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Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego 1081/2006

Art.2  Zadania
„EFS uwzględnia priorytety i cele Wspólnoty w dziedzinach (...) 

wspierania równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji”
Art. 3 Zakres pomocy
„EFS wspiera działania (...) poprzez promowanie włączania do 

głównego nurtu polityki oraz podejmowania konkretnych działań 
mających na celu poprawę dostępu do zatrudnienia, zwiększanie 
trwałego uczestnictwa kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery 
oraz zmniejszenie segregacji ze względu na płeć na rynku pracy, w 
tym poprzez oddziaływanie na bezpośrednie i pośrednie przyczyny 
różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn”.



Ramy prawne

 Traktat Amsterdamski
- Art. 2 „Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równości mężczyzn i 
kobiet.”
- Art. 3 „We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.”
- Art. 13 „Rada (…) może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.”



Europejski Fundusz Społeczny

Rozporządzenie Rady 1083/2006
Fundusze Strukturalne

Art. 16 Równość pomiędzy mężczyznami i kobietami i niedyskryminacja

„Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie 
zasady równości mężczyzn i kobiet 
oraz uwzględnia problematyki płci 

na poszczególnych etapach wdrażania funduszy”



KONTEKST ZASADY RÓWNOŚCI SZANS 
KOBIET I MĘŻCZYZN



"Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami„

 nie ma ludzi wolnych od uprzedzeń i stereotypów,
 seksizm, rasizm, homofobia i inne uprzedzenia są nabyte, a nie wrodzone,
 uprzedzenia dyskryminacja dotyczą nas wszystkich bez względu na to czy 

należymy do grupy dyskryminowanej, czy też nie, 
 uprzedzenia są multiplikowane m.in. w procesie edukacji, dlatego tak 

ważne jest by proces ten uczynić jak najbardziej wolnym od uprzedzeń i 
przejawów dyskryminacji, 

 niedyskryminowanie nie wystarcza, milcząc i nie reagując aktywnie na 
przejawy dyskryminacji podtrzymujemy obecny stan rzeczy.



"Dyskryminacja kobiet„ 

Zdefiniowana w Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form 
Dyskryminacji Kobiet (1979 roku) w art. 1.

"W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "dyskryminacja kobiet" 
oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu 
na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie 
kobietom - niezależnie od ich stanu cywilnego - przyznania, realizacji bądź 
korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych 
wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, 
kulturalnego, obywatelskiego i innych". 



Dyskryminacja bezpośrednia

 Istnieje wtedy, gdy dana osoba jest lub mogłaby być traktowana w 
porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inna osoba jest, była lub byłaby 
traktowana w takiej samej sytuacji.

Przykłady: 
 biuro zatrudnień odrzuca zgłoszenie Roma, 
 instytucja odmawia wynajęcia mieszkania imigrantom, 
 odmowa zatrudnienia kobiety ze względu na możliwość zajścia w ciążę w 

okresie zatrudnienia, 
 odmowa zatrudnienia osoby o orientacji homoseksualnej, kiedy przyczyną 

odmowy jest właśnie orientacja itd. 



Dyskryminacja pośrednia

 Ma miejsce, gdy pozornie neutralne postanowienie, kryterium lub praktyka, 
stawia określone osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z 
innymi osobami, chyba że to postanowienie, kryterium lub praktyka są 
usprawiedliwione słusznym celem, a środki do osiągnięcia takiego celu są 
proporcjonalne i konieczne. 

Przykłady:
 kryterium minimalnego wzrostu w straży pożarnej (który może wyłączyć 

więcej kobiet niż mężczyzn), 
 do sklep, który nie zatrudnia osób w długich sukniach 
 biuro lub szkoła, która zabrania wstępu osobom z nakryciem głowy. 



Dyskryminacja wielokrotna

Oznacza sytuację w której ta sama osoba może być narażona na  
doświadczanie  dyskryminacji na wielu obszarach jednocześnie. 

