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Udział kobiet w życiu publicznym  
– Polska na tle innych krajów

Wprowadzenie

Celem niniejszej ekspertyzy jest analiza stanu obecności kobiet w sferze 
publicznej, w tym przede wszystkim w obszarach związanych z życiem 
politycznym. Zważywszy na to, że kobiety stanowią ponad połowę spo-
łeczeństwa (49,56% populacji światowej to kobiety, 51% dla Unii Europej-
skiej, a w Polsce ich udział wzrasta – w 2017 było ich 51,6% co oznacza, że 
na 100 mężczyzn jest 107 kobiet, (ale różnice te zaczynają się zwiększać 
znacząco dopiero w kohorcie wiekowej 50 – 54 lata i starszych), jak rów-
nież są głównymi opiekunkami dla znacznej części społeczeństwa – osób 
zależnych (dzieci i seniorów) jest to zatem kwestia o istotnym znaczeniu 
społecznym1. Kobiety w ostatnich dekadach odważnie wkraczają w sfe-
ry dotąd postrzegane jako typowo męskie, dominują wśród studentów 
szkół wyższych (57,8% kobiet do 42,2% mężczyzn) ale w szkołach resortu 
spraw wewnętrznych i administracji jest blisko trzykrotnie razy więcej 
studiujących mężczyzn (22,5% kobiet, 77,5% mężczyzn)2.

Z danych Eurostatu wynika, że „w 2018 r. wskaźnik aktywności 
zawodowej kobiet w Unii Europejskiej wynosił średnio 59,2% populacji 
w wieku 15–74 lat, podczas gdy w Polsce procent aktywnych zawodowo 
kobiet w tym wieku wynosił 54,1%. Procent aktywnych zawodowo męż-
czyzn w Polsce był natomiast zbliżony do średniej w Unii Europejskiej 
– różnica wynosiła w 2018 r. zaledwie 1,4 punktu procentowego”3. We-
dług wyników badania BAEL prowadzonego przez GUS liczba pracują-
cych, tak kobiet jak i mężczyzn zwiększyła się zarówno w porównaniu 

 1 Informacje z witryny GUS, www.stat.gov.pl (dostęp 27 lipca 2019).
 2 Infografika z okazji dnia kobiet 2019 r., stan na 30.XI. 2017, witryna GUS, www.

stat.gov.pl (dostęp 28 lipca 2019)
 3 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r, Nr ewid. 

111/2019/P/19/001/KBF Nr ewid. 112/2019/P/19/002/KBF, NIK, Warszawa 2019, 
s. 47. https://www.nik.gov.pl/plik/id,20794.pdf (dostęp 28 lipca 2019)
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kwartalnym, jak i rocznym. W roku 2018 w kwartale II w porównaniu 
do I liczba pracujących kobiet i mężczyzn wzrosła odpowiednio o 1,8% 
i 1,0%; w porównaniu do roku poprzedniego odpowiednio o 0,5% dla ko-
biet i 0,4% dla mężczyzn. Wśród pracujących mężczyźni stanowią 54,8%. 
Wskaźnik zatrudnienia w wieku 15 lat i więcej kształtował się na pozio-
mie 62,5% dla mężczyzn i 47,1% dla kobiet4. Dysproporcje w dochodach 
dla obu płci klasyfikowane są na poziomie 16,4% a wypłacane świadcze-
nia socjalne mają dysproporcje na poziomie 39%. Udział kobiet w rynku 
pracy nie przekłada się na ich bezpośredni wpływ społeczny. Pozycje 
uprzywilejowane, bądź mające znaczenie dla ostatecznych rozwiązań 
zwykle zajmują mężczyźni, co osłabia wpływ, jaki kobiety mogłyby mieć 
w faktycznie demokratycznym, równościowym procesie decyzyjnym5.

Statystyki Gender Equality Index dla ostatnich dziesięciu lat dowo-
dzą, że największy postęp w zwiększaniu udziału kobiet w sferze pu-
blicznej dotyczy właśnie obszaru związanego z podejmowaniem decyzji 
(w 2017 roku wartość wskaźnika w tym obszarze wynosiła 48,7 na 100 
pkt). Nie oznacza to jednak, że obejmuje to także najważniejsze sfery 
i stanowiska, gdyż w tym zakresie indeks wciąż nie osiąga nawet poło-
wy skali. Kobiety osiągają sukces (progres) do pewnego stopnia, a potem 
trafiają na tzw. szklany sufit6.

Według twórców Global Gender Gap Report największe dyspropor-
cje między kobietami a mężczyznami rysują się pod względem wskaźni-
ka opisującego różnicę szans w sferze równouprawnienia politycznego, 
uczestnictwa ekonomicznego i możliwości7. Najwięcej trudności w za-
kresie wyrównania szans kobiet i mężczyzn występuje w obszarze rów-
nouprawnienia politycznego. Subindeks dla tego działu kształtuje się 
na poziomie 22% (dla porównania w zakresie dostępu do edukacji na 
poziomie 95%). Najlepiej w sferze polityki wypada Islandia, ale tam rów-
nież różnica między kobietami a mężczyznami obejmuje 33%, co więcej 
od kilku lat się zwiększa. W Norwegii, Finlandii i Szwecji zmniejszono 
o połowę różnicę dzielącą kobiety i mężczyzn pod tym względem.

Uwzględnienie danych statystycznych zróżnicowanych ze względu 
na płeć pozwala na dokonywanie zasadnych analiz życia społecznego, 

 4 Informacja o  rynku pracy w  II kwartale 2018 r .Dane wstępne, GUS, Warszawa 
24.sierpnia 2018, s. 2. www.stat.gov.pl (dostęp 13 sierpnia 2019).

 5 M. Noichl (red.), Report on the EU Strategy for equality between women and men 
post 2015 (2014/2152(INI)) Committee on Women’s Rights and Gender Equality, 
European Parliament, 13.05.2015, s.8.

 6 Informacje z witryny European Institute of Gender Equality (EIGE), www.eige.
europa.eu (data dostępu 28 lipca 2019).

 7 Tłum. Ang. Political Empowerment and Economic Participation and Opportunity.



5

a także stwarza możliwości monitorowania sytuacji i jej kształtowania 
poprzez podejmowanie odpowiednich działań. Jest to nie tylko przydat-
ne praktycznie, ale staje się także niezbędnym elementem życia publicz-
nego, także zalecanego i wymaganego (np. przy redystrybucji środków 
finansowych) przez agendy zewnętrzne, w tym instytucje Unii Euro-
pejskiej. Równość płci jest bowiem jednym z najważniejszych i silnie 
podkreślanych filarów polityki międzynarodowej. Można powiedzieć, 
że jest to zagadnienie przekrojowe – obserwowane w wielu aspektach 
i dziedzinach życia publicznego. Spojrzenie z perspektywy różnic płcio-
wych może mieć dwojaką formę: potrzeb praktycznych bądź strategicz-
nych. Do tych pierwszych zalicza się wszystko co związane jest z życiem 
codziennym, jak np. pożywienie, mieszkanie, dostęp do dóbr podstawo-
wych etc. Potrzeby strategiczne kojarzone są z wszelkimi, nawet ukry-
tymi formami dyskryminacji będącymi pochodnymi obowiązującego 
prawa, negatywnych zjawisk społecznych jak przemoc (ukryta, jawna, 
symboliczna etc.), brakiem dostępu do systemu usług czy wreszcie bra-
kiem należnej reprezentacji politycznej i innymi.

 Równe prawa i potencjalne szanse na zrealizowanie celów życio-
wych jednostek powinny stanowić podstawę budowania demokracji 
uczestniczącej poprzez społeczeństwo obywatelskie. Nie można zatem 
zignorować głosu ponad połowy obywateli jeśli procesy decyzyjne mają 
być sprawiedliwe i uczciwe. Kobiety powinny mieć swoje reprezentacje 
na każdym szczeblu organizacyjnym struktur państwa oraz powinny 
one być „słyszalne”, mieć realny wpływ na kształtowaną politykę, tak 
krajową jak i zagraniczną.

