne
z prawem naturalnym. Zdaniem Urszuli Nowakowskiej, fakt, i¿ emancy-
pacja za czasów komunizmu prowadzi³a do obarczenia kobiet podwójn¹
odpowiedzialnoœci¹, stanowi³ g³ówn¹ zachêtê do ponownego przyjêcia
stereotypowych,  tradycyjnych  ról  po  upadku  komunizmu49.

Pierwszoplanow¹ rol¹ kobiet wci¹¿ pozosta³o rodzenie i wychowanie
dzieci. Zgodnie z przyjêtym stereotypem, kobiety mog¹ podj¹æ pracê za-
wodow¹, jeœli nie bêd¹ zaniedbywaæ swych podstawowych, domowych
obowi¹zków. Dlatego te¿ niezwykle wa¿ne jest uœwiadamianie kobietom
w³asnych praw i rozwój us³ug opiekuñczo-wychowawczych, wspoma-
gaj¹cych  oboje  rodziców  w  opiece  nad  ma³ym  dzieckiem.

Nadmiar powolnych oraz niejednokrotnie negatywnych zjawisk nie
oznacza jednak, i¿ po 1989 roku nie dosz³o do korzystnych zmian w sytu-
acji kobiet w Polsce. W raporcie Parlamentu Europejskiego oraz Banku
Œwiatowego stwierdza siê, i¿ w ogólnym ujêciu, polski system prawny za-
pewnia równe traktowanie kobiet i mê¿czyzn. Czêsto brak jest œwiadomoœci
o istniej¹cych przepisach, co uniemo¿liwia kobietom pe³ne korzystanie
z przys³uguj¹cych im uprawnieñ. „Na tle szybko zmieniaj¹cego siê krajo-
brazu legislacyjnego potrzebne s¹ kampanie informacyjne, ze strony nie
tylko agend rz¹dowych, ale tak¿e organizacji trzeciego sektora”50. Ko-
niecznoœæ lepszego informowania kobiet o przys³uguj¹cych im prawach
nale¿y do najczêœciej podnoszonych przez raporty m.in. Banku Œwiato-
wego  i  Parlamentu  Europejskiego.

Spo³eczeñstwo w Polsce nie korzysta w dostatecznym stopniu z mo¿li-
woœci, jakie stwarzaj¹ instrumenty unijne. Udzia³ kobiet we w³adzy i ¿y-
ciu publicznym, równy status kobiet i mê¿czyzn, równouprawnienie czy
dyskryminacja z powodu p³ci – nadal nale¿¹ do nowych pojêæ, a przez to
obcych i niezrozumia³ych dla spo³eczeñstwa polskiego. Dodatkowym
problemem s¹ szkodliwe stereotypy i fa³szywe wizerunki zwi¹zane z po-
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zycj¹ kobiet i mê¿czyzn. Polska nadal jest krajem, w którym kobieta jest
odpowiedzialna za wychowanie dzieci, opiekê nad osobami starszymi czy
niepe³nosprawnymi, obowi¹zki domowe oraz kwestie materialne rodziny.
„Dyskurs równoœciowy dopiero siê w Polsce kszta³tuje i chocia¿ jego za-
siêg i znaczenie stopniowo rosn¹, miêdzy promowanym przez wrogów
emancypacji wizerunkiem cierpliwej, pokornej i wielodzietnej gospodyni
domowej a wyzwolon¹ i œwiadom¹ swoich praw Europejk¹, o której
mówi¹  obroñcy  równoœci,  panuje  pró¿nia”51.

Dalsza restrukturyzacja gospodarki oraz zmiany zachodz¹ce w spo-
³eczeñstwie musz¹ uwzglêdniaæ wymiar równouprawnienia. Œwiadcz¹
o tym nie tylko badania, które dowodz¹, i¿ podnoszenie statusu kobiet
przynosi wymierne korzyœci i faktu, i¿ dokonuj¹ce siê zmiany gospodarcze
i spo³eczne przecz¹ tradycyjnemu podzia³owi ról, ale tak¿e zobowi¹zania
podjête przez Polskê w stosunku do UE. Nowoczesna demokracja nie
mo¿e funkcjonowaæ bez przyswojenia i realizowania zasady równo-
uprawnienia.