Obszary i przejawy nierównego traktowania krzyżują się we wszystkich 
grupach mogących doświadczać dyskryminacji. 

Np. w przypadku osób niepełnosprawnych osoby starsze w tej grupie mogą 
doświadczać także dyskryminacji ze względu na wiek. 

Ponadto, w przypadku osoby niepełnosprawnej przejawów dyskryminacji 
doświadcza także rodzina, przede wszystkim kobiety na których zwykle 
spoczywa obowiązek opieki nad tą osobą.



Badanie Gospodarstw Domowych, raport nr 14 w Krajowy 
System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, 
t.2, Warszawa 2006.

W Polsce dyskryminacja nie jest odczuwana jako realny problem społeczny,
zdecydowana większość populacji w ogóle bądź w niewielkim stopniu 
zauważa ten problem.

Niewiele osób czuje się dyskryminowanych z jakichkolwiek względów. 
Zaledwie co dwudziesty ankietowany uważa, że doświadcza dyskryminacji, a 
najczęściej podawanymi przyczynami są wiek, płeć i niepełnosprawność. 

W dużej mierze jest to wynikiem przeważającego w Polsce tradycyjnego 
światopoglądu dotyczącego podziału ról społecznych oraz z  niskiej 
świadomości  praw przysługujących różnym grupom.



Płeć biologiczna a płeć kulturowa

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

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



Bariery równości

 Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy.
 Różnica w płacach kobiet i mężczyzn.
 Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy .
 Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych.
 Niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji.
 Przemoc ze względu na płeć.
 Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia.
 Niewystarczający system opieki przedszkolnej.
 Stereotypy płci we wszystkich obszarach.
 Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet 

starszych, imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do 
mniejszości etnicznych.



Obszary dyskryminacji – rynek pracy

segregacja pozioma – niski prestiż sektorów sfeminizowanych
segregacja pionowa – „szklane zjawiska” – im wyższy szczebel, tym mniej

kobiet
stereotypy płci – postrzeganie kobiet jako mniej dyspozycyjnych i gorszych

pracowników
różnice w wynagrodzeniach – ok. 20% na tym samym stanowisku
nieodpłatna praca kobiet – małe zaangażowanie mężczyzn

w obowiązki domowe
trudności w godzeniu życia zawodowego z prywatnym



Przykładowe bariery równości na rynku pracy

 Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy:

Segregacja pozioma to podział sektorów gospodarki i zawodów na 
“męskie” i „kobiece”, podział będący konsekwencją stereotypów płci. 

Segregacja pionowa to utrudniony dla kobiet dostęp do awansu, 
zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych.

 Różnica w płacach kobiet i mężczyzn:



SZKLANE ŚCIANY – pojęcie opisujące sytuację, w której kobiety często 
pracują na stanowiskach tzw. peryferyjnych, pomocniczych, 
administracyjnych, wspierających. Z takich stanowisk o wiele trudniej jest 
awansować na stanowiska kierownicze, które wiążą się z większym zakresem 
władzy jak i wyższymi zarobkami, a także większym prestiżem społecznym.

SZKLANY SUFIT – sytuacja, w której kobietom zbliżającym się do szczytu 
hierarchii pracowniczych coraz trudniej jest awansować, a najwyższe 
stanowiskach w firmach są najczęściej nieosiągalne. Przyczyną są bariery 
niewidoczne, tzn. niewynikające z przyczyn formalnych, ale ze stereotypów 
lub kultury organizacyjnej firmy, uniemożliwiające kobietom awans.



SZKLANE RUCHOME SCHODY - termin odnoszący się do sytuacji 
uprzywilejowania mężczyzn w zawodach tradycyjnie uprawianych przez 
kobiety (na przykład w edukacji). Nawet w tych zawodach kobiety nie mają 
łatwego dostępu do najwyższych stanowisk. 

Pojęcie „szklane ruchome schody” oznacza niewidzialną siłę wynoszącą na 
szczyty tych nielicznych mężczyzn, którzy trafili do sfeminizowanych 
zawodów. 