Podejmowane zagadnienie nie jest niczym nowym w historii my-
śli społecznej, bowiem spór o prawa i przestrzenie realizacji aspiracji 
kobiecych uwypuklił się na przełomie XX i XXI w., stanowiąc oś spo-
ru między przedstawicielami nurtu konserwatywnego a liberalnego. 
Działania mające na celu osiąganie równego udziału kobiet w życiu pu-
blicznym podnoszone są w agendzie międzynarodowej od ponad 20 lat, 
a w Polsce od ponad 100. Wciąż jednak kobiety są niedoreprezentowane 
na stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji. Problem ten 
dotyczy nie tylko życia politycznego, ale wszystkich sfer życia i każdego 
poziomu decyzyjności, w tym środowisk o przewadze liczebnej kobiet.

Niniejsza analiza, o charakterze naukowym, oparta jest o źródła 
zastane i istniejące bazy danych, pisana jest z perspektywy tradycji ko-
rzeni europejskich, etyki katolickiej, filozofii personalistycznej, z której 
wyprowadzono nowy feminizm. Nurt ten zapoczątkowała Edyta Stein, 
a rozpropagował Jan Paweł II. Jego główne założenie odwołuje się do 
wyjaśnienia i zachęcania do osiągania pełni komplementarności płci we 
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wszystkich sferach życia. Kobiety i mężczyźni są równi osobowo, lecz 
różni pod względem płci i naturalnych skłonności. Niezależnie jednak 
od wszelkich odmienności, każdy człowiek ma prawo do realizowania 
się w sferze publicznej – adekwatnie do swoich pragnień i talentów. 
W przekazie społecznym wciąż podkreśla się rozdzielność sfery pry-
watnej od zawodowej. Tymczasem wskazane jest postrzeganie osoby 
jako całości – zarówno jej życia prywatnego, jak i zawodowego, jako że 
sfery te wzajemnie się przenikają i warunkują8.

„Współczesność nacechowana jest dyskursem ukierunkowanym 
na wiedzę, umiejętności oraz potencjał jednostki. Wydaje się jednak, że 
mimo wsparcia jakie kobiety uzyskują, tak na poziomie makro – w ska-
li międzynarodowej, mezo – na poziomie ogólnopolskim czy mikro – 
na poziomie lokalnym (w sensie geograficznym, ale i wspólnotowym), 
wciąż ich sytuacja nie jest równa pozycji mężczyzny we współczesnym 
świecie. Istotą postulowanych tez jest stworzenie klimatu do zmiany 
typu wygrana – wygrany, co wymaga odwrócenia anachronicznego, 
stereotypowego czy wąskiego postrzegania płciowości na rzecz komple-
mentarnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia9.”

Prezentowana problematyka podejmuje kwestię konieczności do-
strzeżenia praktyk egalitaryzacyjnych w relacjach między płciami, przy 
jednoczesnym zilustrowaniu danymi ilościowymi istniejącego wymia-
ru nierówności społecznych (np. w sferze pracy, pełnienia funkcji pu-
blicznych, na arenie politycznej). Jest ona niezwykle istotna, ponieważ 
w żadnym organie państwa, czy strukturze administracyjnej Unii Eu-
ropejskiej (Parlamencie, Komisji, ciałach doradczych, etc.) nie ma rów-
ności płci, a postulowane parytety i poziomy partycypacji kobiet zwykle 
pozostają na poziomie deklaratywnym. Jest to specyfika nie tyle europej-
ska, co ogólnoświatowa. Dane wskazują, że przez ostatnich 20 lat udział 
kobiet w życiu publicznym i sferze politycznej podwoił się, a mimo to 
kobiet parlamentarzystek na całym świecie jest mniej niż 25% (23,6%)10.

Rozumienie demokracji jako procesu współpracy członków społe-
czeństwa, w którym zasada subsydiarności i pomocniczości odgrywa 

 8 S. von Streng, Potrójne powołanie kobiety według Edyty Stein, red. M. Schumacher, 
Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu, Centrum Myśli Jana Pawła II, 
Warszawa, 2008, s. 189.

 9 M. Luty-Michalak, O.A. Kotowska-Wójcik, Kobiece przestrzenie realizacji – cel, po-
wołanie, misja, rzeczywistość, [w:] red. M. Luty-Michalak, O.A. Kotowska-Wójcik, 
Kobieta w przestrzeni publicznej, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, War-
szawa 2017, s. 9.

 10 2018 Report on Equality between women and men in the EU, Luxemburg Publica-
tion Office of the European Union, 2018, s. 25.
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decydującą rolę, wymaga pracy nad tworzeniem kultury zaufania i wia-
rygodności11. Ciała i stanowiska reprezentatywne dla administracji pań-
stwowej są w dużej mierze efektem wyborów politycznych, te z kolei 
stanowią efekt kulturowy funkcjonujących w przestrzeni publicznej 
norm kulturowych, stereotypów (zwłaszcza podświadomych) i domina-
cji endocentrycznego światopoglądu. „O ile teorie strukturalno-funkcjo-
nalne podkreślają znaczenie zróżnicowania płci społeczno-kulturowej, 
także kobiecej submisyjności dla integracji społecznej i stabilności syste-
mu, o tyle koncepcje feministyczne podnosząc kwestię nierówności płci 
na płaszczyźnie pozycji, władzy i prestiżu, akcentują zjawisko seksizmu 
i dyskryminacji12. (…) Pierre Bourdieu uważał13, że są one przekazywane 
nieświadomie, głównie w procesie socjalizacji pierwotnej i podtrzymują 
metastruktury androgyniczne (rodzinne, edukacyjne, religijne), które 
same zwrotnie na nie oddziaływają14.”

Równouprawnienie polityczne kobiet w parlamencie

W roku 1918 Polki otrzymały bierne i czynne prawo wyborcze, dzięki 
czemu w Sejmie Ustawodawczym w latach 1919-1922 zasiadało osiem 
posłanek, a w Sejmie I kadencji (lata 1922-1928) dziewięć kobiet, co sta-
nowiło niewiele ponad 2%. Nieznacznie wyższy był udział kobiet wśród 
senatorów15. Od tamtego okresu wiele się zmieniło ale wydaje się, że 
jedno pozostaje niezmienne do dziś: kobiety w Polsce nadal stanowią 
znaczną mniejszość zarówno wśród posłów, jak i senatorów.

Z punktu widzenia przeprowadzanej analizy istotne jest określe-
nie udziału kobiet w parlamencie w ostatnich trzech dekadach. W Pol-
sce podobnie jak w wielu innych państwach parlament jest dwuizbowy 
i składa się z izby pierwszej, niższej czyli Sejmu i izby drugiej, wyższej, 
czyli Senatu. Polski Sejm tworzy 460 posłów, a udział kobiet w kolejnych 
jego kadencjach wzrasta, zgodnie z trendem ich wyższego zaangażowa-
nia i udziału w polityce. Jak wskazują Agata Chełstowska, Małgorzata 

 11 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2007, s. 223–227.

 12 A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004, s.133–137.
 13 P. Bourdieu, Męska dominacja, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 14 M. Sroczyńska, Być kobietą w Polsce…, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 

2015 11(2), s. 47. (s.42-61).
 15 M. Śliwa, Udział kobiet w wyborach i ich działalność parlamentarna, [w:] A. Żar-

nowska, A. Szwarc (red.), Równe prawa i nierówne szanse: kobiety w Polsce mię-
dzywojennej. Zbiór studiów, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000, s. 53.
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Druciarek, Aleksandra Niżyńska i Natalia Skoczylas jest to wynik dzia-
łania kwot wyborczych16.

Wnioski te potwierdzają dane zawarte w tabeli 1. Liczba kobiet po-
słów wzrasta systematycznie od I kadencji Sejmu czyli od roku 1991, 
kiedy to kobiety stanowiły mniej niż 10% liczebności. W Sejmie II i III 
kadencji odsetek ten wynosił nieco ponad 13%, a na początku IV, V i VI 
kadencji ponad 20%, czyli dwukrotnie więcej niż w 1991 r. W 2011 roku 
kobiety stanowiły niespełna 24% nowo wybranych parlamentarzystów, 
a w roku 2015 ponad 27%.

Tabela 1. Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej na początku kadencji Sejmu w podziale na 
płeć

Kadencja
Liczba osób sprawujących mandat

Razem Kobiety Mężczyźni % kobiet

I 460 44 416 9,56%
II 460 60 400 13,04%
III 460 60 400 13,04%
IV 460 93 367 20,22%
V 460 94 366 20,43%
VI 460 94 366 20,43%
VII 460 110 350 23,91%
VIII 460 125 335 27,17%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kobiety w Polsce, GUS, Warszawa 2007, s. 229, Sejm 
RP: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/poslowie_poczatek_kad (dostęp 18.08.2019 r.) 
oraz Państwowa Komisja Wyborcza: https://pkw.gov.pl/315_Wybory_do_Sejmu_i_do_Senatu 
(dostęp 18.08.2019 r.).

Powyższe dane warto zestawić z informacjami na temat ilości kobiet 
wśród kandydatów na posłów (wykres 1). W latach 1991 i 1993 kobiety 
stanowiły około 13% (12,9% oraz 13,1%) osób, które kandydowały w wy-
borach. W trakcie kolejnych wyborów odnotowano więcej zgłoszonych 
kandydatek i odsetki te wynosiły odpowiednio: w 1997 roku – 15,9%, 
w 2001 roku – 23,2%, w 2005 roku – 24,5%, w 2007 roku – 23,1%, w 2011 
roku – 43,5%, w 2015 roku – 42,3%. Oznacza to, że na początku każ-
dej kadencji udział kobiet wśród parlamentarzystów był niższy niż ich 
udział wśród kandydatów na posłów. Różnica ta jest znaczna zwłasz-
cza w przypadku dwóch ostatnich kadencji Sejmu, bowiem wynosiła 
ona odpowiednio niemal 20 i nieco ponad 15 punktów procentowych. 
W przypadku pozostałych kadencji różnice te oscylowały na poziomie 

 16 A. Chełstowska, M. Druciarek, A. Niżyńska, N. Skoczylas, Udział kobiet w wybo-
rach parlamentarnych w 2015 roku. Wyniki monitoringu obserwatorium równości 
płci, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015, s. 2.
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3 – 4 punktów procentowych. Najniższa dysproporcja wystąpiła w 1993 
roku (0,6 punktu procentowego).

Tak duże dysproporcje w przypadku dwóch ostatnich kadencji Sej-
mu są skutkiem wprowadzenia w życie przepisów ustawy z dnia 5 stycz-
nia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. 
z 2011 r. nr 34, poz. 172), czyli wprowadzenia obowiązujących kwot na 
listach wyborczych. Zgodnie z zapisami udział kandydatek i kandyda-
tów na listach wyborczych do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz rad 
gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich nie może być niższy niż 35%.

Wykres 1. Udział kobiet wśród kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w kolejnych kadencjach (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kobiety w Polsce, GUS, Warszawa 2007, s. 229, Sejm 
RP: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/poslowie_poczatek_kad (dostęp 18.08.2019 r.) 
oraz Państwowa Komisja Wyborcza: https://pkw.gov.pl/315_Wybory_do_Sejmu_i_do_Senatu 
(dostęp 18.08.2019 r.).

Informacje dotyczące Polski warto porównać z danymi dotyczący-
mi innych państw europejskich oraz wybranych wpływowych państw 
świata, takich jak: USA, Rosja, Japonia, Kanada, Australia oraz Brazy-
lia. Dane zaczerpnięto z bazy danych Inter-Parliamentary Union: the 
IPU’s Open Data Platform, w której zebrano informacje dotyczące par-
lamentów 193 państw świata od roku 1997, dzięki czemu umożliwia ona 
porównanie i obserwację trendów w zakresie badanej problematyki, 
występujących na całym świecie.
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W roku 1997 wśród analizowanych państw najwyższy udział ko-
biet wśród posłów odnotowano w Szwecji (40,4%), która zajmowała 
również pierwsze miejsce na świecie. Kobiety stanowiły ponad 30% 
parlamentarzystów również w Norwegii (36,4%), Finlandii (33,5%), 
Danii (33%) oraz Holandii (31,3%). Polska znalazła się na 19 miejscu 
poniższego zestawienia (13%), co oznacza jednocześnie 32 pozycję 

Wykres 2. Udział kobiet wśród posłów w wybranych państwach (w %) (stan na 10 listo-
pada 1997 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).
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na świecie. Na uwagę zasługuje fakt, że nawet w USA czyli państwie 
o bogatej tradycji demokratycznej udział kobiet wyniósł jedynie 11,7%. 
Aż w 14 państwach kobiety stanowiły poniżej 10% posłów: Łotwa (9%), 
Chorwacja (7,9%), Słowenia (7,8%), Rumunia (7,3%), Brazylia (6,6%), 
Grecja (6,3%), Malta (5,8%), Monako (5,6%), Cypr (5,4%), Mołdawia 

Wykres 3. Udział kobiet wśród posłów w wybranych państwach (w %) (stan na 15 listo-
pada 2000 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).
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(4,8%), Japonia (4,6%), Lichtenstein (4%), Ukraina (3,8%) oraz Mace-
donia (3,3%).

W roku 2000 Szwecja nadal była państwem, w którym odsetek 
kobiet posłów był najwyższy na świecie (42,7%). Znaczny udział ko-
biet wśród osób piastujących tę funkcję odnotowano również w Danii 
(37,4%), Finlandii (36,5%), Norwegii (36,4%), Holandii (36%), Islandii 
(34,9%) oraz w Niemczech (30,9%). Z kolei najniższy ich udział wystę-
pował na Malcie (9,2%), w Mołdawii (8,9%), Grecji (8,7%), na Węgrzech 
(8,3%), Ukrainie (7,8%), w Rosji (7,7%), Rumunii (7,3%), na Cyprze (7,1%), 
w Macedonii (6,7%), Brazylii (5,7%), Japonii (5%), na Białorusi (4,5%) 
oraz w Lichtensteinie (4%). Polska na 44 analizowane państwa zajęła 
25 miejsce (13%) wyprzedzając m.in. USA (12,9%). W większości państw 
Europy Środkowo-Wschodniej kobiety stanowiły od 10% do 20% po-
słów: Estonia (17,8%), Litwa (17,5%), Łotwa (17%), Czechy (15%), Słowacja 
(14%) (Wykres 3). 

Rok 2005 nie przyniósł większych zmian jeśli chodzi o  listę 
państw, w których odsetek kobiet wśród posłów był najwyższy. Na 
pierwszym miejscu nadal znajdowała się Szwecja (45,3%), a dalej 
Norwegia (38,2%), Finlandia (37,5%), Dania (36,9%), Holandia (36,7%), 
Hiszpania (36%,), Belgia (34,7%), Austria (33,9%), Niemcy (32,8%), 
jak również Islandia (30,2%). Zmniejszyła się jednak liczba państw, 
w których mniej niż 10% kobiet piastowało tę funkcję: Rosja (9,8%), 
Malta (9,2%), Węgry (9,1%), Brazylia (8,6%), Japonia (7,1%) oraz Ukra-
ina (5,3%). W Polsce zwiększyła się liczba posłanek do 20%, a w USA 
do nieco ponad 15% (Wykres 4).

W 2010 roku do grona państw, w których odsetek kobiet posłanek 
wynosił powyżej 30% dołączyła także Białoruś (31,8%). Nadal pierwsze 
miejsce wśród analizowanych państw zajmowała Szwecja (46,4%), a da-
lej Islandia (42,9%), Holandia (40,7%), Finlandia (40%), Norwegia (39,6%), 
Belgia (39,3%), Dania (38%), Hiszpania (36,6%), Niemcy (32,8%), Mace-
donia (32,5%) oraz Białoruś (31,8%). Polska znalazła się na 27 miejscu 
(20%). W USA co szósty parlamentarzysta był kobietą (16,8%), a w Rosji 
co siódmy (14%). Tylko w czterech państwach udział kobiet wśród po-
słów był mniejszy niż 10%: Węgry (9,1%), Brazylia (8,8%) Malta (8,7%) 
i Ukraina (8%) (Wykres 5).

W 2015 roku już w 16 państwach kobiety stanowiły więcej niż 30% 
parlamentarzystów, w tym w 4 ponad 40%: Szwecja (43,6%), Finlan-
dia (41,5%), Islandia (41,3%), Hiszpania (41,1%), Norwegia (39,6%), Bel-
gia (39,3%), Dania (37,4%), Holandia (37,3%), Słowenia (36,7%), Niemcy 
(36,5%), Serbia (34%), Macedonia (33,3%), Portugalia (31,3%), Włochy 
(31%), Austria (30,6%), jak również Szwajcaria (30,5%). W Polsce odsetek 
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Wykres 4. Udział kobiet wśród posłów w wybranych państwach (w %) (stan na 30 czerwca 
2005 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).

ten wzrósł do 24,1%, w USA do 19,4%, a w Rosji spadł o 0,4% do po-
ziomu 13,6%. W tym okresie jedynie w Brazylii i Japonii udział kobiet 
wśród posłów wynosił nieco poniżej 10% (odpowiednio 9,9% oraz 9,5%) 
(Wykres 6)
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Wykres 5. Udział kobiet wśród posłów w wybranych państwach (w %) (stan na 30 czerwca 
2010 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).

Rok 2019 przyniósł dalszy wzrost odsetka kobiet wśród parlamen-
tarzystów w większości analizowanych państw. W żadnym z nich nie 
wyniósł on mniej niż 10%, a w dziewięciu mieścił się w przedziale od 10% 
do 20%: Grecja (18,67%), Cypr (17,86%), Rosja (15,78%), Brazylia (15,01%), 
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Wykres 6. Udział kobiet wśród posłów w wybranych państwach (w %) (stan na 1 lipca 
2015 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).

Węgry (12,56%), Lichtenstein (12%), Malta (11,94%), Ukraina (11,58%) oraz 
Japonia (10,15%). Najliczniej kobiety reprezentowane były w Hiszpanii 
(47,43%), Szwecji (47,28%), Finlandii (47%), Belgii (42,67%), jak również 
w Norwegii (40,83%). Aż w 16 państwach kobiety stanowiły więcej niż 
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30%, a mniej niż 40% posłów. W Polsce częściej niż co trzeci parlamenta-
rzysta to kobieta (29,13%), a w USA niemal co czwarty (23,56%) (Wykres 7).

Jak już wspomniano powyżej polski parlament składa się z Sejmu 
(izby niższej) oraz Senatu (izby wyższej). Z tego względu w kompleksowej 

Wykres 7. Udział kobiet wśród posłów w wybranych państwach (w %) (stan na 1 lipca 
2019 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the 
IPU’s Open Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).
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analizie udziału kobiet w życiu politycznym należy uwzględnić także 
ich liczbę wśród senatorów. Od 1989 roku liczba wybieranych senatorów 
wynosi 100, jednakże nie wszyscy senatorowie sprawowali swój man-
dat przez całą kadencję. W tabeli 2 przedstawiono informacje na temat 
liczby senatorów na początku i na końcu każdej z kadencji Senatu w po-
dziale na płeć. Na początku kadencji najniższy odsetek kobiet senatorów 
odnotowany został w przypadku kadencji I (6%), II (8%) oraz VIII (8%). 
Z kolei najwyższy w kadencji V (23%). Pomimo zmiany liczby senatorów 
sytuacja na końcu każdej kadencji kształtowała się podobnie.

Tabela 2. Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej według płci na początku i na końcu 
kadencji Senatu

Kaden-
cja

Na początku kadencji Na końcu kadencji

Razem Kobiety Męż-
czyźni

% 
kobiet Razem Kobiety Męż-

czyźni
% 

kobiet
I 100 6 94 6,00 98 7 91 7,14
II 100 8 92 8,00 100 8 92 8,00
III 100 13 87 13,00 99 13 86 13,13
IV 100 12 98 12,00 98 12 86 12,24
V 100 23 77 23,00 100 24 76 24,00
VI 100 13 87 13,00 98 11 87 11,22
VII 100 8 92 8,00 100 7 93 7,00
VIII 100 13 87 13,00 99 13 86 13,13
IX 100 12 88 12,00 97 14 83 14,43

Źródło: XXX-lecie odrodzonego Senatu w liczbach, Studia i materiały o Senacie, Kancelaria Senatu, 
Warszawa 2019, s. 8.

W sytuacji rezygnacji z mandatów przeprowadzano wybory uzu-
pełniające, w związku z czym łączna liczba senatorów w trakcie trwania 
większości kadencji przekraczała 100. Niestety większa ich liczba nie 
oznacza wyższego udziału kobiet. Po wyborach uzupełniających nadal 
najmniej kobiet pełniło tę funkcję w trakcie kadencji I (6,8%), II (8%) oraz 
VII (8,57%), a najwięcej w tracie kadencji V (23,65%) (Tabela 3).

Poniżej zestawiono liczbę senatorów według liczby sprawowanych 
kadencji (Tabela 4), co pozwala na zilustrowanie trwałości pozyskanego 
mandatu. Najwięcej osób – 429 pełniło swój mandat przez jedną ka-
dencję, w tym 53 kobiety (12,35%). Na dwie kadencje wybrano 125 osób, 
w tym 10 kobiet (8%), na trzy kadencje – 38 mężczyzn i 9 kobiet (19,15%), 
na cztery kadencje 19 osób, w tym 3 kobiety (15,79%), a na pięć kadencji 
4 osoby, w tym jedną kobietę (25%). Przeciętny udział kobiet w liczbie 
senatorów wybieranych na kolejne kadencje wzrasta wraz ze wzrostem 
liczby pełnionych kadencji. Niemniej jednak liczebnie są to pojedyn-
cze kobiety. Wydaje się znaczącym natomiast, że prawdopodobieństwo 
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powtórnego sprawowania mandatu przez mężczyzn wynosi 0,3%, a dla 
kobiet odpowiednio 0,19%.

Informacje dotyczące Polski zostały poniżej porównane z dany-
mi dotyczącymi innych państw, w których istnieje izba wyższa par-
lamentu. Poniższe wykresy uwzględniają wszystkie takie państwa 
europejskie oraz podobnie, jak w przypadku analizy dotyczącej izby 
niższej parlamentu wybrane wpływowe państwa świata, takie jak: 
USA, Rosja, Japonia, Kanada, Australia oraz Brazylia. Dane ponow-
nie zaczerpnięto z bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s 
Open Data Platform.

Najwyższy odsetek kobiet-senatorów w listopadzie 1997 roku od-
notowano w Australii (30,3%), Kanadzie (23,1%), Holandii (22,7%), Bel-
gii (22,5%), Austrii (20,3%), Niemczech (18,8%) oraz Szwajcarii (17,4%). 
Polska znalazła się na 12 miejscu (z 19-tu analizowanych) poniższego 

Tabela 3. Łączna liczba osób sprawujących mandat Senatora RP w trakcie trwania 
danej kadencji według płci

Kadencja
Liczba osób sprawujących mandat

Razem Kobiety Mężczyźni % kobiet
I 103 7 96 6,80
II 100 8 92 8,00
III 104 13 91 12,50
IV 105 12 93 11,43
V 110 26 84 23,64
VI 101 13 88 12,87
VII 105 9 96 8,57
VIII 106 15 91 14,15
IX 101 14 87 13,86

Źródło: XXX-lecie odrodzonego Senatu w liczbach, Studia i materiały o Senacie, Kancelaria Senatu, 
Warszawa 2019, s. 8-9.

Tabela 4. Liczba senatorów według liczby sprawowanych kadencji i płci

Kadencja
Liczba osób sprawujących mandat

Razem Kobiety Mężczyźni % kobiet
Jedna 429 53 376 12,35
Dwie 125 10 115 8,00
Trzy 47 9 38 19,15
Cztery 19 3 16 15,79
Pięć 4 1 3 25,00
Sześć 2 0 2 0,00
Siedem 1 0 1 0,00
Razem 627 76 551 12,12

Źródło: XXX-lecie odrodzonego Senatu w liczbach, Studia i materiały o Senacie, Kancelaria Senatu, 
Warszawa 2019, s. 9.
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zestawienia (11%). Najbardziej niekorzystnie sytuacja kształtowała się 
w USA (9%), we Włoszech (8%), Wielkiej Brytanii (7,5%), Chorwacji (5,9%), 
Francji (5,6%), Rumunii (1,4%) oraz Rosji (0,6%) (Wykres 8).

Rok 2000 przyniósł znaczne zmiany w zakresie analizowanych 
danych. W Niemczech udział kobiet wśród senatorów znacznie wzrósł 
i wyniósł aż 59,4%. Na drugim miejscu znalazła się Kanada, gdzie 
kobiety stanowiły 30,5% osób pełniących tę funkcję, a dalej Australia 
(28,9%), Belgia (28,2%), Holandia (26,7%), Hiszpania (22,8%), Austria 
(20,3%), Szwajcaria (19,6%), Irlandia (18,3%). W Polsce odsetek ten po-
dobnie jak w 1997 roku wynosił 11%. Najniższy udział kobiet nadal od-
notowano w Chorwacji (6%), Francji (5,9%), Rumunii (1,4%) oraz Rosjo 
(0,6%) (Wykres 9). 

Rok 2005 przyniósł kolejne zmiany. Udział kobiet wśród senatorów 
w Niemczech spadł o ponad 40 punktów procentowych do poziomu 18,8%. 
Najwięcej kobiet zasiadało w izbie wyższej parlamentu w Belgii (38%), 
Kanadzie (37,1%), Australii (35,5%). Warto zauważyć, że w październiku 
2004 roku na Białorusi odbyły się wybory do Senatu, w których kobiety 
zdobyły ponad 31,5% mandatów. Pomiędzy 20% a 30% miejsc w Sena-
cie zajmowały kobiety w następujących państwach: Holandia (29,3%), 

Wykres 8. Udział kobiet wśród senatorów w wybranych państwach (w %) (stan na 10 
listopad 1997 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).

Wykres 9. Udział kobiet wśród senatorów w wybranych państwach (w %) (stan na 15 
czerwiec 2000 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).

Wykres 10. Udział kobiet wśród senatorów w wybranych państwach (w %) (stan na 30 
czerwiec 2005 r.)
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Austria (27,4%), Szwajcaria (23,9%), Hiszpania (23,2%) oraz Polska 23%. 
Wynik poniżej 10% wystąpił w Rumunii (9,5%), we Włoszech (8,1%) oraz 
w Rosji (3,4%) (Wykres 10).

W 2010 roku Belgia ponownie znalazła się na pierwszym miejscu, 
ponieważ kobiety stanowiły tam 42,5% senatorów. Na drugim miej-
scu uplasowała się Australia (35,5%), a dalej Holandia (34,7%), Kanada 
(34,4%), Białoruś (32,8%) oraz Hiszpania (30,8%). Mniej niż 30%, a wię-
cej niż 20% senatorów stanowiły kobiety w następujących państwach: 
Austria (29,5%), Irlandia (22%), Francja (21,9%), Niemcy oraz Szwajcaria 
(21,7%), jak również Wielka Brytania (201,%). W Polsce odsetek ten spadł 
ponownie do poziomu 8%. Gorzej niż w naszym kraju sytuacja kształto-
wała się Rumunii (5,8%), Rosji (4,7%) oraz na Słowenii (2,5) (Wykres 11).

W roku 2015 dokładnie połowę senatorów w Belgii stanowiły kobie-
ty. W Niemczech odsetek ten wynosił 40,6%. Ponad 30% mandatów spra-
wowały kobiety w Kanadzie (38,8%), Australii (38,2%), Holandii (34,7%), 
Hiszpanii (33,8%) oraz na Białorusi (32,8%). Udział kobiet wśród osób 
sprawujących mandat w izbie wyższej parlamentu niemal we wszyst-
kich państwach wzrósł, wskutek czego Polska, w której jedynie 13% 
senatorów stanowiły kobiety, znalazła się niemal na samym końcu 
zestawienia. Bardziej niekorzystną sytuację zaobserwowano jedynie 

Wykres 11. Udział kobiet wśród senatorów w wybranych państwach (w %) (stan na 30 
czerwiec 2010 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).
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Wykres 12. Udział kobiet wśród senatorów w wybranych państwach (w %) (stan na 1 
lipiec 2015 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).

Wykres 13. Udział kobiet wśród senatorów w wybranych państwach (w %) (stan na 1 li-
piec 2019 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Inter-Parliamentary Union: the IPU’s Open 
Data Platform https://data.ipu.org/ (dostęp: 16.08.2019 r.).
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w Rumunii (7,7%) oraz na Słowenii (7,5%). Nawet w Rosji, która w po-
przednich latach znajdowała się na końcu listy, odsetek kobiet senatorów 
był wyższy (17,1%) (Wykres 12).

Najnowsze dane z lipca bieżącego roku nadal wskazują na nieko-
rzystną sytuację kobiet w Polsce, których odsetek wśród senatorów wy-
nosi jedynie 14%. Kobiety stanowią niemal połowę senatorów w Australii 
(48,68%) oraz Kanadzie (46,67%). Do czołówki państw, w których kobiety 
najczęściej zostają senatorami zaliczyć można również Belgię (43,33%), 
Hiszpanię (39,2%), Niemcy 39,13%), Holandię (38,68%), Austrię (36,7%), 
Włochy (34,38%), Francję (32,18%), Białoruś (30,36%) oraz Irlandię (30%). 
Zestawienie zamykają takie państwa jak Polska (14%), Rumunia (13,97%) 
oraz Słowenia (10%) (Wykres 13).

Choć zmiany udziału kobiet w izbach niższych oraz wyższych ana-
lizowanych państw charakteryzowały się silną dynamiką, to sytuacja 
w Polsce nie przedstawia się na tym tle korzystnie. Powyższe dane wska-
zują na znacząco niski udział Polek wśród osób sprawujących mandat 
zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Aczkolwiek podkreślić należy, że 
w przypadku izby niższej sytuacja polskich kobiet jest bardziej korzystna 
niż w przypadku izby wyższej.

Przedstawiciele państw członkowskich zasiadają również w Par-
lamencie Unii Europejskiej. Poniższy wykres przedstawia informacje 
dotyczące odsetka kobiet i mężczyzn, którzy piastowali tę funkcję w lu-
tym bieżącego roku. Sytuacja Polski na tle innych państw europejskich 
jest niestety niekorzystna. Przeciętny udział kobiet wśród europosłów 
wynosił nieco ponad 36%, podczas gdy dla Polski odsetek ten był niższy 
o ponad 10 punktów procentowych (25,5%). Najwięcej mandatów spra-
wowały kobiety pochodzące z Finlandii (79,6%), Chorwacji oraz Irlandii 
(po 54,5%), jak również Malty i Szwecji (po 50%). Najbardziej niekorzyst-
na sytuacja występowała na Węgrzech (19%), Litwie (18,2%), w Bułgarii 
(17,6%) oraz w Estonii i na Cyprze (po 16,7%) (Wykres 14).
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Wykres 14. Udział kobiet w Parlamencie Europejskim według państw (w %) (stan na 1 
luty 2019 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161126/
EPRS_ATA(2019)635530_EN-Women-in-parliaments-2p.pdf (dostęp: 19.08.2019 r.).
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Kobiety pełniące istotne funkcje publiczne

Według Global Gender Gap Report indeks globalnego równouprawnienia 
politycznego ilustruje niski poziom udziału kobiet pełniących funkcje 
polityczne każdego szczebla, w szczególności jeśli chodzi o liczbę kobiet 
będących głowami państw. W przeciągu ostatnich 50-ciu lat, na 149 
państw średnia kadencja kobiety będącej głową państwa bądź premie-
rem trwała 2,2 roku. Co więcej, większość z nich została wybrana w cią-
gu ostatnich dziesięciu lat. W roku 2018 było ich 18 na 149 analizowanych 
państw świata. Przekłada się to na zlikwidowanie 19% różnicy w ilości 
kobiet i mężczyzn pełniących tę funkcję17.

Polska plasuje się w rankingu 149 państw na miejscu 42, osiągając 
poziom Global Gender Gap Index na poziomie 0,728 (skala od 0 do 1), 
a wskaźnik równouprawnienia politycznego na poziomie 0,23 (miejsce 
50). Jest to sytuacja stabilna w porównaniu do roku poprzedniego. Dla 
pokazania skali postępu w roku 2006 w rankingu globalnym Polska 
była na miejscu 44 ze wskaźnikiem Global Gender Gap Score18 na po-
ziomie 0,68, a w 2018 na miejscu 42 ze wskaźnikiem równym 0,728. Pod 
względem równouprawnienia politycznego Polska była na miejscu 58 
ze wskaźnikiem na poziomie 0,107 (rok 2018: miejsce 50, wartość: 0,23).

Indeks równouprawnienia politycznego dzieli się na trzy kategorie: 
kobiety w parlamencie, kobiety na stanowiskach ministerialnych, jak 
również staż kobiet pełniących funkcję głowy państwa bądź premiera. 
Wartości liczbowe dla poszczególnych kategorii przedstawione zostały 
w poniższej tabeli ilustrując zdecydowaną dominację mężczyzn w tej 
sferze życia publicznego w Polsce19. (Tabela 5)

 W roku 2003, udział kobiet na stanowiskach ministerialnych w UE 
nie przekraczał jednej czwartej ich liczebności (23%). Piętnaście lat póź-
niej kobiety objęły nieco mniej niż trzecią część tek ministerialnych 
(30%). Najwięcej kobiet zasiadało w rządach Hiszpanii i Szwecji, ponad 

 17 The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum, Genewa Szwajcaria 
2018, s. 9, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf (dostęp 15 si-
erpnia 2019). Dane odnoszące się do różnicy płci liczone były we wcześniejszych 
opracowaniach dla 106 państw, ponieważ aktualne uwzględnia sięich więcej bo 
149, to różnica ta była jeszcze większa.

 18 Global Gender Gap Score jest wskaźnikiem obliczanym dla poszczególnych 
państw indywidualnie w oparciu o dane za rok 2018 Global Gender Gap Index. 
Składa się z czterech czynników: partycypacja ekonomiczna i równe szanse, do-
stęp do edukacji, zdrowie i przeżycie, równouprawnienie polityczne.

 19 The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum, Genewa Szwajcar-
ia 2018, s.  225, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf (dostęp 
15 sierpnia 2019).
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połowa ze wszystkich członków rządu (52%). Na drugim miejscu pod 
względem feminizacji rządu znalazła się Francja (49%), a dalej kolejno 
Holandia (42%) i Dania (41%). Najmniej kobiet ministrów znalazło się 
w rządach: węgierskim (7%), Malty (12%), Cypru, Włoch i Polski (17%)20.

Proporcja liczebności kobiet ministrów w poszczególnych rządach 
państw UE w listopadzie 2017 r. wynosiła 27,7%, o dwa punkty pro-
centowe mniej niż w krajowych parlamentach (29,3%). Analiza rodzaju 
resortów, którym przewodziły kobiety również potwierdza brak rów-
ności szans kobiet w sferze polityki. Mężczyźni kierowali resortami 
o dużym prestiżu, takimi jak np. ministerstwa spraw wewnętrznych, 
czy spraw zagranicznych, resortami siłowymi oraz ekonomiczno-fi-
nansowymi. Kobietom przydzielane były resorty zdrowia, edukacji, 
czy spraw socjalnych21.

„Liczba kobiet na stanowiskach związanych z kształtowaniem po-
lityki zagranicznej w Polsce zależy od konkretnego obszaru ich pra-
cy. W polityce nadal są wyraźną mniejszością. W dyplomacji kobiety 
stanowią znaczny odsetek, wciąż jednak jest ich stosunkowo niewiele 
na stanowiskach ambasadorów. W środowisku eksperckim (uczelnie, 

 20 Women in EU parliament and governments, Eurostat 06.03.2019., https://
ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190306-2 (dostęp 
17 sierpnia 2019).

 21 2018 Report on Equality between women and men in the EU, Luxemburg Publica-
tion Office of the European Union, 2018, s. 25.

Tabela 5. Równouprawnienie polityczne w Polsce wg. Global Gender Gap Index w 2018 r.

Wskaźnik Miejsce 
w rankingu

Wartość 
indeksu

Wartość 
przecietna

Kobiety 
(%)

Mężczyźni 
(%)

Udział kobiet 
w parlamencie*

46 0,39 0,284 28,0 72,0

Udział kobiet na 
stanowiskach 
ministerialnych**

53 0,294 0,208 22,7 77,3

Staż kobiet peł-
niących funkcję 
prezydenta bądź 
premiera***

31 0,082 0,189 3,8 46,2

Źródło: The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum, Genewa Szwajcaria 2018, 
s. 225, (dostęp 15 sierpnia 2019).

     *  W przypadku Polski liczony dla Sejmu, źródło danych za: baza danych Inter-Parliamentary Union, Women 
in National Parliaments, dane na 1 październik 2018.

   **  Dotyczy tek ministerialnych, źródło danych za: baza danych Inter-Parliamentary Union, Women in National 
Parliaments, dane na 1 stycznia 2017.

*** Dotyczy ostatnich 50-ciu lat, dane za World Economic Forum na 30 czerwca 2018.
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think tanki) ogólnie jest wiele kobiet, ale im wyżej w hierarchii, tym ich 
odsetek się zmniejsza. (…) Reprezentacja kobiet w obszarze polskiej po-
lityki zagranicznej jest oceniana jako znaczna, ale głównie w urzędach 
i dyplomacji. Zwłaszcza liczba urzędniczek i dyplomatek zajmujących 
się tematyką europejską na tle innych sfer polityki zagranicznej jest 
stosunkowo wysoka”22.

W Polsce odnotowano znaczny skok w udziale kobiet na stanowi-
skach ministerialnych. W roku 2005 tylko na co dziesiątym stanowi-
sku ministra zasiadała kobieta, a 10 lat później już na co czwartym23 
(Wykres 15).

Przedstawione dane dowodzą, że Polska w zakresie liczby kobiet 
na stanowiskach ministerialnych uczyniła postępy. Od roku 2012, 
w którym o jedną dziesiątą procenta wyprzedzaliśmy średnią dla UE, 
następuje swoista stagnacja – tę sytuację nazywa się w sferze równo-
uprawnienia szklanym sufitem. Być może ten próg niemal 25% udziału 
kobiet stanowi swoiste odzwierciedlenie bardzo tradycyjnego wzorca 
społecznej roli polityka utrwalonego w naszym kraju (Wykres 16).

Największe różnice między rokiem 2005 a 2015 w zakresie licz-
by kobiet na stanowiskach ministerialnych odnotowano in minus

 22 M. Druciarek, A. Łada, U wioseł i za sterem. Kobiety w polskiej polityce zagranicz-
nej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2019, s. 5-7. i nast.

 23 Informacje z  bazy danych European Institute of Gender Equality: Gender Sta-
tistics Database, WMID, 2014-2015-2016. EIGE’s calculation, (dostęp 17 sierpnia 
2019).

Wykres 15. Kobiety na stanowiskach ministerialnych w Polsce i UE w latach: 2005, 2010, 
2012, 2015 (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych EIGE: https://eige.
europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/gei_core_pwr_pol_offic__
gei_pwr_pol_min/hbar (dostęp 16 sierpnia 2019).
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Wykres 16. Udział kobiet na stanowiskach ministerialnych24 w wybranych państwach (w %)

w Chorwacji (26,7% do 16,4%), na Węgrzech (11,9% do 1,5%), i na Malcie 
16,3% do 10,1%). Największy przyrost kobiet na stanowiskach ministe-
rialnych odnotowano we Francji (20,6% do 47,6%), we Włoszech (13,2% 

 24 Przez stanowiska ministerialne w całym opracowaniu rozumie się różne szcze-
ble, ang. senior and junior ministers jest to zgodne z metodologią zbierania da-
nych w źródłowych bazach.
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do 27,2%), Grecji (5,5% do 14,3%), Polsce (10,2% do 24,9%), Rumunii (14,2 
% do 23,8%) i Szwecji (43,3 % do 51,2%). Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że generalnie trend jest dodatni, co oznacza coraz większy udział kobiet 
na stanowiskach rządowych.

Analiza dotycząca udziału kobiet w życiu publicznym nie może 
pomijać kwestii wpływu kobiet na decyzje podejmowane w sferze 
ekonomicznej. Postęp w zakresie ilości kobiet na stanowiskach de-
cyzyjnych związanych ze sferą polityczną i ekonomiczną w najwięk-
szym stopniu jest osiągany dzięki zmniejszaniu różnicy szans między 
płciami za sprawą debat publicznych, szerzeniu wiedzy na temat isto-
ty zagadnienia, edukacji, ale przede wszystkim dzięki wprowadza-
nym zapisom prawnym. Największy progres odnotowano w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwami, zatem w sferze ekonomicznej. Od 
2005 do 2015 r. wskaźnik zatrudnienia kobiet w radach nadzorczych 
i zarządach największych firm europejskich wzrósł z 10% do 22%. 
Niemniej jednak choć jest to skok jakościowy podkreślić trzeba fakt, 
że kobiety stanowią jedynie 7% prezesów i 6% dyrektorów general-
nych (CEO). Dominacja mężczyzn na odpowiadających stanowiskach 
w sektorze ekonomicznym dotyczy zwłaszcza bankowości i finansów. 
Największą równość płci w zakresie stanowisk decyzyjnych w 2015 r. 
osiągnięto we Francji, Słowenii i Szwecji, a najniższą w Republice 
Czeskiej, Grecji i Słowacji25. Na poniższych wykresach zilustrowano 
odsetki charakteryzujące udział kobiet na najważniejszych z ekono-
micznego punktu widzenia stanowiskach w państwach europejskich 
(Wykres 17). 

Przeciętna wartość wskaźnika dla całej Unii Europejskiej wynosiła 
w 2015 r. 24,1%, Polska uplasowała się na miejscu piętnastym, na równi 
ze Słowacją, z wartością wskaźnika 15,7%. Najwyższym udziałem kobiet, 
przekraczającym jedną trzecią, w radach nadzorczych i na stanowiskach 
kierowniczych w największych wpływowych przedsiębiorstwach, cha-
rakteryzowała się Belgia (34,8%), a najniższym Finlandia (9,3%), Holan-
dia (9,2) i Portugalia (8,7) (Wykres 18).

Pod względem udziału kobiet wśród członków zarządu i rady nad-
zorczej Banku Centralnego Polska plasowała się w 2015 r. powyżej prze-
ciętnej (19,4%) osiągając wskaźnik na poziomie 22,2%. Najwięcej kobiet 
miało narodowość słoweńską (40%) i  francuską (39,4%), a najmniej 
reprezentowało Portugalię (5,95) i Grecję (2,8%). Dla Słowacji, Austrii, 
Czech i Chorwacji EIGE podaje wartość zerową.

 25 Informacje z  witryny European Institute of Gender Equality, Gender Statistics 
Database, WMID, www.eige.europa.eu (data dostępu 2 sierpnia 2019)
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Wykres 17. Udział kobiet w radach nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych w naj-
większych wpływowych przedsiębiorstwach w 2015 r. (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EIGE, Gender Statistics 
Database, WMID, 2015, www.eige.eu.
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Wykres 18. Udział kobiet wśród członków zarządu Banku Centralnego dla wybranych 
państw w 2015 r. (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EIGE, Gender Statistics Database, WMID, 2015, www.
eige.eu.
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Przyczyny nierówności kobiet i mężczyzn w sferze 
publicznej – propozycje rozwiązań

Zagadnienie obecności kobiet w sferze publicznej, w szczególności w świe-
cie polityki jest coraz częściej podnoszone w dyskursie, badaniach i sta-
tystyce publicznej. Nie można jednak nie zauważyć, że wciąż analizy te, 
choć niezwykle cenne, mają charakter fragmentaryczny. Bez wątpienia 
stopień skomplikowania współczesnych trendów oraz tendencji długo-
terminowych, jakie możemy obecnie obserwować wymaga rzetelnych 
badań w tym zakresie. Utrudnieniem jest też różna metodologia zbierania 
danych do istniejących baz oraz brak ich ujednolicenia czasowego.

Zmienia się społeczne postrzeganie tej kwestii i wzrasta poparcie 
dla wprowadzania rozwiązań sprzyjających zwiększeniu obecności ko-
biet w polityce. Zgodnie z danymi pochodzącymi z badania Eurobarome-
ter Survey on Gender Equality, z roku 2018, mniej niż trzy czwarte (70%) 
obywateli Europy popiera wprowadzenie zapisów prawnych pozwalają-
cych monitorować równość płci w tej sferze, a 86% uważa, że może być 
reprezentowane przez kobiety polityków zgodnie ze swoimi oczekiwa-
niami. Nieco ponad połowa obywateli (54%) jest zdania, że w polityce 
na stanowiskach decyzyjnych powinno być więcej kobiet niż obecnie.

Społecznie utrwalone stereotypy ujawniają się jednak w odpowie-
dziach na inne pytania. Ponad jedna trzecia osób (34%) uważa, że kobiety 
są mniej zainteresowane tym, by odgrywać istotne role na stanowiskach 
politycznych. Kolejne 35% respondentów sądzi, że kobiety są mniej am-
bitne od mężczyzn26.

Międzynarodowa organizacja parasolowa European Women’s Lob-
by tłumaczy brak równouprawnienia szans na obecność kobiet w po-
lityce w pięciu punktach. Po pierwsze, wedle danych statystycznych 
niedoreprezentowanie liczebne kobiet jest efektem ich braku pewności 
siebie. Przejawia się to brakiem wiary we własne siły, możliwości, umie-
jętności, a przede wszystkim wiedzę, co skutkuje niechęcią zgłaszania 
woli kandydowania bądź odrzucaniem takich propozycji, a także lękiem 
przed awansem na bardziej eksponowane stanowiska, etc.

Po drugie, nawet jeśli kobieta zdecyduje się (przyjmie propozycję) 
kandydowania w wyborach, dużo trudniej o to, by dostała bardziej ko-
rzystne miejsce na liście wyborczej.

Trzeci argument ma charakter kulturowy i wynika z funkcjonujących 
stereotypów. Świat polityki w tradycyjnym ujęciu należy do mężczyzn, 

 26 2018 Report on Equality between women and men in the EU, Luxemburg Publica-
tion Office of the European Union, 2018, s
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takie tam panują reguły gry i style zachowań. Obecność kobiet burzy 
określone schematy i jako czynnik zmiany jest przyjmowana z trudem.

Kolejną trudnością jest pozyskanie środków na kampanię wyborczą 
– dla kobiet jest to znacznie trudniejsze, by zyskać odpowiednie wsparcie 
finansowe, co wprost przekłada się na widoczność w trakcie kampanii 
i utrwalanie wizerunku kandydatek.

Ściśle związana z powyższym jest także dostępność czasowa i inne 
zobowiązania ograniczające czasowe możliwości udziału i zaangażowa-
nia w działania o charakterze politycznym. W niemal całej Europie to 
kobiety są głównymi opiekunkami dla osób zależnych (dzieci i seniorów), 
a ponadto spędzają przeciętnie dwa razy więcej czasu na wykonywaniu 
obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych27.

W Instytucie Spraw Publicznych przeprowadzono badanie szacujące 
obecność kobiet w polskiej polityce zagranicznej28. Płynące z niego wnio-
ski można jednak z pewnością uogólnić na gremialną sferę politycznej 
aktywności. Respondentki podkreślały, że kobieta, by zrealizować swój 
plan, osiągnąć cel musi się starać bardziej niż mężczyzna. Niezależnie 
jednak od tego ważnym faktorem sukcesu wydaje się być także oso-
bowość – czynnik niezwykle istotny w społecznym odbiorze wpływu 
przekazywanej informacji, wykonanej pracy, etc.

Autorki podkreślają, że wyraźna jest zmiana pokoleniowa – młodsi 
aktorzy scen politycznych mają więcej otwartości i bardziej partnerskie 
relacje z kobietami, z którymi współpracują. Charakterystyczny jest 
także fakt, że kobiety nie wspierają się ze względu na płeć, ale ze wzglę-
du na wspólnie dostrzegany przez nie problem, zadanie, czy kwestię 
do rozwiązania. W badaniu podkreślano, że kobiece spojrzenie może 
jedynie ubogacać postrzeganie i rozwiązywanie kwestii istotnych spo-
łecznie, czy gospodarczo.

Z kolei w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dn. 13 marca 2012 r. 
O jakości i równości szans kobiet w polityce i stanowiskach decyzyjnych 
(2011/2295(INI))29, podkreśla się także różnorodność metod, miar i kul-
turowego podejścia do zmiany w tym zakresie, w tym także nieformalne 

 27 Informacje zaczerpnięte z witryny organizacji European Wonem’s Lobby, https://
www.womenlobby.org/-Women-in-Politics-507-?lang=en (dostęp 20 sierpnia 
2019).

 28 M. Druciarek, A. Łada, U wioseł i za sterem. Kobiety w polskiej polityce zagranicz-
nej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2019, s. 5-7.

 29 Women in political decision-making, European Parliament resolution of 13 March 
2012 on women in political decision-making – quality and equality (2011/2295(INI)), 
P7_TA(2012)0070, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0070+0+DOC+PDF+V0//EN (dostęp 16 sierpnia 
2019)
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struktury wspierania mężczyzn przez mężczyzn i budowania dla nich 
poparcia w trakcie kandydowania na znaczące stanowiska, a także brak 
edukacji i budowania społecznej wrażliwości na zagadnienie równego 
traktowania i szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, co jest war-
tością konstytutywną systemu demokratycznego zarządzania.

Zważywszy powyższe zasadne jest to, by dążyć do poprawy obec-
nego stanu rzeczy. W tym celu wiele agend krajowych, jak i międzyna-
rodowych proponuje spójną linię działania. Na pierwszym miejscu ze 
względu na ugruntowane stereotypy i konieczność zmian społecznego 
postrzegania problemu kładzie się nacisk na edukację społeczną (każdej 
grupy wiekowej i społecznej) w zakresie zwiększania świadomości i bu-
dowania wrażliwości na zagadnienie równości osób niezależnie od płci, 
np. przez reklamę społeczną, szkolenia, treningi, publikacje, konferen-
cje etc., a także na poziomie kreowania polityki krajowej i traktowania 
zagadnienia równości kobiet i mężczyzn jako zagadnienia przekrojo-
wego – istotnego dla wszystkich sfer życia społecznego i politycznego. 
Zaleca się korzystanie z opracowanych miar i sposobów monitorowania 
zjawiska oraz metod niwelowania istniejących różnic. W szczególności 
w zakresie równouprawnienia politycznego zachęca się poszczególne 
partie do wprowadzania wewnętrznych zapisów i regulacji promujących 
wdrażanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Postuluje się również interweniowanie i przeciwdziałanie najbar-
dziej istotnym przeszkodom strukturalnym tak, aby zwiększyć obecność 
kobiet w sferze politycznej, np. przeciwdziałanie długim i nocnym po-
siedzeniom kolidującym z życiem rodzinnym, wprowadzenie instytucji 
opiekuńczych przy siedzibach politycznych, etc. Ale przede wszystkim 
podkreśla się konieczność szkolenia i wzmacniania wiary we własne 
kobiece siły, umacniania i wspierania tych, które już pełnią ważne funk-
cje oraz budowania wzorców i modelowych postaci ze świata polityki. 
Udowodniono bowiem, że zespoły składające się z przedstawicieli obu 
płci są bardziej efektywne i twórcze w przedstawianiu efektów swojej 
pracy. Zwiększenie udziału kobiet jest także bardziej efektywnym wyko-
rzystaniem istniejących zasobów i kapitału społecznego oraz nakładów 
edukacyjnych w skali państwa.
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Zakończenie

Powyżej przedstawiona analiza nie wyczerpuje zarysowanej te-
matyki, a jedynie wskazuje wybrane obszary poszukiwań. Niemniej 
jednak obiektywne dane statystyczne wyraźnie ilustrują, że potrzeba 
zwiększenia uważności w zakresie równości kobiet i mężczyzn wynika 
z niedostatków codzienności. Potrzebne są nie tylko działania o charak-
terze miękkim, ale konkretne rozwiązania wprowadzane na różnych 
stopniach formalnej i nieformalnej organizacji państwa, jak i społe-
czeństwa obywatelskiego. Jak powiedział Jan Paweł II: „Sprawą naglącą 
jest uzyskanie we wszystkich krajach rzeczywistej równości praw osób, 
a więc równej płacy za tę samą pracę, opieki nad pracującą matką, moż-
liwości awansu zawodowego, równości małżonków z punktu widzenia 
prawa rodzinnego, oraz uznania tego wszystkiego, co wiąże się z pra-
wami i obowiązkami obywateli w ustroju demokratycznym.

Jest to akt sprawiedliwości, ale również pewnej konieczności. Polity-
ka przyszłości będzie wymagała, aby kobieta coraz bardziej uczestniczy-
ła w rozwiązywaniu głównych problemów, takich jak: czas wolny, jakość 
życia, migracje, usługi socjalne, eutanazja, narkotyki, służba zdrowia, 
opieka zdrowotna, ekologia itd. We wszystkich tych dziedzinach głos ko-
biet będzie bardzo cenny, ponieważ przyczyni się do ukazania sprzecz-
ności społeczeństwa rządzącego się wyłącznie kryteriami wydajności 
i produktywności oraz każe zmienić te systemy, poddając je procesowi 
humanizacji, która charakteryzuje cywilizację miłości”30.

Bariery w osiąganiu równości szans kobiet i mężczyzn w sferze de-
cyzyjnej w obszarze polityki są niezwykle silne, być może nawet silniej-
sze niż dobrze dobrane argumenty by im przeciwdziałać. Niewiele da się 
zmienić jeśli wszyscy nie będą z sobą współpracowali w tym zakresie. 
Równie dużo zależy od samych kobiet, jak i od mężczyzn, których do-
minację w tym obszarze dowiedziono. Siła i potencjał kryje się w róż-
norodności, którą należy dobrze wykorzystać.

 30 Jan Paweł II, List do kobiet, ogłoszony 10 lipca 1995 roku, IV międzynarodowa kon-
ferencja ONZ na temat kobiet, która odbyła się we wrześniu 1995 w Pekinie, pkt. 
4, http://mateusz.pl/dokumenty/jpii-ldk.htm (dostęp 20 sierpnia 2019).
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