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 5Przemoc ekonomiczna wobec kobiet

Wstęp

Zjawisko przemocy ekonomicznej wobec kobiet nie zostało, jak dotych-

czas, w pełni zdiagnozowane i opisane. Pojęcie to jeszcze nie funkcjonuje 

w polskim prawie (stan na koniec maja 2013 r.), a zatem nie ma też stwierdzo-

nych przypadków występowania przemocy ekonomicznej jako rodzaju prze-

stępstwa. 

Od 2009 r. Rada Europy prowadziła intensywne prace związane z uchwa-

leniem aktu prawnego zobowiązującego państwa-strony do przeciwdziałania 

przemocy wobec kobiet; prace te zostały uwieńczone przyjęciem 6 kwietnia 

2011 r. Konwencji o zapobieganiu oraz zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej. Jeśli polski rząd ratyfikuje konwencję, to tym samym zo-

bowiąże się do działania, również do wprowadzenia do ustawodawstwa defi-

nicji przemocy ekonomicznej, która to definicja jest zawarta w przywoływanej 

konwencji. 

Celem tego opracowania jest diagnoza stanu badań nad zjawiskiem prze-

mocy ekonomicznej w Polsce, wskazanie na jej przejawy oraz określenie nie-

zbędnych działań, które powinny być podjęte, aby skutecznie przeciwdziałać 

temu zjawisku w imię budowania sprawiedliwości społecznej i dobrostanu 

społecznego. W analizie będącej przedmiotem ekspertyzy zostały wykorzysta-

ne dostępne dane źródłowe, opisujące zakres i przejawy tego zjawiska, oraz 

treść wymienionej powyżej konwencji Rady Europy.
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Stan wiedzy i badań

1. Co leży u podstaw przemocy ekonomicznej – geneza zjawiska 

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet jest jednym z rodzajów przemo-

cy, z którym mamy do czynienia w związkach małżeńskich i partnerskich 

(przemoc domowa) oraz na rynku pracy (przemoc instytucjonalna). U źródeł 

przemocy w ogóle, a przemocy ekonomicznej w szczególności, leżą uwarun-

kowania kulturowe – przyzwolenie na nierówne traktowanie poprzez nieres-

pektowanie istniejącego prawa przeciwdziałającego dyskryminacji oraz brak 

działań mających na celu niwelowanie stereotypów w postrzeganiu ról kobiet 

i mężczyzn w społeczeństwie1. Patriarchat jako system, w którym kobieta jest 

podporządkowana mężczyźnie i w którym mężczyzna przez użycie siły bądź 

rytuał, tradycję, prawo, język, zwyczaje, etykietę i podział pracy określa, jakie 

zadania będzie ona wykonywać [Rich 1976, s. 40–41], sprzyja występowaniu 

zjawiska przemocy ekonomicznej wobec kobiet. W systemie patriarchalnym 

liczy się męska władza, której podlegają zarówno kobiety, jak i dzieci. Rola ko-

biet jest ograniczana do zadań mieszczących się głównie w sferze prywatnej, 

a dopuszczenie do sfery publicznej jest limitowane prawem i zwyczajami oraz 

przyzwoleniem mężczyzn, którzy są u władzy i podejmują decyzje. Choć współ-

cześnie patriarchat nie występuje w pełnej postaci i rzadko w Polsce mamy do 

czynienia z klasyczną rodziną patriarchalną, jaką była rodzina rzymska [Adam-

ski 1982, s. 11–12], to jednak jego oddziaływanie jest wciąż jeszcze dotkliwe dla 

kobiet. Chociaż nowoczesne prawo traktuje rodzinę jako grupę równopraw-

nych członków, to jednak w mentalności ludzi zakorzenione jest myślenie 

o rodzinie w kategoriach funkcjonalizmu strukturalnego Parsonsa [Parsons 

1972], czyli zinstytucjonalizowanego (uwarunkowanego biologicznie) podzia-

łu ról na sferę emocjonalną, za którą odpowiedzialna jest żona, matka, oraz 

sferę instrumentalną – sprawowania władzy i podejmowania decyzji – za któ-

rą odpowiedzialny jest mąż, ojciec [Lisowska 2010, s. 100–101].

1 Już w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) z 1979 r., ratyfikowa-
nej przez Polskę w 1980 r., znalazł się zapis zawarty w art. 5 nakładający na państwa-strony obowiązek podjęcia 
odpowiednich działań w celu zmiany społecznych wzorców mężczyzn i kobiet, tak aby wyeliminować przesądy, 
uprzedzenia oraz praktyki zwyczajowe oparte na idei podrzędności i nadrzędności jednej płci nad drugą oraz 
stereotypowym pojmowaniu ról mężczyzn i kobiet w społeczeństwie. W konwencji tej nie zawarto wprost zakazu 
stosowania przemocy wobec kobiet, ale znalazł się tam zapis o zakazie handlu kobietami, jako szczególnej formie 
przemocy ze względu na płeć, który wpisuje się w pojęcie przemocy ekonomicznej. Odniesienie bezpośrednie do 
przemocy wobec kobiet (gender based violence) można zaś znaleźć w zaleceniach Komitetu CEDAW (szczególnie 
zalecenie nr 19), w których stwierdza się, że stanowi ona dyskryminację w rozumieniu art. 1 konwencji CEDAW, 
co oznacza, że państwa-strony powinny zdawać sprawozdania również w tej kwestii. Postanowienia dotyczące 
zakazu przemocy wobec kobiet zostały zawarte w Deklaracji pekińskiej i Platformie działania stanowiących doku-
menty końcowe Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet. Ważne jest stwierdzenie, że państwo nie może 
powoływać się na religię, zwyczaje lub tradycję jako usprawiedliwienie uchylania się od obowiązku przeciwdzia-
łania przemocy wobec kobiet.
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Od stuleci jest tak, że mężczyźni zarabiają więcej od kobiet, i w związku 

z tym są głównymi dostarczycielami dochodów w gospodarstwach domo-

wych, oni sprawują władzę polityczną (rządy) i ekonomiczną (prezesi i dyrek-

torzy generalni przedsiębiorstw). Poczucie władzy i kontroli nad innymi jest 

więc kulturowo wpisane w męskość, podczas gdy w kobiecość – poczucie za-

leżności i podporządkowania się tejże władzy. Z tego m.in. powodu sprawcami 

przemocy ekonomicznej są częściej mężczyźni, a jej ofiarami – częściej kobie-

ty. Przypadki odwrotnych sytuacji są rzadsze, choć chętnie przywoływane na 

dowód, że zjawisko przemocy ekonomicznej dotyczy nie tylko kobiet, że jej 

ofiarami bywają także mężczyźni, a sprawcami – kobiety.