W Polsce dotyczy to np. nauczycieli, którzy błyskawicznie zostają 
dyrektorami szkół bez względu na poziom kompetencji. Przyjmuje się za 
oczywiste, że rządzić powinien mężczyzna.



Przykładowe bariery równości na rynku pracy

1. Silne negatywne przekonania o pracy zawodowej kobiet: 

• kobiety nie muszą pracować ponieważ mają inne źródła utrzymania 
(dochody mężów), a jeżeli już pracują to mogą pracować za niewielkie 
pieniądze, 

• są mniej rzetelnymi pracownikami i są częściej nieobecne w pracy, 

• mają inne predyspozycje i dlatego powinny wykonywać „kobiece” 
zawody, 

• bezrobocie jest bardziej szkodliwe psychicznie dla mężczyzn. 

2. Podczas rekrutacji branie  pod uwagę, nie kwalifikacji a sytuacji rodzinnej –
pytania o posiadanie dzieci, planowaną ciążę.



Przykładowe bariery równości na rynku pracy

 Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy .

 Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych.

W przypadku kobiet w wieku 25-49, które mają dzieci poniżej 12. roku życia 
wskaźnik aktywności zawodowej jest prawie 11 pkt. proc. niższy niż tych bez 
tak małych dzieci. 

Tymczasem mężczyźni posiadający dzieci pracują więcej niż mężczyźni ich 
nieposiadający (Doroczny raport KE).

 Niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji.



Przykładowe bariery równości

 Przemoc ze względu na płeć.

 Niewystarczający system opieki przedszkolnej:

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że wychowaniem 
przedszkolnym objętych jest jedynie 44 proc. dzieci w wieku 3-6 lat. Polska, 
według Eurostat, jest na ostatnim miejscu w Europie pod względem liczby 
czterolatków w przedszkolach. 

 Stereotypy płci we wszystkich obszarach.



Przykładowe bariery równości w życiu społecznym

Kobiety rzadko występują na czołowych miejscach list kandydatów podczas 
wyborów, rzadko też są wskazywane jako kandydatki na stanowiska nominowane.

Schematyczne przedstawianie w mediach ról męskich i kobiecych, np. 60% 
mężczyzn jest przedstawianych w rolach zawodowych, gdy w podobnej roli 
przedstawianych jest jedynie 38% kobiet, bohaterki przekazów medialnych 
zajmują niższe pozycje w hierarchii społecznej niż mężczyźni. 



Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy SPO RZL 1.6(b). Raport końcowy 
Redakcja naukowa Prof. dr hab. Julian Auleytner

Bariera: stereotypowe postrzeganie kobiet i mężczyzn

W opinii pracodawców wizerunek typowych cech kobiety jako pracownika różni się 
zdecydowanie od cech mężczyzny - pracownika. 

Różnice odpowiadają utartym stereotypom cech kobiecych i męskich.

• typowe cechy kobiety-pracownika nie kojarzą się z kwalifikacjami, umiejętnościami 
zawodowymi, ale odnoszą się do wyobrażeń o cechach osobowości i psychice 
kobiecej (odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków, 
uprzejmość, posiadanie zobowiązań rodzinnych),

• typowe dla mężczyzny – pracownika cechy odpowiadają tradycyjnemu wyobrażeniu 
o mężczyźnie zorientowanym na karierę zawodową (posiadający ambicje 
zawodowe, profesjonalista posiadający wiedzę, człowiek kreatywny, zdecydowany, 
umiejący podejmować decyzje).



Stereotypowe postrzeganie kobiet i mężczyzn



"Stereotypy powodują, że jesteśmy kojarzeni 
tylko z konkretnymi rolami w społeczeństwie.