Z analizy zagadnienia statusu kobiet w Polsce na tle unormowañ
wspólnotowych, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski i uogólnienia:
1. Zasada równoœci i niedyskryminacji nie powinna byæ traktowana me-

chanicznie. Jej zadanie polega na uwidocznieniu kobietom odrêbnoœci
ich po³o¿enia w celu lepszego zrozumienia natury dyskryminacji oraz
stworzenia okreœlonych preferencji zatrudnienia.

2. Poprawa sytuacji ekonomicznej i prawnej, nie tylko w Polsce, ale
w ca³ej Europie, wymaga podjêcia znacznie wiêkszych ni¿ dotychczas
dzia³añ politycznych. Istotne znaczenie maj¹ inicjatywy podejmowane
zarówno na rynku pracy, w instytucjach pañstwowych oraz w informo-
waniu spo³eczeñstwa.

3. Nale¿y zrewidowaæ ogólne spo³eczno-ekonomiczne dyskursy poli-
tyczne popierane przez UE, gdy¿ w du¿ym stopniu koliduj¹ z popraw¹
sytuacji kobiet.

4. Ró¿norodne inicjatywy podejmowane przez wspólnoty na rzecz rów-
nych szans kobiet i mê¿czyzn zbyt wolno zmieniaj¹ rzeczywistoœæ.
Dopóki istnieje ró¿nica miêdzy kobietami i mê¿czyznami w zakresie
obowi¹zków domowych, czyli pracy nieodp³atnej, wyeliminowanie
tradycyjnych struktur zajmie jeszcze du¿o czasu.
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5. Pe³ne wykorzystanie zdolnoœci obu p³ci mog³oby zostaæ zapewnione
przez odpowiednie standardy zabezpieczenia spo³ecznego oraz system
monitorowania sytuacji kobiet.

6. Mo¿liwoœci UE w rozszerzaniu zasady równoœci i niedyskryminacji
w stosunkach pracy ulegaj¹ wyczerpywaniu siê. „Dalszy postêp w tej
sferze jest ³¹czony z aktywnoœci¹ partnerów spo³ecznych, prowa-
dz¹cych dialog spo³eczny, obejmuj¹cy zagadnienia jednakowego trak-
towanie pracowników bez wzglêdu na p³eæ, zawieraj¹cych porozumienia
normatywne ustanawiaj¹ce zakaz dyskryminacji i wprowadzaj¹ce
sankcje prawne za niestosowanie siê do poczynionych ustaleñ”52.

7. G³ówna przyczyna ograniczania wp³ywu wprowadzanych w ¿ycie
przepisów prawnych w zakresie równego statusu p³ci s¹ stereotypy
spo³eczne. Wynika st¹d potrzeba zmian w metodzie selekcji pracowni-
ków, w programach nauczania, w rozwiniêciu sieci opieki nad dzieæmi
i osobami starszymi.

Summary

The issue of human rights and fundamental liberties in numerous realms of life –
whether political and civic, or social and cultural – has been frequently emphasized
when discussing the achievements of Western civilization. As a matter of principle,
every citizen, regardless of gender, has the same rights, obligations and opportunities
in every sphere. This equality implies an equal division of authority and power, that
gives women the right to participate in the institutions and public fora that make deci-
sions and issue opinions. This also refers to all other spheres and includes such matters
as the right to non-discrimination at work, in business activity, and equal opportunities
to  obtain  material  independence.

Polish society still does not take sufficient advantage of the opportunities provided
by EU instruments. The participation of women in public authorities and public life,
the equal status of men and women, equality of rights, or gender-related discrimination
are still new ideas, which are both strange and incomprehensible for Polish society.
Another problem is posed by harmful stereotypes and false images related to the posi-
tion of men and women. Poland remains a country where women are responsible for
bringing children up, caring for the elderly or the handicapped, household chores, and
for  material  matters  pertaining  to  the  family.
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