Egalitaryzm w małżeństwie, czyli brak dominacji któregokolwiek z małżon-

ków i wspólna odpowiedzialność za sprawy, które się dzieją w rodzinie, za jej 

codzienne funkcjonowanie i podział obowiązków, to model oczekiwany i po-

żądany, ale jest on realizowany w mniejszości polskich rodzin [Titkow, Duch-

-Krzystoszek, Budrowska 2004]. Taki model wyklucza jakąkolwiek przemoc, 

w tym ekonomiczną. Tymczasem w większości rodzin jest tak, że na kobietach 

spoczywa odpowiedzialność i nieodpłatna praca związana z opieką nad dzieć-

mi i wykonywaniem codziennych czynności na rzecz gospodarstwa domowe-

go. To kobiety korzystają z urlopu wychowawczego lub przerywają pracę po 

urodzeniu dziecka, lub w ogóle jej nie podejmują, by zajmować się dziećmi. 

Dlatego też ich uzależnienie ekonomiczne od mężów jest faktem, a siła prze-

targowa w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z decyzją o rozwodzie, 

jest wyraźnie osłabiona, co stanowi podłoże zgody na przemoc. „W sytuacji, 

gdy nie istnieją instytucje, które wyrównałyby dostęp kobiet i mężczyzn do 

dochodów i własności, kobiety często nie są w stanie podjąć kroków rozwodo-

wych ani nawet porzucić partnera dopuszczającego się wobec nich nadużyć – 

zwłaszcza gdy w grę wchodzi konieczność utrzymywania dzieci” [Visvanathan 

et al. 2012, s. 141]. Becker [1981] opisywał rodzinę jako miejsce altruistycznej 

wymiany zasobów, podczas gdy zdaniem Drèze’a i Sena tak nie jest – zamiast 

harmonii występuje rywalizacja, w której kobiety są na gorszych pozycjach 

z powodów kulturowych i sprawowania opieki nad dziećmi [Drèze, Sen 1990, 

s. 56–61; Sen 1999, s. 189–203].

Stereotypy jako uproszczone i schematyczne obrazy osób, grup społecz-

nych, ukształtowane na podstawie niepełnej lub fałszywej wiedzy, utrwalone 

przez tradycję i trudne do zmiany, pokazują kobiety w gorszym świetle niż 

mężczyzn, tym samym przyczyniają się do ich gorszego traktowania, a po-

średnio usprawiedliwiają stosowanie przemocy wobec nich. Stereotypy o niż-

szości kobiet powodują, że każda kobieta jest traktowana przez ich pryzmat, 

przez co ginie z pola widzenia jej podmiotowość, m.in. wiedza i umiejętności 

przydatne na rynku pracy. 
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2. Definiowanie przemocy ekonomicznej

Zjawisko przemocy ekonomicznej zostało dostrzeżone przez Radę Europy 

i zdefiniowane w Konwencji o zapobieganiu oraz zwalczaniu przemocy wo-
bec kobiet i przemocy domowej. W art. 3 konwencji stwierdza się, że przemoc 

wobec kobiet stanowi naruszenie praw człowieka i jest jedną z form dyskry-

minacji. Przemoc ta jest definiowana jako działanie, które powoduje fizyczną, 

seksualną, psychologiczną bądź ekonomiczną szkodę lub też cierpienie kobiet 

lub do nich prowadzi. Wśród tych działań mieszczą się: przymuszanie do cze-

goś, wymuszanie określonych zachowań lub arbitralne pozbawianie wolności 

zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. W szczególności przemoc do-

mowa jest określana jako przejaw fizycznego, seksualnego, psychologicznego 

lub ekonomicznego dręczenia, które zdarza się w rodzinie, między obecny-

mi lub byłymi małżonkami czy partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca 

i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie.

3. Stan badań

W Polsce brakuje kompletnych danych statystycznych na temat przemocy 

w ogóle, a przemocy ekonomicznej w szczególności, nie ma bowiem wymogu 

zbierania takich danych przez urzędy do tego powołane, np. GUS. Jeśli chodzi 

o podejmowanie zagadnienia przemocy ekonomicznej w ramach specjalnych 

badań, to w 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło [TNS OBOP 

2010] przeprowadzenie szerokich badań dotyczących przemocy w rodzinie, 

w tym badania ilościowego, którym objęto kobiety i mężczyzn w wieku 18 i wię-

cej lat (reprezentatywną próbę 3000 osób). Przedmiotem badań było rozpo-

znanie, jak są rozumiane przez ludzi różne formy przemocy w rodzinie, m.in. 

przemoc ekonomiczna, oraz jaki jest zakres ich występowania. Nie było to 

więc badanie wyłącznie na temat przemocy ekonomicznej – ta występowała 

jako jedna z form, obok przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej (szerzej 

o wynikach tego badania w części 4. niniejszej ekspertyzy).

Przemoc ekonomiczna jest przedmiotem analiz, działań i interwencji pro-

wadzonych przez Fundację Centrum Praw Kobiet (CPK). Urszula Nowakowska, 

dyrektorka organizacji, zauważyła podczas swojej długoletniej pracy z po-

krzywdzonymi kobietami, że przemoc ekonomiczna często współwystępu-

je z innymi formami przemocy. Wiele spośród kobiet, które zgłaszają się do 

Fundacji o pomoc, jest uzależnionych finansowo od mężów, czyli nie ma włas-

nych środków finansowych, a tym samym brakuje im wiary w to, że są w stanie 

wyjść z opresyjnej sytuacji. Trudno im podjąć decyzję o rozwodzie lub opusz-

czeniu partnera, nawet jeśli ten znęca się nad nimi fizycznie, nie mają bowiem 

własnych środków finansowych ani pracy, ani mieszkania. 

Z badań prowadzonych w USA wynika, że przemoc ekonomiczna jest ści-

śle powiązana z przemocą fizyczną i psychologiczną [Adams et al. 2008, s. 571] 
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i taki też wniosek można wysnuć z doświadczeń Centrum Praw Kobiet – prze-

moc ekonomiczna najczęściej współwystępuje z innymi formami przemocy, 

choć zdarza się również, że jej występowanie ma charakter niezależny. Świa-

domość kobiet w zakresie tego, w jaki sposób przejawia się przemoc ekono-

miczna, jakie prawa mają małżonkowie i jak rozpoznać tę przemoc oraz jak 

na nią reagować, jest niska. Dlatego w 2011 r. Centrum Praw Kobiet wspólnie 

z Fundacją Kronenberga zainicjowało projekt mający na celu: po pierwsze, do-

starczenie wiedzy o tym, jak przejawia się przemoc ekonomiczna, a po drugie, 

wzmocnienie kobiet w radzeniu sobie z nią i przeciwdziałaniu jej skutkom. Po-

wstały dwie broszury: Przemoc ekonomiczna. Uwolnij się oraz Od przemocy 
ekonomicznej do niezależności (obie dostępne na: www.finanse.cpk.org.pl), 

w których można znaleźć odpowiedzi na pytania, czym jest przemoc ekono-

miczna, jak się przejawia, jakie są jej skutki, na czym polegają zdrowe relacje 

finansowe w rodzinie, jak kobiety mogą uzyskać finansową niezależność. 