Reklamy przełamujące stereotypowy 
wizerunek kobiety:

 reklamy stacji benzynowych STATOIL
 kampania „Sprawdź jakie masz prawa”
 cykl reklam LINII UJĘDRNIAJĄCEJ firmy Dove



Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy SPO RZL 1.6(b). Raport końcowy 
Redakcja naukowa Prof. dr hab. Julian Auleytner

Bariera: mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy

Wyniki badań wskazują, że rozwiązania służące ułatwieniu łączenia pracy  
zawodowej z opieką nad dziećmi są rzadko stosowane w firmach.

63,2% polskich firm nie stosuje w ogóle tego typu rozwiązań. 

• firmy pow. 50 pracowników - 75,2% stosuje niektóre z rozwiązań,
• firmy od 10 do 49 pracowników – rozwiązania takie stosuje 64,9%,

• firmy od 4 do 9 pracowników - rozwiązania te stosowane są przez 44,9%

• firmy do 3 pracowników - 74,7% z nich nie stosuje żadnych rozwiązań 
ułatwiających łączenie pracy z opieką nad dzieckiem. 



Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy SPO RZL 1.6(b). Raport końcowy 
Redakcja naukowa Prof. dr hab. Julian Auleytner

Bariera: mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy

Spośród rozwiązań ułatwiających pracownikom łączenie pracy zawodowej i opieki 
nad dzieckiem firmy najczęściej stosują 

• Elastyczne ustalanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy - 17,3% badanych 
pracodawców,

• Gwarancja powrotu na to samo stanowisko po wykorzystaniu urlopu 
macierzyńskiego i wychowawczego -13,9%, 

• Możliwość pracy w niepełnym wymiarze - 10,3%. 
• Wykonywanie obowiązków poza miejscem pracy - 4,8% firm 
• Telepraca - 0,9%. 
• Job sharing, czyli dzielenie etatu pomiędzy dwóch pracowników - 1,9%.



Raport Komisji Europejskiej „Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010”, 

Doroczny raport z postępów w realizacji polityki równości płci w państwach 
członkowskich UE potwierdza stale utrzymującą się, dużą dysproporcję w 

funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy. 

Polska znalazła się wśród siedmiu państw (razem ze Słowacją, Szwecją, 
Bułgarią, Czechami, Rumunią i Finlandią) gdzie różnica poziomu 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn zamiast się zmniejszać, jeszcze się 
pogłębia,

Według danych na II kw. 2009 roku pracowało jedynie niespełna 53 proc. 
Polek i 66 proc. Polaków w wieku 15-64 lata. Unijna średnia wynosi 
odpowiednio 58,8 i 70,9 proc.

Polska ma również jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia kobiet w 
wieku 55-64 lata. W tej grupie pracuje jedynie 20,7 % kobiet.



Raport Komisji Europejskiej „Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010”, 
Raport Komisji Europejskiej „She figures”. 

Pozytywną tendencję wzrostową udziału kobiet w rynku pracy 
przerwał kryzys gospodarczy.

W skali europejskiej szybciej rosła stopa bezrobocia kobiet niż 
mężczyzn, a dodatkowym zagrożeniem dla kobiet jest duży poziom ich 
zatrudnienia w sektorach publicznych, zagrożonych redukcjami.

Mimo, że więcej kobiet niż mężczyzn kończy studia wyższe (59% 
absolwentów to kobiety), to wybierane przez nie kierunki kształcenia 
prowadzą je do sektorów, gdzie wynagrodzenia są relatywnie niskie 
np. opieka zdrowotna, edukacja.

Podobnie jest w obszarze nauki, gdzie tylko 30% pracowników 
naukowych i 17% osób z tytułem profesora to kobiety.



Raport Komisji Europejskiej „Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010”, 

Kobiety stanowią zaledwie jedną dziesiątą członków zarządów najważniejszych 
europejskich przedsiębiorstw oraz 3 proc. wśród prezesów zarządów. 
Dominacja mężczyzn w sektorach gospodarki związanych z ekonomią i 
finansami wzrosła i to zasadniczo - do 20,2 (o 6,1 pkt. proc.). 

W ciągu 4 lat prawie czterokrotnie wzrósł współczynnik kobiet zajmujących 
wyższe stanowiska w ministerstwach i organach administracji publicznej. 

Spadła natomiast - o jeden pkt. proc. - reprezentatywność kobiet w Sejmie. 

W ciągu roku podwoiła się dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniem kobiety i 
mężczyzny zajmujących te samo stanowisko. Wg danych z 2008 roku kobieta 
zarabia o 14,3 pkt. proc. mniej. Tymczasem młode Polki w wieku 20-24 są 
jednymi z najlepiej wykształconych kobiet w Unii. 



Stereotypowy podział obowiązków domowych

Badania pokazują, że:

• Blisko 90% kobiet i mężczyzn uważa, że dziecko, to „sprawa 
kobiety” i to na niej spoczywa obowiązek sprawowania nad 
nim opieki i jego pielęgnacji. 

• „Zajmowanie się domem” uchodzi za łatwe i niewymagające 
wysiłku fizycznego (tak uważa 50% mężczyzn i 25% kobiet, ponad 
połowa społeczeństwa nie uważa też czynności domowych za 
pracę). 

• Praca zawodowa kobiet nie powoduje zmiany podziału 
obowiązków domowych w rodzinie. 

Próba zmiany postaw: Kampania telewizyjna „Dziel obowiązki mnóż 
korzyści”.



Formy przemocy ze względu na płeć

1. Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
2. Przymusowe małżeństwo
3. Przymusowa prostytucja
4. Molestowanie seksualne
5. Upokarzanie
6. Przemoc psychiczna



Cele strategiczne POKL a kwestie związane z równością płci

 Niższe niż w przypadku mężczyzn, wskaźniki zatrudnienia kobiet – różnice występują w 
poziomie bezrobocia i bezrobocia długotrwałego kobiet i mężczyzn.

 Niewystarczający poziom wiedzy pracodawców i osób zatrudnionych na temat praw 
pracowniczych, zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz zjawiska dyskryminacji.

 Problem dyskryminacji wielokrotnej w obszarze zatrudnienia i w sytuacji wykluczenia 
społecznego.

 Nieuwzględnienie perspektywy płci w diagnozach, badaniach i analizach związanych z 
rynkiem pracy i wykluczeniem społecznym.

 Nieuzasadnione zawężenie rozwiązań – np. w dziedzinach na rzecz osób bezrobotnych nie 
uwzględnia się rozwiązań dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnością.



Cele strategiczne POKL a kwestie związane z równością płci c.d.

 Nieuwzględnienie perspektywy płci w diagnozach, badaniach i analizach związanych  potrzebami 
rynku pracy, jak również w systemie monitorowania i ewaluacji wpływu programów i projektów 
na sytuację na rynku pracy, co uniemożliwia właściwe dopasowanie potrzeb i kwalifikacji zarówno 
pracowników jak i pracownic do wymogów pracy.

 Brak świadomości na temat szkodliwego stereotypowego postrzegania rynku pracy oraz ról 
społecznych przypisanych kobietom i mężczyznom.

 Niewystarczający poziom wdrażania elastycznych form zatrudnienia.

 Stereotypowe podziały na „kobiece” i „męskie” zawody wpływające m.in. na dobór uczestników / 
uczestniczek szkoleń podnoszących kwalifikacje lub przekwalifikowujących.

 Zbyt mała uwaga poświęcona zapewnieniu równego dostępu pracowników i pracownic szkoleń.

 Postrzeganie jako niepełnowartościowych pracowników/pracownic 45+, kobiet powracających do 
pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, osób zaangażowanych w opiekę nad 
osobami zależnymi.



Cele strategiczne POKL a kwestie związane z równością płci c.d.

 Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym 
zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki 
opartej na wiedzy.

 Stereotypowy przekaz dotyczący kobiet/dziewczynek i mężczyzn/chłopców w programach 
nauczania (wzmocnienie tradycyjnych ról płci, wzmocnienie mitów na temat zdolności, 
możliwości, zainteresowań, predyspozycji dziewcząt/kobiet, chłopców/mężczyzn).