Znajduje się tam również test, który umożliwia sprawdzenie, czy w związku 

dochodzi do przemocy ekonomicznej. 

Jeśli chodzi o przemoc ekonomiczną na rynku pracy, przejawiającą się 

niższymi zarobkami kobiet niż mężczyzn niezależnie od poziomu wykształce-

nia, stanowiska, grupy zawodowej, wieku i sektora gospodarki narodowej, to 

sytuacja jest dobrze rozpoznana, GUS prowadzi bowiem co dwa lata badania 

wynagrodzeń w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 i więcej osób i publi-

kuje je w podziale na płeć. Są one porównywalne z badaniami prowadzonymi 

w innych krajach Unii Europejskiej, mamy więc obraz sytuacji w poszczegól-

nych państwach członkowskich. O wynikach tych badań traktuje dalsza część 

ekspertyzy.

4. Przemoc ekonomiczna w związku (małżeńskim, partnerskim)

Pojęcie przemocy ekonomicznej w małżeństwie jest niejasne dla części 

społeczeństwa, co potwierdzają zarówno przypadki kobiet zgłaszających się 

po pomoc do Centrum Praw Kobiet, jak i wyniki badań TNS OBOP, przeprowa-

dzonych w 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według 

tego ostatniego źródła, 14% Polaków (16% mężczyzn i 11% kobiet) zgodziło się 

z twierdzeniem, że „w małżeństwie prywatna własność nie istnieje – mąż ma 

prawo robić z rzeczami żony, co zechce”. 

W badaniu TNS OBOP przemoc ekonomiczna została zdefiniowana jako 

następujące zachowania: „zabieranie wszystkich pieniędzy, kontrolowanie 

wszystkich wydatków, niszczenie rzeczy osobistych lub stanowiących wspól-

ną własność, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku 

bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych po-

trzeb” [TNS OBOP 2010, s. 7]. Wykaz ten jest dość ograniczony (niepełny), je-

śli porównać go z tym, co Centrum Praw Kobiet włącza do zakresu przemocy 
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ekonomicznej wobec kobiet (por. Od przemocy ekonomicznej do niezależno-
ści), a zalicza do tego obszaru:

� zarządzanie przez męża dobrami żony bez jej zgody, 

� zakazywanie lub utrudnianie podjęcia pracy albo nauki, 

� ograniczanie dostępu do środków finansowych będących formalnie 

w dyspozycji obojga partnerów,

� zmuszanie do składania fałszywych zeznań podatkowych,

� odmawianie przez męża brania udziału w zaspokojeniu podstawowych 

potrzeb rodziny (uchylanie się od pracy),

� wymuszanie dostępu do konta bankowego żony,

� odmawianie dostępu do informacji lub do udziału w podejmowaniu decy-

zji dotyczących sytuacji ekonomicznej rodziny.

Innymi słowy, przemoc ekonomiczna występuje, gdy jej sprawca (mężczy-

zna lub kobieta) używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do za-

spokojenia swojej potrzeby władzy i kontroli i podporządkowuje sobie w ten 

sposób partnerkę lub partnera. W zakresie przemocy ekonomicznej mieści 

się utrudnianie dostępu do wspólnego konta, wydzielanie lub szczegółowe 

kontrolowanie wydatków współmałżonka, utrudnianie podjęcie przez niego 

pracy lub przyczynianie się do podjęcia decyzji o rezygnacji z niej. Sprawca 

(na ogół mąż) uzależnia od siebie finansowo drugą stronę (na ogół żonę), by 

móc sprawować nad nią władzę i kontrolować ją. O przemocy ekonomicznej 

świadczą również sytuacje, gdy partner wykorzystuje zaradność ekonomicz-

ną partnerki i bez jej wiedzy zaciąga kredyty lub przywłaszcza sobie środki 

przeznaczone na utrzymanie rodziny, a w przypadku rozwodu uchyla się od 

płacenia alimentów. Kobiety, które nie pracują zawodowo i są na utrzymaniu 

męża, często mają błędne przekonanie, że skoro on zarabia, to ma prawo decy-

dować o sposobie wydawania pieniędzy i kontrolować, na co są przeznaczane. 

Równie trudna jest sytuacja kobiet, których partnerzy uchylają się od pracy 

zarobkowej, co często idzie w parze z nadużywaniem alkoholu2.

Co wykazały badania TNS OBOP z 2010 r., przeprowadzone na tak dużą ska-

lę po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy uwzględniające zjawisko przemo-

cy ekonomicznej w rodzinie? 

Badania potwierdziły, że ogólnie biorąc, zjawisko przemocy w rodzinie do-

tyczy przeważnie kobiet: wśród ogółu ofiar kobiety stanowiły 61%, a mężczyź-

ni 39%. Natomiast wśród ofiar przemocy ekonomicznej kobiety stanowiły 70%, 

a mężczyźni 30%. Z kolei wśród sprawców przemocy ekonomicznej większość 

stanowili mężczyźni – 68%, kobiety – 32% [TNS OBOP 2010, s. 10]. 

Badania pozwoliły na rozpoznanie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

w tym przemocy ekonomicznej. Okazuje się, że większość badanych kobiet (73%)

i większość badanych mężczyzn (70%) miała doświadczenie z przemocą w ro-

dzinie, w tym osobiście jej doświadczyło: 26% kobiet i 16% mężczyzn (badani 

częściej przyznawali się do bycia świadkiem przemocy w rodzinie lub sąsiedz-

2 Zob. CPK, Definicja przemocy ekonomicznej, http://www.finanse.cpk.org.pl/75,definicja.html.
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twie, niż do bycia ofiarą lub sprawcą). Na tym tle skala zjawiska przemocy 
ekonomicznej w rodzinie jest stosunkowo rzadka – 12% kobiet i 6% mężczyzn 

przyznało, że przynajmniej raz w życiu doświadczyło takiej przemocy ze stro-

ny innego członka gospodarstwa domowego [TNS OBOP 2010, s. 14]. Do bycia 

sprawcą przemocy ekonomicznej przyznało się prawie tyle samo kobiet (3%), 

co mężczyzn (4%). Jednak ponad jedna czwarta (27%) badanych deklarowa-

ła, że zna w swoim sąsiedztwie rodziny, w których dochodzi do przemocy 

ekonomicznej wobec kobiet (24%) i wobec mężczyzn (12%) [TNS OBOP 2010, 

s. 41]. Dane te potwierdzają, że skala zjawiska osobiście doświadczanej prze-

mocy jest w badaniach społecznych na ogół niedoszacowana, ludzie niechęt-

nie bowiem przyznają się do bycia ofiarą przemocy, a tym bardziej do bycia jej 

sprawcą. Łatwiej dostrzegają występowanie przemocy w innych rodzinach niż 

w swojej własnej. 

Jeśli chodzi o postrzeganie sprawstwa przemocy w rodzinie, to, w opinii 

większości badanych, mężczyźni stosują przemoc fizyczną i seksualną (od-

powiednio: 76% i 75%), a w przypadku przemocy psychicznej i ekonomicznej 

odpowiedzi, że częściej dopuszczają się jej mężczyźni, jest mniej (odpowied-

nio: 47% i 46%). Tylko niewielki odsetek badanych wskazuje na kobiety jako 

sprawczynie przemocy psychicznej i ekonomicznej (odpowiednio: 12% i 13%), 

a co trzecia badana osoba uważa, że autorami przemocy psychicznej i ekono-

micznej są równie często kobiety, jak i mężczyźni (odpowiednio: 35% i 31%) 

[TNS OBOP 2010, s. 10, 11, 22]. 

Forma przemocy
Główni sprawcy 

Kobiety i mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Psychiczna -0,63 -0,80 -0,47

Ekonomiczna -0,64 -0,79 -0,45

Fizyczna -1,29 -1,33 -1,24

Seksualna -1,34 -1,48 -1,19
* Średnia przyjmuje wartości od –2 do 2. Wartość –2 oznacza, że sprawcami są głównie mężczyź-
ni, wartość 0, że tak samo często kobiety i mężczyźni, natomiast wartość 2, że głównie kobiety.

Jak wynika z tabeli 1, w opinii Polek i Polaków mężczyźni są przeważnie 

głównymi sprawcami wszelkich form przemocy w związku małżeńskim czy 

partnerskim. W przypadku przemocy psychicznej i ekonomicznej sprawstwo 

jest nieco częściej po stronie mężczyzn, niż w przypadku pozostałych form 

przemocy, których sprawstwo przypisywane jest zarówno kobietom, jak i męż-

czyznom (należy pamiętać, że są to opinie respondentów, a nie dane o wystę-

powaniu przypadków przemocy). 

Przemocy ekonomicznej ze strony członka gospodarstwa domowego do-

świadczały stosunkowo najczęściej kobiety z wykształceniem podstawowym, 

będące po rozwodzie lub w separacji, częściej mieszkające w miastach niż na 

wsi. W grupie mężczyzn doświadczających przemocy ekonomicznej byli prze-

Tabela 1. 
Sprawcy przemocy 

w rodzinie w opinii Polek 
i Polaków – średnie 

wskaźniki* 

Źródło: TNS OBOP 2010, 
Diagnoza zjawiska 

przemocy w rodzinie 
w Polsce wobec kobiet 

i wobec mężczyzn. 
Część I – raport z badań 

ogólnopolskich, s. 24.
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ważnie mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym i mieszkający 

w najmniejszych miastach [TNS OBOP 2010, s. 73].

Zdaniem badanych, w ostatnich latach wzrasta liczba kobiet, które są 

sprawczyniami przemocy, ale także rośnie liczba kobiet, które są jej ofiarami. 

Dotyczy to w szczególności przemocy psychicznej i fizycznej (odpowiednio: 

50% i 48%), ale także zwiększa się liczba kobiet dotkniętych przemocą seksual-

ną i ekonomiczną (odpowiednio: 45% i 42%) [TNS OBOP 2010, s. 30]. 

5. Przemoc ekonomiczna na rynku pracy: niższe płace dla kobiet jako na-
gminna praktyka

Dane statystyczne 

Dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn występują we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej, także w tych o długoletniej tradycji we wprowa-

dzaniu rozwiązań równościowych do prawodawstwa i praktyki społecznej, 

np. w Szwecji, Holandii, Finlandii. Skala tych dysproporcji waha się od 4,4% 

w Słowenii i 5,3% w Polsce do 25,5% w Austrii i Czechach, a przeciętna różnica 

w UE-27 to 16,4% (por. wykres 1)3.

3 Prezentowane na wykresie 1 dane dotyczące nieskorygowanych różnic w przeciętnych godzinowych 
stawkach wynagrodzenia mężczyzn i kobiet [ang.: The unadjusted Gender Pay Gap (GPG) represents the difference 
between average gross hourly earnings of male paid employees and of female paid employees as a percentage 
of average gross hourly earnings of male paid employees] w firmach zatrudniających 10 i więcej pracowników, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/earn_grgpg2_esms.htm. 
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Jak wynika z danych GUS4 dla lat 2006, 2008 i 2010, prezentowanych na 

wykresie 2, w Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet sta-

nowiło w poszczególnych latach odpowiednio: 82%, 81% i 85% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto mężczyzn. Jeśli za podstawę przyjąć wy-

nagrodzenie kobiet, to mężczyźni zarobili średnio o 22% więcej niż kobiety 

w 2006 r., o 23% więcej – w 2008 r. i o 20% więcej – w 2010 r. Dane te wskazują, 

że na przestrzeni lat 2006–2010 luka płacowa według płci uległa nieznaczne-

mu zmniejszeniu5. 

4 GUS w badaniach wynagrodzeń, przeprowadzanych z dwuletnią częstotliwością, uwzględnia podmioty go-
spodarki narodowej zatrudniające 10 lub więcej osób. Dane dotyczą pracowników pełnozatrudnionych i niepeł-
nozatrudnionych, którzy przepracowali cały miesiąc październik. Informacje o zarobkach są prezentowane jako 
średnie arytmetyczne. Szerzej na temat metodologii: GUS (2012), s. 10–13.

5 Najnowsze dane o wynagrodzeniach – za 2012 r. – nie były jeszcze dostępne w chwili przygotowywania tego 
tekstu (maj 2013 r.).

Wykres 1. 
Różnica 

w wynagrodzeniach kobiet 
i mężczyzn w krajach UE 

w 2010 r. (%)

Źródło: Lisowska 2012.
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Kobiety zarabiają mniej od mężczyzn niezależnie od sektora gospodarki, 

zawodu, wykształcenia, wieku, wielkości zakładu pracy. Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym było w 2010 r. – według danych 

GUS – o 13% wyższe niż w sektorze prywatnym (wynosiło odpowiednio: 3805 zł 

i 3368 zł). O ile mężczyźni w sektorze publicznym zarabiali o 16% więcej niż 

w sektorze prywatnym (odpowiednio: 4253 zł i 3662 zł), o tyle kobiety zarabia-

ły o 21% więcej w sektorze publicznym niż prywatnym (odpowiednio: 3557 zł 

i 2934 zł). Relacja przeciętnego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia męż-

czyzn kształtowała się w sektorze publicznym na poziomie 84%, a w sektorze 

prywatnym – na poziomie 80%. 

Największe różnice w przeciętnych wynagrodzeniach występują w grupie 

pracowników przemysłowych oraz kierowników i wyższych urzędników (por. 

wykres 3). W tych grupach kobiety zarobiły w 2010 r. odpowiednio: 67% i 72% 

tego, co mężczyźni. Pozytywne jest to, że w latach 2006–2010 luka płacowa 

w obu tych grupach zmniejszyła się, przy czym bardziej w przypadku pracow-

ników przemysłowych niż kierowników. Według danych z 2010 r., stosunkowo 

najmniejsza luka płacowa występuje w grupie pracowników biurowych – ko-

biety zarabiają prawie tyle samo, co mężczyźni – oraz wśród pracowników 

usług osobistych i sprzedawców – kobiety zarabiają 88% tego, co mężczyźni.

Wykres 2.
Relacje przeciętnych 
wynagrodzeń kobiet 
w stosunku do 
wynagrodzeń mężczyzn 
w Polsce, ogółem w latach: 
2006, 2008 i 2010 (%)

Źródło: Lisowska 2012.
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Trudno zauważyć, aby wraz ze wzrostem udziału zatrudnionych kobiet 

w danym zawodzie zmniejszały się dysproporcje w płacach. Są przykłady na 

to, że zróżnicowanie płac jest najmniejsze w zawodach męskich, do których 

kobiety wkroczyły niedawno (np. w grupie kierowców i operatorów pojazdów, 

w której kobiety stanowią 3,5% zatrudnionych, płace kobiet i mężczyzn są rów-

ne; w grupie informatyków, w której kobiety stanowią 13%, zarabiają one 90% 

tego, co mężczyźni) lub w zawodach tradycyjnie uznawanych za kobiece (pra-

cownicy biurowi, nauczyciele szkół podstawowych i średnich, pielęgniarze). 

Ale stosunkowo największe dysproporcje obserwujemy np. w zawodach mate-

matyków i statystyków, gdzie kobiety stanowią aż 77%, a zarabiają 74% tego, 

co mężczyźni. Przedstawione dane prowadzą do wniosku, że duży wpływ na 

relacje wynagrodzeń kobiet i mężczyzn ma polityka kształtowania płac. Tam, 

gdzie obowiązują sztywne zasady wynagradzania, np. w szkolnictwie średnim 

i podstawowym, nie ma znaczących różnic w płacach, a tam, gdzie występuje 

różnorodność stanowisk dydaktycznych i funkcji oraz widełkowe tabele płac, 

np. w szkolnictwie wyższym, zróżnicowanie wynagrodzeń jest wyraźniejsze 

[Jacukowicz 2000, s. 103]. 

Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są szczególnie wy-

raźne, gdy analizować je według poziomu wykształcenia. Największa różnica 

występuje w przypadku wykształcenia zasadniczego zawodowego – kobiety 

zarabiają 69% tego, co mężczyźni, a z tego wynika, że robotnicy wykwalifiko-

Wykres 3. 
Relacje przeciętnych 
wynagrodzeń kobiet 

w stosunku do 
wynagrodzeń mężczyzn 

w Polsce według grup 
zawodowych w latach 

2006, 2008 i 2010 (%)

Źródło: Lisowska 2012.
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wani są lepiej opłacani niż robotnice wykwalifikowane. Podobnie rzecz się ma 

z wykształceniem podstawowym (por. wykres 4). Zwraca uwagę stosunkowo 

duża rozpiętość przeciętnych wynagrodzeń w przypadku osób z wyższym wy-

kształceniem, która niekoniecznie ma źródło w tym, że zawody kobiece wy-

magające takiego wykształcenia są generalnie gorzej opłacane od męskich 

[Słoczyński 2012, s. 182], a raczej z tego, że mężczyźni wyraźnie częściej niż ko-

biety zajmują stanowiska kierownicze najwyższego szczebla w dużych przed-

siębiorstwach (np. bankach) i stanowiska specjalistów najwyżej wycenianych 

przez rynek. 

Z analiz prowadzonych przez H. Domańskiego w latach 1982–2006 wyni-

ka, że począwszy od lat 90. stosunkowo więcej kobiet niż mężczyzn kończy-

ło studia wyższe [Domański 2011, s. 255], do czego przyczynił się m.in. rozwój 

szkół niepublicznych i łatwiejszy dostęp do studiowania. Kobiety uzyskują 

wyższą stopę zwrotu z wykształcenia6 niż mężczyźni, szczególnie w sektorze 

publicznym [Liwiński, Sztanderska 2007, s. 178], a tym samym opłaca się im 

kończyć wyższe studia. Z kolei międzynarodowe analizy prowadzone przez 

T. Słoczyńskiego [2012, s. 181] wskazują, że przeciętnie lepsze wykształcenie 

kobiet zmniejsza międzypłciową lukę płacową (osłabia wpływ czynników dys-

kryminujących) w takich krajach, jak: Polska, Australia, Chile, Filipiny, Irlandia, 

Rosja, Urugwaj. 

Jeśli chodzi o wiek, to stosunkowo największe różnice w przeciętnych 

miesięcznych wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami występują 

w grupie osób 35–44 lata – kobiety zarabiają 79% tego, co mężczyźni, a naj-

6 Stopa zwrotu z wykształcenia jest mierzona za pomocą funkcji płac opracowanej przez J. Mincera w 1974 r. 
W obliczeniach zarobków uwzględnia się liczbę lat nauki danej osoby oraz doświadczenie zawodowe mierzone 
latami pracy. Z obliczeń wynika, że osoby z wyższym wykształceniem uzyskują swego rodzaju „premię” z tytułu 
jego posiadania w stosunku do osób z wykształceniem podstawowym – każdy rok nauki zwiększa o określony 
procent zarobki. Premia ta jest nazywana stopą zwrotu [Liwiński, Sztanderska 2007, s. 175–176].

Wykres 4.
Relacje przeciętnych 
wynagrodzeń kobiet 
w stosunku do 
wynagrodzeń mężczyzn 
w Polsce według 
wykształcenia w latach 
2006, 2008 i 2010 (%)

Źródło: Lisowska 2012.
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mniejsze w grupie osób 55+ (kobiety zarabiają 93–97% tego, co mężczyźni) oraz 

wśród najmłodszych pracowników – do 24 lat (kobiety zarabiają 90% tego, co 

mężczyźni), por. wykres 5. O ile więc na starcie aktywności zawodowej płace 

są w niewielkim stopniu zróżnicowane genderowo, podobnie jest w okresie 

okołoemerytalnym, o tyle w okresie, kiedy kobiety rodzą dzieci i mają przerwy 

w pracy zawodowej związane ze sprawowaniem funkcji opiekuńczych, prze-

ciętne zarobki są w największym stopniu zróżnicowane ze względu na płeć. 

Z badań amerykańskich wynika, że choć kobiety przerywają pracę na krótki 

czas (średnio na 2,2 roku), to pociąga to za sobą „dyskryminację finansową” 

– kobiety tracą od 18% do 37% swojej zdolności zarobkowej w zależności od 

długości okresu, na który przerywają pracę (im dłuższa przerwa, tym większa 

strata finansowa) [Hewlett, Luce 2006, s. 16–18]. Sprawowanie funkcji opie-

kuńczych powoduje, że kobiety, które decydują się na kontynuowanie pracy 

po urodzeniu dziecka, często przechodzą na pół etatu lub ograniczają liczbę 

godzin pracy, nie awansują i nie podejmują wyzwań zawodowych, bo muszą 

zająć się obowiązkami rodzinnymi. W zupełności nie dotyczy to mężczyzn, któ-

rzy mają dzieci, stąd różnice w wynagrodzeniach w omawianej grupie wieko-

wej na niekorzyść kobiet. 

Wielkość zakładu pracy także różnicuje wynagrodzenia według płci – naj-

bardziej wyrównane wynagrodzenia są w zakładach zatrudniających do 100 

pracowników, a największe dysproporcje występują w zakładach zatrudniają-

cych 2 tys. lub więcej osób (por. wykres 6).

Wykres 5. 
Relacje przeciętnych 
wynagrodzeń kobiet 

w stosunku do 
wynagrodzeń mężczyzn 
według wieku w Polsce, 

ogółem w 2010 r. (%)

Źródło: Lisowska 2012.
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Przyczyny różnic w wynagrodzeniach

Analizy dokonane przez H. Domańskiego [1992; 2011], Z. Jacukowicz [2000] 

oraz T. Słoczyńskiego [2012] wyraźnie pokazują, że dyskryminacja płacowa ko-

biet jest istotnym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie przeciętnych 

wynagrodzeń według płci zarówno w Polsce, jak i innych krajach. Dyskrymi-

nacja ma swoje źródła w tradycyjnym postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn 

w społeczeństwie oraz w akceptowaniu przez kobiety niższych stawek wyna-

grodzeń, bo mają one mniejszą siłę negocjacyjną i przetargową na rynku pracy 

[Becker 1990].

Na początku XX wieku, kiedy kobiety wchodziły na rynek pracy, stanowiły 

tańszą siłę roboczą, legitymowały się bowiem niższym poziomem wykształ-

cenia z powodu braku dostępu do studiów wyższych. Traktowanie kobiet 

jako tańszej siły roboczej utrwaliło się w społecznej świadomości, podobnie 

jak podział na prace kobiece (lżejsze i łatwiejsze, wymagające mniejszych 

umiejętności) i męskie (cięższe i trudniejsze, wymagające specjalistycznych 

i wyższych umiejętności). Kobiety uznawane są za mniej dyspozycyjną grupę 

pracowników z powodu okresów dezaktywizacji związanych z urlopem ma-

cierzyńskim i wychowawczym. Sądzi się też, że kobiety są mniej wydajnymi 

pracownikami z powodu obciążenia i zmęczenia obowiązkami rodzinnymi. 

Wciąż częste jest przekonanie, że kobiety nie muszą dużo zarabiać, bo ich do-

chody są dodatkiem do dochodów mężów, którzy są głównymi żywicielami 

rodziny. To z powodów kulturowych kandydatka do pracy pytana o wysokość 

oczekiwanych dochodów poda niższą kwotę niż mężczyzna starający się o to 

samo stanowisko. 

Patrząc z makroekonomicznego punktu widzenia (gospodarki jako cało-

ści), można powiedzieć, że na różnice w przeciętnych płacach kobiet i męż-

czyzn składają się [Lisowska 2010, s. 144–145]:

Wykres 6.
Relacje przeciętnych 
wynagrodzeń kobiet 
w stosunku do 
wynagrodzeń mężczyzn 
według wielkości zakładu 
pracy w Polsce, ogółem 
w 2010 r. (w %)

Źródło: Lisowska 2012.
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1) segregacja zawodowa, czyli zjawisko polegające na nadmiernym skupie-

niu przedstawicieli jednej płci w określonych zawodach, branżach gospo-

darki lub na niektórych stanowiskach; na ogół kobiety są nadreprezen-

towane w zawodach, w których płace są niskie (np. pracownicy biurowi, 

nauczyciele szkół podstawowych i średnich), a mężczyźni nadreprezento-

wani w zawodach, w których płace są wysokie (np. górnicy i inni robotnicy 

wykwalifikowani, brygadziści);

2) bardzo niski udział kobiet na najwyższych, najlepiej płatnych stanowi-

skach kierowniczych, w tym w szczególności w największych firmach (np. 

bankach);

3) stereotypy dotyczące postrzegania i wartościowania kwalifikacji kobiet 

jako gorszych niż kwalifikacje i umiejętności mężczyzn, czyli androcen-

tryczny model rynku pracy [Sarata 2011, s. 269–270];

4) brak krajowych mechanizmów, które równoważyłyby negatywny wpływ 

czynników kulturowych, promowały partnerstwo w rodzinie i kontrolowa-

ły przestrzeganie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku 

pracy i w społeczeństwie.

Patrząc na różnice płacowe z mikroekonomicznego punktu widzenia, czyli 

na miejsca pracy (przedsiębiorstwa), zauważamy, że kobieta na ogół startuje 

z niższego poziomu siatki płac, zarabia mniej niż jej męski poprzednik na da-

nym stanowisku, znacznie wolniej awansuje. Wszystko dlatego, że dyspozy-

cyjność i wartość pracy kobiet jest oceniana niżej od dyspozycyjności i warto-

ści pracy mężczyzn, a opisy stanowisk pracy są niepełne i bardzo ogólne, nie 

uwzględniają takich umiejętności, jak np.: odpowiedzialność i troska o innych, 

zręczność, umiejętność zadządzania czasem, umiejętności interpersonalne, 

intuicja, czyli tego, w czym kobiety często osiągają lepsze wyniki od mężczyzn. 

Jest powszechna zgoda co do tego, że „męska praca” łączy się z wyższymi 

dochodami niż „kobieca praca”, ale gdy przychodzi do odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego tak jest, to już jednomyślności nie ma. Pracodawcy, politycy i eko-

nomiści na ogół uważają, że wynika to z wolnego wyboru kobiet – wybierają 

one zawody, które ułatwiają im łączenie obowiązków rodzinnych i zawodo-

wych. Identyfikują się przede wszystkim z domem i rodziną, a więc poszukują 

zatrudnienia, które nie wymaga zbyt dużego zaangażowania osobistego i cza-

sowego, a zatem korzyści finansowe, jakie z pracy otrzymują, są adekwatnie 

mniejsze. Takie wyjaśnienie przyczyn segregacji zawodowej i niższych wyna-

grodzeń kobiet mieści się w teorii kapitału ludzkiego. Wyjaśnia ona, że różnice 

w płacach wynikają z różnic w wydajności pracy. Pracownicy lepiej wykształ-

ceni wykazują się wyższą wydajnością i w związku z tym zarabiają więcej. Pra-

codawcy z kolei preferują pracowników, którzy są dyspozycyjni i nie generują 

dodatkowych kosztów. Istotne dla tej teorii jest twierdzenie, że ludzie mają 

wolny wybór dotyczący tego, ile zainwestować w swoje kształcenie i kwalifi-

kacje oraz przyszły zawód [Begg, Fischer, Dornbusch 2000, s. 334]. 
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Badacze zorientowani feministycznie podkreślają, że słabością teorii kapi-

tału ludzkiego jest nieuwzględnianie faktu, iż wybór kobiet nie jest do końca 

wolny, ograniczany jest bowiem przez obowiązujące zwyczaje i normy spo-

łeczne. O ile prawdą jest, że to głównie kobiety wykonują obowiązki związane 

z opieką nad dziećmi i prowadzeniem gospodarstwa domowego, o tyle istnie-

je wątpliwość co do tego, czy jest to ich wolny wybór, czy raczej konieczność 

narzucona im przez kulturę i niewłaściwą politykę rządów w zakresie rozwią-

zań dotyczących opieki nad dziećmi [Renzetti, Curran 2005, s. 330]. Co więcej, 

wolny wybór kobiet dotyczący zawodów czy prac nietypowych dla ich płci, 

a tym samym lepiej płatnych, jest zakłócany przez postawy urzędników7 lub 

pracodawców, którzy kierują się stereotypami. Częstym argumentem praco-

dawców w dyskusji o ograniczaniu kobietom dostępu do zatrudnienia jest 

ten, że w danej branży, danym zawodzie bądź na danym stanowisku w prze-

szłości kobiety nie pracowały. 

Inny aspekt teorii kapitału ludzkiego zawiera założenie, że każda praca wy-

konywana przez kobiety jest łatwiejsza, wymaga mniejszej odpowiedzialności 

i niższych kwalifikacji niż każda praca typowa dla mężczyzn. Tymczasem nawet 

zawody kobiece, w których konieczne są wysokie kwalifikacje, duże zaangażo-

wanie i odpowiedzialność, są gorzej opłacane od wielu zawodów męskich. Na 

przykład przeciętne wynagrodzenie brutto pielęgniarki w sektorze publicznym 

wynosiło w 2010 r. 3247 zł, a kierowcy, operatora pojazdów – 3328 zł. W tym 

samym roku wyraźnie więcej od pielęgniarki zarabiał w tym samym sektorze 

również elektryk (4043 zł) i kowal, ślusarz (3528 zł). Płaca nauczycielki w szkole 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wynosiła 3858 zł, czyli nieco więcej od płacy 

kowala i kierowcy, ale mniej od płacy elektryka [GUS 2012, s. 84–85, 90]. 

Na podstawie przeglądu teorii wyjaśniających różnice w płacach można 

wskazać na trzy ich główne grupy: teorie neoklasyczne (w tym teoria kapitału 

ludzkiego, teoria dyskryminacji Beckera), teorie instytucjonalne i segmenta-

cji na rynku pracy (w tym teoria dualnego rynku pracy, teoria dyskryminacji 

statystycznej) oraz teoria gender economics [Cichomski 2006, s. 342–345]. Ta 

ostatnia wyjaśnia niższe wynagrodzenia kobiet normami społecznymi – pod-

porządkowaną pozycją kobiet w rodzinie i społeczeństwie oraz androcen-

trycznie zorientowanym rynkiem pracy. 

W sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z 2012 r. podkreśla się, że 

stereotypy oraz postrzeganie kobiet i mężczyzn przez pryzmat tradycyjnego 

podziału ról to główna przyczyna zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na 

7 Dobrą ilustracją, jak postawy czy wyobrażenia urzędników mogą ograniczać swobodny wybór 
zawodowy kobiet, jest następujący przykład. W 1989 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich (była nim 
wówczas Ewa Łętowska) wpłynęła skarga od kobiety, która spotkała się z odmową zatrudnienia jej na 
stanowisku maszynisty kolejowego na liniach dalekobieżnych. W uzasadnieniu odmowy zatrudnienia 
podawano, że kobiety nigdy wcześniej nie pracowały na tym stanowisku. Mimo że stanowisko to nie 
było objęte wykazem prac wzbronionych kobietom, przedstawiciele Ministerstwa Transportu i Minister-
stwa Pracy twierdzili, że nie ma w tym wypadku dyskryminacji, ale jedynie dbałość o ochronę interesów 
kobiet. Na skutek interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich minister transportu ostatecznie wyraził 
zgodę na roczne próbne zatrudnienie kobiety, podkreślając, że chce w ten sposób umożliwić „desperat-
ce” realizację jej marzeń. Za: Arcimowicz (2002), s. 108.
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płeć [Sprawozdanie… 2012, s. 17]. Wskazuje się także, że „wyeliminowanie ste-

reotypów istniejących na rynku pracy mogłoby nie tylko zwiększyć poziom do-

chodów kobiet, lecz również produkt krajowy brutto państw członkowskich; 

(…) wzrost udziału kobiet w rynku pracy do 70% i zrównanie z udziałem męż-

czyzn miałby bardzo korzystny pod względem gospodarczym wpływ (wzrost 

w przedziale od 4 do 8%) na PKB UE” [Sprawozdanie… 2012, s. 19].

Dotychczasowe uregulowania prawne (art. 119 traktatu rzymskiego 

i art. 141 traktatu o Unii Europejskiej oraz dyrektywy 75/117/EWG i 2006/54/

WE) w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego 

traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, jak również 

podejmowane działania nie przyczyniły się do równości w obszarze wynagro-

dzeń – kobiety zarabiają przeciętnie mniej niż mężczyźni i tylko częściowo 

daje się to wytłumaczyć czynnikami związanymi z kwalifikacjami, warunkami 

pracy i godzinowym zaangażowaniem w pracę. Dlatego też Parlament Euro-

pejski opowiada się za podjęciem kroków wymuszających przestrzeganie 

prawa (w tym w szczególności zapisów dyrektywy 2006/54/WE). Proponuje się, 

by wprowadzić obowiązek audytu wynagrodzeń i sankcje dla pracodawców, 

którzy nie przestrzegają zasady równej płacy za pracę równej wartości, zobli-

gować pracodawców do monitorowania wynagrodzeń według płci i do pro-

wadzenia przez nich przejrzystej polityki płacowej, a także do wartościowa-

nia pracy na podstawie kwalifikacji, wymogów psychicznych lub fizycznych, 

umiejętności interpersonalnych, stopnia odpowiedzialności za ludzi i zasoby 

materialne [Sprawozdanie… 2012, s. 7–10]. Rządy państw członkowskich po-

winny w pierwszej kolejności zadbać o likwidację różnic w wynagrodzeniach 

w instytucjach rządowych i publicznych oraz w przedsiębiorstwach z udzia-

łem skarbu państwa i spółkach notowanych na giełdzie, a tym samym dać do-

bry przykład dla sektora prywatnego.

6. Handel kobietami

Ten obszar ekonomicznej przemocy wobec kobiet jest stosunkowo najsła-

biej rozpoznany. Wiemy, że zjawisko to istnieje i dotyczy głównie kobiet mło-

dych (do 30 lat), ale nie znamy liczby przypadków, ujawnianie bowiem tego 

rodzaju przestępstw nie leży w interesie ani ofiar, ani sprawców. Proceder ten 

jest w dużym stopniu powodowany ubóstwem, trudnościami ze znalezieniem 

legalnej pracy, niskim poziomem wykształcenia, ale także zbyt dużym zaufa-

niem do osób organizujących tego rodzaju „pracę” (brakiem wiedzy i świa-

domości, że można stać się ofiarą handlu ludźmi). Sprawcy handlu kobietami 

wykorzystują ich trudną sytuację życiową i mamią dobrymi zarobkami. W Pol-

sce zjawisko handlu kobietami jest przedmiotem zainteresowania organizacji 

pozarządowych, w tym głównie Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Nie-

wolnictwu „La Strada”. Z jej raportu z 2007 r. [Monitoring, 2007] wynika, że dys-

ponujemy niewielką liczbą danych pochodzących ze statystyk policyjnych lub 



sądowych oraz niewielką liczbą opisanych przypadków. Z szacunków Między-

narodowej Organizacji ds. Migracji wynika, że na świecie od 700 tys. do 2 mln 

kobiet i dzieci rocznie to ofiary handlu ludźmi. Brakuje danych o skali zjawiska 

w Polsce i Unii Europejskiej, ale obserwuje się, że w ostatnich latach kobiety 

z Europy Środkowej i Wschodniej coraz częściej są wśród ofiar tego procederu.
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Wnioski

Badacze [Counts, Brown, Campbell 1992] wskazują, że w kulturach, w któ-

rych piętnuje się okazywanie gniewu, walczy z alkoholizmem, a kobietom daje 

prawo swobodnego wyboru partnera życiowego i włącza się je w aktywność 

gospodarczą, praktyki krzywdzenia kobiet i przemocy wobec nich są rzadsze. 

Dążenie do równego traktowania wszystkich członków społeczeństwa, bez 

względu na ich cechy demograficzno-społeczne, oraz podejmowanie działań, 

które służą realizacji tej zasady w praktyce, stanowią więc podstawowy ele-

ment w zwalczaniu przemocy wobec kobiet, w tym przemocy ekonomicznej. 

W preambule Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu prze-

mocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) stwierdza się, że przemoc 

ta „jest przejawem nierównych stosunków władzy między kobietami a męż-

czyznami na przestrzeni wieków, które doprowadziły do dominacji mężczyzn 

nad kobietami i dyskryminacji kobiet, a także uniemożliwiły pełne usamo-

dzielnienie kobiet”, a także uznaje się, że przemoc wobec kobiet to przemoc ze 

względu na płeć oraz „jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za 

pomocą którego kobiety są utrzymywane na podrzędnej pozycji w porówna-

niu z mężczyznami”. Tym samym przyznaje się, że przemoc wobec kobiet ma 

źródła w uwarunkowaniach kulturowych oraz dyskryminacji kobiet. Zatem 

„wdrożenie de jure i de facto równości kobiet i mężczyzn ma zasadnicze zna-

czenie dla zapobiegania przemocy wobec kobiet”.

W tym kontekście ważne jest, aby Polska podpisała Konwencję o zapo-

bieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO). 

Konwencja w art. 11 zobowiązuje państwa-strony do gromadzenia danych sta-

tystycznych, w odpowiednim podziale i w regularnych odstępach czasu, doty-

czących przypadków wszystkich form przemocy, jak również do wspierania 

badań dotyczących wszystkich form przemocy w celu poznania ich przyczyn 

i skutków, częstości występowania oraz karalności, a także skuteczności po-

dejmowanych działań. Wynika z tych zapisów, że zakres zbieranych i analizo-

wanych danych będzie musiał zostać rozszerzony na wszystkie formy przemo-

cy domowej oraz na wszystkie ofiary przemocy określone w konwencji. Biuro 

Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania zabiega o to, aby konwencja 

została podpisana, organizowane są regionalne konferencje na ten temat 

(http://www.rowne_traktowanie.gov.pl). W 2014 r. zostanie przeprowadzone 

przez GUS badanie będące polską częścią Europejskiego Badania Zagrożenia 

Przestępczością, które będzie obejmowało zagadnienia dotyczące przemocy 

domowej, w tym ekonomicznej. 

Jednocześnie ważne jest przeciwdziałanie nierównościom w wynagro-

dzeniach kobiet i mężczyzn oraz wdrażanie zaleceń wynikających z praw – 



pierwotnego (traktaty) oraz wtórnego (dyrektywy) – dotyczących równości 

wynagrodzeń. Zostały one wyszczególnione w sprawozdaniu Parlamentu Eu-

ropejskiego z 2012 r., w którym wzywa się państwa unijne do rygorystycznego 

przestrzegania istniejących przepisów, w tym do wprowadzenia audytu wyna-

grodzeń i sankcji dla pracodawców, którzy nie przestrzegają zasady równości 

wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.
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