 Obecność stereotypów płci w doradztwie zawodowym skierowanym do dziewczynek i chłopców.

 Niski odsetek dziewcząt i kobiet w kształceniu z zakresu technologii i informacyjno-
komunikacyjnych, na kierunkach ścisłych, związanych z naukami przyrodniczymi i 
matematycznymi.

 Brak rozwiązań edukacyjnych skierowanych do chłopców i dziewcząt związanych z zapobieganiem 
przemocy i obrona przed przemocą.

 Niski udział mężczyzn nauczycieli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.



Do czego dążymy?

Stan, w którym kobietom i mężczyznom 
przypisuje się taką samą wartość społeczną, 

równe prawa i równe obowiązki 
oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów, 

z których mogliby korzystać.

Stan, w którym zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
będą mieli możliwość 

swobodnego wyboru drogi życiowej, bez ograniczeń narzucanych obecnie 
przez stereotypy płci.



ZASADA RÓWNOŚCI SZANS K i M 



Przykładowe kluczowe zagadnienia związane z równością płci 
w działaniach PO KL

 Przygotowując projekt, w którym są szkolenia i doradztwo zawodowe, a także zmiany kwalifikacji 
zawodowych beneficjentów/beneficjentek należy zapewnić, że dany projekt nie utrwala istniejącej 
segregacji na rynku pracy („męskie” i „żeńskie” zawody).

 W regionach wiejskich należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko dyskryminacji wielokrotnej i 
poznać sytuację oraz potrzeby grup wykluczonych z powodu większej liczby przesłanek np. z 
powodu płci i wieku.

 Na terenach wiejskich szczególnym problemem może być kwestia transportu i dowozu osób do 
pracy, opieka nad dziećmi.



Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

 Na etapie programowania:

 konieczność zwiększania zatrudnienia kobiet i mężczyzn, w tym zwłaszcza kobiet, jako 
tej grupy, która jest w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności 
wsparcia osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, np. kobiet 
powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych,

 rozwijanie aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn jako odpowiedzi na wyzwania 
rynkowe, pobudzanie postaw przedsiębiorczych,

 godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez zwiększanie dostępu do usług 
opiekuńczych nad dziećmi i osobami zależnymi, co umożliwi pełne uczestnictwo w 
kształceniu i rynku pracy oraz promowanie nowych form organizacji prac.



Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

 Na etapie wdrażania:
 projekty oparte o diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn 

w danym obszarze i ocenę wpływu na sytuację płci (gender impact 
assessment),

 opis oceny wpływu na sytuację płci,
 weryfikacja, czy projekt w rzeczywistości przyczynia się do uwzględniania 

potrzeb kobiet i mężczyzn poprzez np. oferowanie różnych, 
zindywidualizowanych form wsparcia, odpowiadających na odmienne 
potrzeby uczestników/uczestniczek projektu.



Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

 Typy projektów w zależności od realizacji zasady równości szans:

 projekty „ślepe”
 projekty „neutralne”
 projekty „praktyczne”
 projekty „równościowe”
 projekty „gender mainstreaming”



Cele strategiczne równości płci

 równy stopień niezależności ekonomicznej 
kobiet i mężczyzn,

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

oraz polityce rozwojowej.



Równość płci to przeciwieństwo nierówności płci, nie zaś nieuznawanie różnic

między płciami.

Różnice między kobietami i mężczyznami nie mogą być powodem nierównego

traktowania.

Działania adresowane są do kobiet i mężczyzn i odnoszą się do relacji między

płciami.

Założenia polityki równości płci



Przydatne dokumenty i linki

 Raport GUS „Kobiety w Polsce”
 Raport UNDP „Polityka równości płci – Polska”
 Równość szans kobiet i mężczyzn –

http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1518
 Obserwatorium Rynku Pracy
 System Informacji Oświatowej
 Podręcznik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn” – obowiązkowo!

• www.kobieta.gov.pl
• www.bezuprzedzen.org
• Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji




