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Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich to nieformalne zrzeszenie jedenastu organi-
zacji pozarządowych, powstałe z inicjatywy Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Celem działania koalicji jest wzmocnienie pozycji polskich samorządów uczniowskich 
przez:
• zapewnienie każdemu uczniowi i każdej uczennicy możliwości wyboru swoich przed-
stawicieli w samorządzie uczniowskim w demokratycznych wyborach,
• zapewnienie samorządom uczniowskim prawa do rzeczywistego wpływu na życie 
szkoły,
• uporządkowanie prawa oświatowego w zakresie samorządności uczniowskiej,
• podnoszenie świadomości na temat znaczenia samorządu uczniowskiego w środowi-
sku oświatowym.

Poza Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w skład Koalicji na rzecz samorządów 
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Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Polska Fundacja im. Roberta Schu-
mana, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
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Wstęp

Stosowanie polityki równości płci jest istotne dla równomiernego rozwoju 

społeczności, samorządów i państwa. Perspektywa genderowa w kształtowa-

niu polityki lokalnej sprzyja rozwojowi całego regionu, daje także poczucie 

sprawiedliwości społecznej. Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, musi 

wywiązywać się z zadań priorytetowych, które wpływają na niwelowanie dys-

kryminacji ze względu na płeć.

W niniejszej publikacji przedstawione zostały działania administracji sa-

morządowych realizujących ideę równości płci. Pokazano dobre praktyki 

wprowadzania polityki równości na szczeblu małego miasta oraz wojewódz-

twa. Wszystkie przypadki zbadano, zadając te same pytania: Skąd pomysł? Jak 

samorząd włączył się w działanie? Jakie problemy wystąpiły podczas realizacji 

projektu? Jakie efekty przyniósł projekt? Autorka wybrała tę strukturę, aby wska-

zać, jakie przeszkody mogą pojawić się podczas realizowania pomysłów w re-

gionach. Najważniejsze etapy to powstawanie pomysłów oraz wprowadzanie 

ich w życie. Autorka subiektywnie wybrała najważniejsze przykłady dobrych 

praktyk samorządów na rzecz polityki równości płci. Korzystała z wywiadów za-

mieszczonych w prasie lokalnej, dokumentów samorządów, a także sama prze-

prowadzała wywiady z pomysłodawczyniami.

Pozytywne przykłady można wykorzystać jako argumenty do lobbowania 

na rzecz urzeczywistniania idei równości płci w innych miejscowościach i re-

gionach – niech służą za przewodnik.
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Dobre praktyki

Nysa – Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym1 zobo-

wiązuje lokalne samorządy do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na 

płeć. Podpisanie jej jest wyrazem zaangażowania w politykę równościową. 

O tym, jak ważna jest to deklaracja, świadczy to, że środowiska kobiece w pra-

wie każdym regionie Polski lobbują na rzecz jej podpisania przez samorządy. 

Mimo to jest tylko jedno miasto, które do tej pory podpisało kartę – prawie 

60-tysięczna Nysa leżąca na Opolszczyźnie.

Europejska Karta Równości została wprowadzona w 2006 roku przez Radę 

Gmin i Regionów Europy. Spisano w niej sześć zasad, które obowiązują każde-

go sygnatariusza:

1. Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo.

2. Zagwarantowanie, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy 

dyskryminacji i nierównego traktowania są brane pod uwagę.

3. Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest wa-

runkiem demokratycznego społeczeństwa.

4. Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia 

równości kobiet i mężczyzn.

5. Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych 

i regionalnych, konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn.

6. Właściwie opracowane plany działania i programy są koniecznymi narzę-

dziami do promowania równości kobiet i mężczyzn2.

Skąd pomysł?

Burmistrz Nysy, Jolanta Barska, uczestnicząc w konferencji zorganizo-

wanej przez Radę Gmin i Regionów Europy, postanowiła wprowadzić Kartę 

w swoim mieście. Jak mówi w jednym z wywiadów:

Szkoda, że Polki nie uczestniczyły czynnie w jej powstaniu, by wprowadzić zapi-

sy bardziej adekwatne do naszej sytuacji. Ale i tak doszłam do wniosku, że war-

to kartę wprowadzić u nas, by po prostu wszystkim żyło się lepiej. I tu nie chodzi 

o dosłowną równość, bo ona jest, ale o aktywność kobiet. Jest ich za mało w życiu 

publicznym, więc trzeba je zachęcać do wzięcia spraw w swoje ręce. Tylko wtedy 

mają szansę zadbać o to, co jest dobre dla polskich rodzin. A to może się przyczynić 

1 www.ccre.org/docs/charte_egalite_pl.doc

2 Tamże, s. 6.
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do poprawy sytuacji demograficznej w kraju. Gdy kobietom będzie się żyło lepiej, 

łatwiej będzie im się decydować na dziecko3.

Jak samorząd włączył się w działanie?

W tym przypadku samorząd, dzięki burmistrz Barskiej, sam był inicjatorem 

wdrożenia projektu mającego wyrównać szanse płci. Od powstania pomysłu 

do realizacji upłynął rok. W tym czasie rozpropagowano go i zachęcano rad-

nych do podjęcia wspólnego działania na rzecz równości. Mocnym wsparciem 

była Fundacja Równych Szans. Katarzyna Godyń, kierowniczka Biura Polityki 

Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, tak wspomina czas lobbingu:

Przygotowywaliśmy się do jej podjęcia tak, aby nie zaskoczyć ani mieszkańców, ani 

radnych. Zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję z udziałem francuskich 

prekursorów, a także inne akcje w ramach Fundacji Równych Szans, konkursy, war-

sztaty promujące równość na różnych poziomach. Myślę, że dużo informacji na ten 

temat sprawiło, że nie było problemu z jej przyjęciem. Chociaż wiele osób pomysł 

traktowało ironicznie4.

Uchwałą nr XXIII/317/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 ro-

ku5 upoważniono burmistrza do podpisania Europejskiej Karty Równości oraz 

przyjęto do realizacji Równościowy Plan Działania dla Gminy Nysa na lata 

2008–20106.

Gmina podejmuje się zaangażować wszystkie instytucje, podmioty i organizacje dzia-

łające na jej terenie, aby w praktyce promowały prawdziwą równość. Jednocześnie 

Gmina zobowiązuje się współpracować ze wszystkimi swoimi partnerami i podmio-

tami z sektora publicznego i prywatnego, jak również z organizacjami społecznymi, 

w celu promowania większej równości kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach 

życia na swoim terenie7.

Jakie problemy wystąpiły podczas realizacji projektu?

Burmistrz Jolanta Barska podczas rozmowy telefonicznej stwierdziła, że 

nie przypomina sobie problemów. Można jednak sądzić na podstawie wyżej 

cytowanej wypowiedzi kierowniczki Biura Polityki Społecznej, iż nie udało się 

uniknąć ironicznych komentarzy.

3 http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,10521800,Barska__Dziewczynkom_siatkowka__a_
nie_wycinanki.html (dostęp: 23.12.2013).

4 http://sosnowiec.naszemiasto.pl/artykul/814414,europejska-karta-rownosci-kobiet-i-mezczyzn-w-zyciu,id,t.
html (dostęp: 23.12.2013).

5 http://bip.nysa.pl/index.php?gid=354749c62e9335781a3552fe1fb2ee17&p=11&order=2&order_
t=2#menuscroll (dostęp: 23.12.2013).

6 Tamże.

7 Tamże.
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Efekty projektu

� Przeprowadzono analizy i badania dotyczące uczestnictwa kobiet i męż-

czyzn w życiu publicznym i zawodowym.

� Realizowano program „Razem przeciw dyskryminacji” we współpracy 

z Fundacją „Razem”. Na program składały się: konferencja, warsztaty, 

punkt wsparcia prawno-psychologicznego8.

� Przeanalizowano zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców i stwierdzono, 

że klasy sportowe specjalizują się tylko w piłce nożnej. W efekcie otwarto 

także klasy sportowe o profilu siatkarskim. Burmistrz Barska wspomina:

Dotychczas klasy sportowe tworzyliśmy głównie piłkarskie, więc z założenia dla chłop-

ców. Podobnie drużyny sportowe. Dziewczynki miały do dyspozycji kółka taneczne 

czy wycinanki i malowanki. Już udało nam się utworzyć kilka klas siatkarskich z myślą 

o dziewczynach9.

� Dyrektorzy szkół wprowadzają zajęcia podejmujące temat równych szans 

w celu wyeliminowania stereotypów w wychowaniu i wyedukowania ot-

wartego młodego społeczeństwa.

� Realizowane są programy informujące o potrzebach drugiego człowieka 

(dla chłopców i dziewcząt)10.

� Z analiz wynikało, że najczęściej z bezrobociem borykają się kobiety, a pro-

gramy aktywizacji zawodowej kierowane były głównie do mężczyzn. Stwo-

rzono więc dodatkowe programy aktywizujące kobiety11.

Łódź – pełnomocnik ds. równości

Powołanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania jest istot-

nym krokiem ku przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć. W Polsce 

mamy pełnomocniczkę przy Radzie Ministrów, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. 

Nie ma żadnej ustawy, która nakazywałaby powołanie takiego rzecznika przez 

samorządy. Łódź jest jednym z miast (także Warszawa i Olsztyn), w którym taki 

urząd został powołany na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta.

Skąd pomysł?

Kongres Kobiet od 2009 roku jako jeden z postulatów wysuwał powołanie 

regionalnych pełnomocniczek do spraw równego traktowania. Łódzkie środo-

wiska kobiece, tj. Kobiety.lodz.pl, Liga Kobiet, Fundacja Jaskółka oraz Centrum 

8 http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/6_presentation_jolanta_barska_tryb_zgodnosci.pdf 
(dostęp: 23.12.2013).

9 http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,10521800,Barska__Dziewczynkom_siatkowka__a_
nie_wycinanki.html (dostęp: 23.12.2013).

10 http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/6_presentation_jolanta_barska_tryb_zgodnosci.pdf 
(dostęp: 23.12.2013).

11 Tamże.
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Praw Kobiet, postanowiły, że razem zawalczą o wdrożenie Europejskiej Karty 

Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Podczas spotkań i dyskusji wy-

ciągnięto wniosek, że w Łodzi powinien powstać urząd pełnomocnika ds. rów-

ności, który mógłby lokalnie i ze wsparciem prezydenta miasta przeciwdziałać 

dyskryminacji w jakichkolwiek jej przejawach. Po wyborach samorządowych, 

w których prezydentem miasta została kobieta – Hanna Zdanowska, środowi-

ska kobiece uznały, że powołanie rzecznika może być realne.

Jak samorząd włączył się w działanie?

Środowiska kobiece z jasno określonym celem rozpoczęły spotkania 

z panią prezydent Łodzi. Lobbowanie, dyskusje, opracowanie kompetencji 

i obowiązków zamknęło się w czterech spotkaniach. Jak wspomina obecna 

pełnomocniczka, Bogna Stawicka: (…) było to momentami burzliwe, ale zawsze 
konstruktywne. Odbyły się dwa spotkania formalne z prezydent i dwa robocze.

W wyniku wyżej opisanych debat prezydent Łodzi uznała konieczność 

powołania pełnomocniczki ds. równości. W październiku 2011 roku rozpisano 

konkurs. Przystąpiło do niego 11 kandydatek, wygrała wyżej wspomniana i cy-

towana Bogna Stawicka12.

W zarządzeniu nr 1595/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 grudnia 

2011 roku, w którym powołano Bognę Stawicką na Pełnomocnika Prezyden-

ta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania13, rozpisano również kompetencje 

urzędu. Wynika z nich, że do zadań pełnomocnika należy m.in.:

(…) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania ko-

biet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją przede wszystkim ze względu 

na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 

w tym w szczególności: organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji, koor-

dynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich 

jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzenia zasad i rozwiązań przeciwdzia-

łających dyskryminacji, organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych 

i informacyjnych w zakresie równego traktowania14.

Jakie problemy wystąpiły podczas realizacji projektu?

Powołany w 2011 roku urząd nadal funkcjonuje. Pełnomocniczka nie 

wspomina o problemach. Mówi, że przedsięwzięcie zostało pozytywnie ode-

brane i przez środowiska kobiece, i przez opozycyjne partie w radzie miasta. Je-

12 http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/477537,bogna-stawicka-pelnomocnikiem-ds-rownego-
-traktowania,id,t.html (dostęp: 23.12.2013).

13 http://uml.lodz.pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe/pelnomocnik_prezydenta_miasta_lodzi_
ds_rownego_traktowania/ (dostęp: 23.12.2013).

14 Tamże.
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dynym przejawem niechęci wobec jej stanowiska było pytanie, czy feminizm 

nie będzie przeszkadzał w realizacji działań. Współpraca z mediami lokalnymi 

przebiega dobrze. Jak mówi Stawicka: 

(…) nie naraziłam się niczym, to współpraca jest owocna. Ludzi wykluczonych w Łodzi 

jest sporo, a powołanie mnie na ten urząd jest przykładem, bowiem sama jestem ko-

bietą, słabo widzącą, a więc niepełnosprawną, osobą starą i żyjącą w związku partner-

skim. Na początku urzędowania niektórzy próbowali nieetycznie grać i załatwić po-

przez urząd swoje prywatne spory, teraz takie sytuacje się nie zdarzają.

Efekty projektu

Pełnomocnik jest łącznikiem między społecznością lokalną a urzędem. 

Bogna Stawicka organizuje liczne seminaria, konferencje oraz wsparcie np. 

dla osób wykluczonych, z niepełnosprawnością, kobiet. Owocami jej pracy są 

m.in.: Kobieta przedsiębiorcza, zaradna, decyzyjna – kampania podnoszenia 

świadomości ekonomicznej kobiet w nawiązaniu do Europejskiego Dnia Rów-

nej Płacy, który ma zwrócić uwagę na kilkunastoprocentowe różnice w zarob-

kach kobiet i mężczyzn; Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet; 

seminaria dotyczące różnorodności społecznej. Zorganizowała dwie Komisje 

Dialogu Obywatelskiego: ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji 

oraz edukacji nowoczesnej. Pełnomocniczka mówi: 

(…) wyłapuję problemy, naświetlam je i rozwiązuję. Z racji wieloletniej pracy na rzecz 

kobiet najszybciej rozpoczęłam współpracę właśnie ze środowiskami kobiecymi, ale 

bardzo szybko przyłączyły się organizacje niepełnosprawnych.

Dobrze układająca się współpraca zaowocowała rozszerzeniem kompe-

tencji – Bogna Stawicka została doradczynią prezydent. Umożliwia to już nie 

tylko reprezentację interesów kobiet, ale wręcz realny wpływ na dokumenty 

wypływające z urzędu.

Województwo lubuskie – pełnomocnik ds. równości

Jak już wcześniej pisałam, władze samorządowe nie mają wytycznych ob-

ligujących do powołania pełnomocnika ds. równości, dlatego warto przedsta-

wić powstanie takiej funkcji w samorządzie wojewódzkim. Województwo lu-

buskie, jako jedyne w Polsce, ma pełnomocniczkę ds. równości przy marszałku.

Skąd pomysł?

Tak jak w Łodzi, pomysł zrodził się w wyniku obrad Kongresu Kobiet w 2009 

roku. Jedną z jego uczestniczek i prelegentek była wicemarszałkini wojewódz-

twa lubuskiego, Elżbieta Polak15. Podobnie jak w Łodzi, z chęci zrealizowania 

15 Elżbieta Polak obecnie piastuje urząd Marszałka Województwa Lubuskiego.
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kongresowego postulatu o powołanie regionalnych pełnomocniczek zrodził 

się pomysł, by w województwie lubuskim również powstało takie stanowisko.

Jak samorząd się włączył w projekt?

W tym przypadku nie można mówić o pierwotnym lobbingu organizacji 

pozarządowej, a o inicjatywie wicemarszałkini województwa, Elżbiety Polak. 

To właśnie ona przyczyniła się do zorganizowania pierwszego regionalnego 

kongresu kobiet w województwie lubuskim16 oraz powołania Rady Progra-

mowej Lubuskiego Kongresu Kobiet. Jest to organizacja nieformalna, która 

teraz skupia około 40 kobiet z regionu. Organ ten obraduje minimum dwa razy 

do roku w celu wybrania nowej pełnomocniczki oraz ustalenia programu lu-

buskiego kongresu. Na wniosek pomysłodawczyni, wicemarszałkini Elżbiety 

Polak, Rada Programowa w głosowaniu wybrała pierwszą pełnomocniczkę ds. 

równości. W marcu 2010 roku marszałek województwa powołał na tę funkcję 

dr Agnieszkę Opalińską. Jak sam powiedział w wywiadzie:

Nie od zawsze towarzyszyły mi sprawy parytetu. Zastanawiałem się, czy to dobry po-

mysł. Doszedłem do przekonania, że tak. To pewna idea, z którą identyfikuje się nasz 

premier. Myślę, że uda się przenieść to na przepisy, abyście panie mogły zajmować 

ważne stanowiska – powiedział marszałek. Marcin Jabłoński przyznał, że z wielką ra-

dością powołał w urzędzie marszałkowskim pełnomocnika ds. równości. – Wierzę, że 

pani dr Agnieszka Opalińska będzie skutecznie wspierać panie w realizacji wszystkich 

zamierzeń – dodał17.

Pełnomocniczka przy marszałku w województwie lubuskim pracuje spo-

łecznie i jest powoływana na roczną kadencję. Obecną pełnomocniczką, już dru-

gą kadencję, jest Katarzyna Jurczak, która wymienia zakres zadań i czynności: 

Marszałek przyznał mi pełnomocnictwo w zakresie czynności prawnych należących 

do marszałka. Są nimi: reprezentowanie marszałka w przedsięwzięciach, których te-

matyka dotyczy problemu równego traktowania, podejmowanie działań promujących 

i upowszechniających problematykę równego traktowania w regionie, prowadzenie 

działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie 

równego traktowania w regionie, podejmowanie wspólnych inicjatyw z jednostkami 

samorządu terytorialnego z województwa na rzecz równego traktowania oraz reko-

mendowanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym wśród 

lubuskich gmin.

Jakie problemy wystąpiły podczas realizacji projektu?

Pełnomocniczka Katarzyna Jurczak nie stwierdziła i nie przypomina sobie 

problemów: 

16 http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091017/KOBIETA/257453314 (dostęp: 23.12.2013).

17 http://lubuskie.pl/news/7376/27/Czas-kobiet/ (dostęp: 23.12.2013).
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(…) jestem z lubuskim kongresem od samego początku, jestem także członkinią rady 

programowej, nie przypominam sobie, by były jakiekolwiek problemy. Na sesji Sejmiku 

Województwa, po przedstawieniu informacji przez panią marszałek o wyborze mojej 

osoby na funkcję pełnomocniczki dostałam gromkie brawa z każdej strony politycznej. 

Również współpraca z mediami przebiega bardzo owocnie.

Efekty projektu

O tym, jak bardzo ważne jest powołanie pełnomocnika przy marszałku, 

może świadczyć to, że – jak wiadomo z raportu Równe Traktowanie Standar-
dem Dobrego Rządzenia18, sporządzonego przez Patrycję Antosz na zlecenie 

pełnomocniczki przy Radzie Ministrów, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – wo-

jewództwo lubuskie jest regionem, którego mieszkańcy cechują się tolerancją. 

W raporcie czytamy:

Największą otwartością w stosunku do różnych grup mniejszościowych cechują się wo-

jewództwa lubuskie oraz warmińsko-mazurskie. Średnia wartość otwartości w tych wo-

jewództwach to 80. W obu tych województwach nie ma dużych ośrodków miejskich, tzn. 

miast powyżej 200 tys. mieszkańców. Dominują natomiast miasta mniejsze. Jak wynika 

z analiz regresyjnych, właśnie w takich miastach, w całej Polsce, otwartość na mniejszo-

ści jest największa. Dodatkowo, w tych województwach znajdują się najmniejsze odset-

ki osób, które osobiście doświadczyły gorszego traktowania (po 21% osób)19.

Pełnomocniczki w województwie organizowały sympozja i konferencje. 

Prowadzą także cotygodniowe dyżury dla mieszkańców i organizacji pozarzą-

dowych. Pełnomocniczka Katarzyna Jurczak mówi: 

(…) bardzo często spotykam się z kobietami z różnych środowisk, m.in. obszarów wiej-

skich czy ze służb mundurowych, takie spotkania pozwalają mi właściwie zdiagnozo-

wać problem i działać20.

Jednym z zadań pełnomocniczki jest propagowanie Europejskiej Karty 

Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, dlatego pełnomocniczka ini-

cjuje wiele działań, które mają przygotować i umożliwić partnerstwo gmin 

ziemi lubuskiej w celu wprowadzenia tej karty. Pełnomocniczka mówi:

Chcemy zainicjować partnerstwo lubuskich gmin na rzecz wprowadzenia europejskiej 

karty, jeszcze żadne województwo nie wprowadziło wytycznych do tego dokumentu, 

stąd to długofalowe działanie moich poprzedniczek i moje. Chcemy, by każda gmina 

zauważyła korzyści z niej płynące, wymaga to dużo pracy21.

18 http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/rowne_traktowanie_standardem_dobrego_
rzadzenia_-_raport_z_badan_ilosiowych_ost_0.pdf  (dostęp: 23.12.2013).

19 Tamże, s. 78.

20 Przeprowadzony przez autorkę w dniu 8.08.2013 r. wywiad telefoniczny z pełnomocniczką ds. równości przy 
marszałku województwa lubuskiego, Katarzyną Jurczak.

21 Tamże.
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Powołanie pełnomocniczki podkreśla wagę polityki równości płci w sa-

morządach i przynosi realne działania w tej sferze – nie jest zagraniem czysto 

marketingowym politycznie. Może o tym świadczyć powstanie Kodeksu Etyki 

Urzędu Marszałkowskiego, powołanego zarządzeniem Marszałka Wojewódz-

twa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku22. W tym kodeksie § 10 poświęco-

ny jest równemu traktowaniu w miejscu pracy, zakazowi dyskryminacji i mo-

lestowania seksualnego:

1. Urząd jest wierny polityce równego traktowania w miejscu pracy oraz zapewnia, że 

pracownik lub kandydat na pracownika nie będzie dyskryminowany ani molestowany 

z powodu przynależności etnicznej, koloru skóry, religii, płci, wieku, inwalidztwa, naro-

dowości lub jakiegokolwiek innego powodu uznanego przez obowiązujące przepisy za 

nielegalne. Zasady te dotyczą wszystkich aspektów zatrudnienia tj. również awanso-

wania, wynagrodzenia, kształcenia i dokształcenia, pakietów socjalnych.

2. Szczególnie zabronione jest molestowanie seksualne oraz mobbing.

3. Relacja między pracownikiem Urzędu a Urzędem jako pracodawcą opiera się na 

wspólnym zrozumieniu, równości szans, na środowisku pracy pozbawionym dyskrymi-

nacji, na polityce „otwartych drzwi”, która umożliwia wszystkim pracownikom kontakt 

z przełożonymi23.

Przy omawianiu kodeksu etyki należy zauważyć, iż nie wszystkie zawarte 

w nim przepisy są precyzyjne, na co zwracają uwagę autorzy badania wskaźni-

ka Gender Index prowadzonego w ramach instytucji zaangażowanych w rea-

lizację PO KL24. Uważają oni, że umieszczenie niezupełnie klarownych zapisów 

dopuszcza w praktyce możliwość zachowań dyskryminujących25. Taki zapis 

jest np. w § 2 pkt 3, który brzmi:

W przypadku różnic w traktowaniu, Pracownik Urzędu powinien zapewnić, aby były 

one usprawiedliwione obiektywnymi i istotnymi okolicznościami danej sprawy26.

Oprócz kodeksu w urzędzie marszałkowskim zastosowano wewnętrzną 

politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową – zarządzenie Marszałka 

Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2013 roku27.

Dokument ten jest narzędziem, które uzupełnia kodeks etyczny, ponieważ 

jasno określa działania zakazane w relacjach pracowników urzędu. Wymienia 

się tam dyskryminację bezpośrednią, pośrednią, mobbing i molestowanie. 

Ustanawia się także sekretarza województwa, który jest odpowiedzialny za 

przeciwdziałanie dyskryminacji w urzędzie.

22 http://lubuskie.pl/uploads/pliki/Biuro_prasowe/Pliki%202011/02.%20Zal.%20do%20zarz.%20-
%20Kodeks%20etyki.pdf (dostęp: 23.12.2013).

23 Tamże, s. 8.

24 http://www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/documents/raportkoncowyogolnyghkfinal.pdf 
(dostęp: 23.12.2013).

25 Tamże, s. 25.

26 http://lubuskie.pl/uploads/pliki/Biuro_prasowe/Pliki%202011/02.%20Zal.%20do%20zarz.%20-
%20Kodeks%20etyki.pdf, s. 16 (dostęp: 23.12.2013).

27 Dokument udostępniony przez pełnomocniczkę na prośbę autorki.
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Oprócz działań formalnoprawnych, na które wpływ miały pełnomocniczki, 

warto omówić także „Lubusiki”, czyli boiska plażowe. Pierwsze takie boiska 

pojawiły się w 2011 roku i powstały z myślą o dziewczynkach, dla których nie 

było obiektów sportowych. Cała Polska budowała orliki, a tylko w lubuskim 

oprócz boisk do piłki nożnej postawiono boiska do siatkówki plażowej. Jak 

chwali się marszałkini Elżbieta Polak w swojej prezentacji, dotychczas zbudo-

wano 55 boisk i wydano na to 321 tys. złotych. Program ten został wyróżniony 

w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu”.

Lubuskie – to województwo, w którym odbyły się cztery regionalne 

Kongresy Kobiet. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie funkcjonowanie rady 

programowej, wsparcie marszałkini województwa, ale także regionalnej 

pełnomocniczki. W żadnym innym regionie Polski nie było tylu kongresów. 

Przygotowano wiele dyskusji, paneli, współpracowano z Uniwersytetem 

Zielonogórskim. Poruszano tematy m.in. marketingu politycznego, przemocy 

domowej oraz profilaktyki zdrowia.

Łódź – edukacja seksualna

Realizacja zajęć z edukacji seksualnej w Łodzi jest przykładem długoletnie-

go i konsekwentnego działania organizacji pozarządowych, zajęcia te samo-

rząd może zaadaptować do swojego programu.

Skąd pomysł?

„Jaskółka” Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

i Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK28 na terenie województwa łódzkie-

go przez 3 lata prowadziły z młodzieżą zajęcia z edukacji obywatelskiej oraz 

zajęcia „Inkubatorów Talentów”. Z ewaluacji wynikało, że młodzież potrzebuje 

i chce edukacji seksualnej. Wprowadzono więc pilotażowo program eduka-

cyjny w zaprzyjaźnionych szkołach. Dyrekcje szkół, nauczyciele i (co najważ-

niejsze) dzieci – wszyscy byli zadowoleni. Uczniowie chętnie angażowali się 

w zajęcia. W ten sposób narodził się pomysł, żeby program ten wprowadzić 

również do innych szkół.

28 Edukatorki i pomysłodawczynie edukacji seksualnej rozpoczęły działalność w ramach Fundacji Jaskółka. Od 
czasu powstania idei współpracy z samorządem nastąpił podział kompetencji: Fundacja Jaskółka przejęła pracę 
związaną z edukacją obywatelską, natomiast nowo postała Fundacja SPUNK zajęła się edukacją seksualną.

Rysunek 1. 
Logo boisk do siatkówki 
plażowej

Źródło: http://www.
zachod.pl/radio-zachod/
serwis-informacyjny/
region/lubusik-w-nowych-
czaplach/, (dostęp: 
1.01.2014)



16 Aleksandra Sołtysiak 

Jak samorząd włączył się w działanie?

Edukatorki Fundacji SPUNK rozpoczęły działanie od lobbowania wśród sa-

morządowców, urzędników oraz w kuratorium. Rozmawiały także z prezydent 

Łódzi Hanną Zdanowską. Pozyskały wsparcie Rady Pożytku Publicznego, a tak-

że łódzkiej pełnomocniczki ds. równego traktowania. Przyjęto strategię, w któ-

rej założono nie tyle edukację seksualną, co profilaktykę nastoletnich ciąż. 

Jak podaje „Dziennik Łódzki”, w mieście rocznie w ciążę zachodzi od 13 do 15 

dziewcząt w wieku gimnazjalnym29. Efektem lobbingu było wpisanie progra-

mu edukacji do samorządowego Programu współpracy z NGO na 2012 rok30.

6.4.3.10. Realizacja działań związanych z profilaktyką nastoletnich ciąż, chorób prze-

noszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV.

Formy realizacji:

– prowadzenie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

– wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów,

– organizacja seminariów, szkoleń, konferencji z zakresu zagadnień związanych z po-

dejmowaniem współżycia seksualnego,

– prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Tryb realizacji: konkurs ofert (konkurs realizowany przy współudziale Wydziału 

Edukacji)31.

Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 16 listopada 2011 roku 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd musiał wpi-

sać to działanie do budżetu miasta. Rozpisano konkurs32. Przeznaczono na ten 

cel 36 tys. złotych.

Jakie problemy wystąpiły przy realizacji projektu?

W konkursie wystartowały trzy organizacje: Fundacja SPUNK i dwie zwią-

zane ze środowiskiem katolickim, tzn. Centrum Służby Rodzinie i Fundacja Cy-

ryla i Metodego. Konkurs wygrało Centrum Służby Rodzinie. Został on jednak 

odwołany ze względu na nieprecyzyjne kryteria w ogłoszeniu. Taka była wer-

sja oficjalna. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że urzędnicy przestraszyli się, 

iż zajęcia z edukacji seksualnej zamienią się w katechezę. Oczywiście, decyzja 

prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej została przez środowiska prawicowych 

polityków skrytykowana, pisano o tym w lokalnej prasie33. Próbowano także 

zablokować decyzję o odwołaniu konkursu, powołując się na opinię Minister-

stwa Pracy i Polityki Społecznej.

29 http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/682479,przed-poludniem-w-ciaze-nie-zajdziesz-czyli-co-o-seksie
-wiedza-gimnazjalisci,id,t.html (dostęp: 23.12.2013).

30 http://uml.lodz.pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe/program_wspolpracy_z_ngo_na_2012_rok/ 
(dostęp: 23.12.2013).

31 Tamże.

32 http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=7894 (dostęp: 23.12.2013).

33 http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/1571667,radny-pis-lekcje-edukacji-seksualnej-molestowaniem,id,t.html 
(dostęp: 23.12.2013).
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Nazwa Fundacji SPUNK pochodzi od poszukiwań Pipi, bohaterki Astrid 

Lindgren, dla której „spunk” był symbolem tworzenia nowych słów i nadawa-

nia im znaczeń; pochodzi także z języka angielskiego i znaczy „odwaga”34. Prze-

ciwnicy edukacji seksualnej odszukali inne znaczenie w angielskim slangu, 

czyli „sperma, wytrysk”. Chciano w ten sposób podważyć decyzję prezydent 

Zdanowskiej oraz ośmieszyć samą edukację i fundację. Tomasz Bilicki z Cen-

trum Służby Rodzinie wystosował list do władz miasta, w którym czytamy:

Centrum Służby Rodzinie przyjmuje do wiadomości decyzję Pani Prezydent Hanny 

Zdanowskiej i Pana Wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego, którzy zdecydowali 

o powierzeniu edukacji seksualnej Fundacji „SPUNK”. Jednocześnie zwracamy uwagę, 

iż nazwanie się grupy trenerów młodzieżowych „SPUNK” (w języku angielskim wulgar-

ne określenie wytrysku i spermy), wydaje się nam nietaktem. (…) Obawiamy się, że kon-

centrowanie się na środkach antykoncepcyjnych, w tym instruktaż ich stosowania dla 

dzieci w wieku 13–16 lat, jest przyzwalaniem na współżycie seksualne35.

Mimo sprzeciwu prawicowych polityków rozpisano drugi konkurs, który 

wygrała Fundacja SPUNK.

Efekty projektu

Program realizowany był od 24 września do 20 grudnia 2012 roku i objął 

644 osoby (28 grup po 23 osoby) w 16 szkołach gimnazjalnych oraz w innych 

placówkach skupiających młodzież gimnazjalną. Osiągnięto zamierzone cele, 

czyli poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji przedwczesnej decyzji podję-

cia współżycia seksualnego, wiedzy z zakresu dojrzewania i seksualności oraz 

wiedzy o antykoncepcji. Podczas zajęć mówiono o prawach kobiety do decyzji 

w sprawach seksu, także do odmowy współżycia w każdej sytuacji.

Projekt uzyskał pozytywne rekomendacje od nauczycieli i pedagogów. 

Oprócz zajęć zaproponowano młodzieży Mail Zaufania i ulotki informacyjne. 

Fundacja SPUNK chce kontynuować pracę z młodzieżą.

Edukacja seksualna w innych miastach Polski

Do Fundacji SPUNK zgłaszają się mieszkańcy innych miast z propozycjami 

przeprowadzenia programu. Niestety dotychczas fundacja spotyka się z decy-

zjami odmownymi samorządów. Odmówiły samorząd Gliwic i Katowic, twier-

dząc, że jest to program zbyt odważny lub że problem ciąż wśród nieletnich 

nie występuje36.

34 http://spunk.pl/ (dostęp: 23.12.2013).

35 http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/660999,bilicki-o-seksie-bedzie-uczyc-spunk-czyli-wytrysk,id,t.html 
(dostęp: 23.12.2013).

36 http://gliwice.gazeta.pl/gazetagliwice/1,95519,13582805,Urzednicy_boja_sie_seksu___Taki_problem_nie_
wystepuje_.html (dostęp: 23.12.2013).
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Bydgoszcz – „Maj mam”

„Maj mam” to projekt w pełni zorganizowany przez samorząd. Został zre-

alizowany z wykorzystaniem bardzo małych środków finansowych, ale za to 

z dużym zaangażowaniem.

Skąd pomysł?

Pomysłodawczyniami projektu są dwie kobiety: Monika Matowska – rad-

na PO zasiadająca w Komisji Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta – oraz Do-

rota Glaza – asystentka prezydenta Bydgoszczy. Obie są młodymi mamami, 

przedsiębiorczymi w innym rodzaju przedsiębiorczości niż biznes. Uznały, 

że kobietom potrzebne jest szczególne wsparcie w okresie macierzyństwa, 

a przedsiębiorczość może być krokiem do przełamania wciąż odczuwalnych 

stereotypów. Korzystając z własnych doświadczeń i znając własne potrzeby, 

wymyśliły i zorganizowały warsztaty i spotkania, w czasie których omawiano 

pierwsze kroki ku przedsiębiorczości.

Jak samorząd włączył się w działanie?

Pomysłodawczynie przedstawiły projekt dla przedsiębiorczych mam na 

posiedzeniu Komisji Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta. Projekt miał na 

celu zaktywizowanie kobiet na polu biznesowym. Autorki uzyskały całkowite 

poparcie komisji. Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, również poparł akcję, 

wspomógł ją organizacyjnie oraz znalazł fundusze.

Jakie problemy wystąpiły podczas realizacji projektu?

Organizatorki nie zauważyły problemów ani ze strony rady miasta, ani 

wśród urzędników, ani organizacji pozarządowych. Powrót na rynek pracy po 

urlopie macierzyńskim jest trudny dla kobiet, dlatego z łatwością pozyskano 

do współpracy takie organizacje, jak Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

oraz Zespół Obsługi Inwestora.

Efekty projektu

„Maj mam” to akcja, z której skorzystało blisko 200 kobiet. Przeprowadzo-

no warsztat wizerunkowo-biznesowy oraz dwa spotkania na temat negocjacji 

w biznesie i promocji własnych pomysłów. Podczas wszystkich zajęć zapew-

niono opiekę dzieciom uczestniczek. Projekt jest kontynuowany, a kontakty 

nawiązane podczas „Maja mam” służą wzajemnej inspiracji, wsparciu i wymia-

nie doświadczeń. Zapraszane są kobiety, które mają własne przedsiębiorstwa.
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Wnioski

Przykłady wprowadzenia polityki równości płci, które przytoczono, po-

kazują, iż najistotniejszą rolę w przeciwdziałaniu dyskryminacji kobiet i męż-

czyzn odgrywa wola polityczna, w mniejszym natomiast – nakłady finansowe. 

Zwróćmy uwagę na działania samorządów wynikające z wprowadzania w ży-

cie przepisów zawartych w ustawach. Przykładowo ustawy o przeciwdziała-

niu przemocy oraz o opiece instytucjonalnej dla dzieci do lat 3 zawierają dość 

ogólne przepisy, dlatego samorządy wdrażają je dowolnie. Jednak ustawy te 

odnoszą się do realnego przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć: 

pierwsza dotyczy przemocy, a przemoc ma płeć, druga zaś sprzyja aktywizacji 

zawodowej kobiet na rynku pracy.

Polityka przeciwdziałania przemocy bardzo często wdrażana jest w zależ-

ności od interpretacji samorządu lokalnego. Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA 

przeprowadziło pilotażowy monitoring37 prac zespołów interdyscyplinarnych 

(których powołania wymaga właśnie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

w powiecie kolskim. Wynika z niego, że tam, gdzie jest wola polityczna, aby 

w pełni przeciwdziałać przemocy, są podejmowane odpowiednie kroki. Choć 

realizowany jest zapis o powołaniu zespołów interdyscyplinarnych, nie upub-

liczniono danych osób, które zasiadają w tychże zespołach. Brak również in-

formacji na stronach internetowych gmin, gdzie może szukać pomocy osoba, 

która doświadczyła przemocy. Tylko dwie gminy w powiecie kolskim opra-

cowały program i opublikowały go na stronach samorządowych. Jednak są 

w Polsce gminy, które wbrew powszechnym trendom starają się dokładnie 

realizować ustawę o przeciwdziałaniu przemocy. Na takie wyróżnienie zasłu-

guje powiat świdwiński, który nie tylko organizuje 16 Dni Przeciwdziałania 

Przemocy ze Względu na Płeć38, ale także realizuje trzyletni projekt „Razem 

przeciwko razom”. Projekt ten jest współtworzony z Uniwersytetem Kosza-

lińskim i finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakłada pracę 

w trzech modelach:

1. Model współpracy pomiędzy instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w roz-

wiązywanie problemu przemocy domowej, wypracowanie spójnego systemu działa-

nia instytucji zajmujących się bezpośrednio problemem przemocy w rodzinie (m.in. 

MOPS-y, GOPS-y, policja, pedagodzy szkolni, prokurator, sędzia, lekarz, organizacje 

pozarządowe).

37 Raport jeszcze nie został upubliczniony. 

38 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć jest to międzynarodowa akcja organizowana co roku 
w dniach od 25 listopada do 10 grudnia. 
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2. Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy.

3. Utworzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy39.

Urząd dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy również prze-

znaczył środki na pomoc dla kobiet. Jedna z realizatorek projektu z fundacji 

Nowy Świat Kobiet40, Agnieszka Czapczyńska, mówi:

Pracując w ramach Niebieskiej Linii, zauważyłyśmy, że jest luka w ofercie pomocy mię-

dzy etapem wyjścia z przemocy, a etapem rozpoczęcia nowego życia. Stąd pomysł na 

warsztaty wspierające.

W Polsce jest wiele przykładów działań wynikających z ustawy o przeciw-

działaniu przemocy. Widać, że motorem napędowym są organizacje pozarzą-

dowe, które wykonują te zadania publiczne we współpracy z samorządami. 

Niestety, można także zaobserwować (dzięki zwykłemu prześledzeniu stron 

internetowych), że jest bardzo dużo gmin, które do tych zadań publicznych 

podchodzą z lekceważeniem. Samorządowcy robią tylko to, co wynika jasno 

i precyzyjnie z ustawy, nie wykazują własnej inicjatywy. Pozostaje mieć na-

dzieję, że proces ratyfikacji konwencji przeciwdziałania przemocy zmieni tę 

sytuację na lepsze.

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, tzw. ustawa żłobkowa, uprawnia 

do otrzymywania przez samorządy dotacji do opłat za żłobek dla rodziców. 

Ustawa wdrażana jest w zależności od woli politycznej władz lokalnych (np. 

w Poznaniu). Jednak w większości gmin w Polsce dotacji dla rodziców nie ma.

Należy zatem zastanowić się, jak to jest, że mimo odgórnych zapisów jed-

ne gminy wdrażają programy ze zrozumieniem dla problemu, inne wdrażają 

minimum, a jeszcze inne realizują politykę równościową, choć żadne przepisy 

do tego nie obligują.

Przykłady opisane wyżej jasno pokazują, że obecność kobiet w organach

władzy sprzyja efektywności polityki równości szans. Dzięki powołaniu pełno-

mocniczki w Łodzi widać, w jaki sposób dążono do realizacji pomysłów środo-

wisk kobiecych. Kiedy prezydentem miasta została kobieta, organizacje poza-

rządowe postanowiły wykorzystać tak sprzyjającą sytuację. Należy więc zadać 

pytanie: czy praca tych środowisk w celu powołania urzędu na rzecz równości 

odbyłaby się z tak dużym zapałem i wiarą w możliwość realizacji, gdyby pre-

zydentem był mężczyzna? Dążenia organizacji pozarządowych z innych miast  

dowodzą, że powołanie pełnomocniczki jest procesem długofalowym a cza-

sem nawet wydają się beznadziejne. W zachodniopomorskim powstała orga-

nizacja Kobiety dla Szczecina i Regionu41 – na jej stronie internetowej można 

przeczytać, jak przebiegały działania na rzecz powołania pełnomocniczki42. 

Autorki relacji skrupulatnie opisują, jak wygląda w praktyce próba przełama-

39 http://razemprzeciwrazom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=81 (dostęp: 
23.12.2013).

40 Projekt ten realizowany był początkowo z ramienia Fundacji Miejsce Kobiet.

41 http://kobietydlaszczecina.pl/ (dostęp: 23.12.2013).

42 http://kobietydlaszczecina.pl/strona_89.htm (dostęp: 23.12.2013).
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nia oporu ze strony władz. Czytamy o roku milczenia prezydenta po wysłaniu 

pisma od grupy inicjatywnej, o przerwie związanej z kampanią wyborczą, a na 

końcu o zaprzestaniu lobbowania na poziomie miejskim. Niestety, w Szczeci-

nie nadal nie ma pełnomocniczki ds. równego traktowania. Podobne zabiegi 

czyniono w Gliwicach, Poznaniu i innych miastach. W Olsztynie powołano peł-

nomocniczkę ds. równości w 2010 roku – po skandalu wywołanym z powodu 

gwałtu i molestowania seksualnego pracownicy przez prezydenta miasta. Czy 

to zwykły PR dla poprawienia wizerunku nowych władz miasta, czy też wpro-

wadzenie polityki równości płci? Przykład ten pokazuje, że z zabiegu marke-

tingowego można zrobić narzędzie do wyrównania szans kobiet i mężczyzn. 

Pełnomocniczką ds. równego traktowania w Olsztynie została wieloletnia 

działaczka na rzecz równouprawnienia, Monika Falej43.

Działania w województwie lubuskim są wynikiem inicjatywy kobiety peł-

niącej funkcję najpierw wicemarszałkini, a potem marszałkini województwa. 

To Elżbieta Polak była motorem wzmocnienia kobiet w regionie przez powoła-

nie pełnomocniczki, ale także przez wspieranie różnych inicjatyw organizacji 

pozarządowych zajmujących się wykluczeniem społecznym. Lubuskie jest re-

gionem, w którym politykę przeciwdziałania przemocy traktuje się poważnie, 

wspiera się kobiety w aktywizacji zawodowej, ale także tworzy się miejsca 

rekreacji przeznaczone dla dziewcząt. Powołanie pełnomocniczki przy mar-

szałku odbyło się bez dużych nakładów finansowych, a sama pełnomocniczka 

sprawuje tę funkcję społecznie, bez wynagradzania za pracę. W takiej sytuacji 

pojawia się wątpliwość, czy nie jest to przejaw umniejszania i niedowartościo-

wania pracy kobiet. Po ostatnich wyborach połączono etat z pracą społeczną, 

ponieważ Katarzyna Jurczak, obecna pełnomocniczka, jest zatrudniona na sta-

nowisku dyrektora sejmiku wojewódzkiego.

Powoływanie regionalnych pełnomocniczek jest ważnym wsparciem dla 

organizacji pozarządowych, które działają na rzecz równouprawnienia i rów-

ności szans. Między innymi dzięki pomocy Katarzyny Jurczak oraz marszałek 

Elżbiety Polak Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA otrzymało środ-

ki finansowe na realizację projektu mającego na celu podjęcie problemu de-

presji poporodowej „W czym MAMY problem?”44. Prezeska organizacji, dr Anita 

Kucharska-Dziedzic, mówi: 

Depresją poporodową w Polsce nikt się nie zajmuje. W naszym kraju istnieje mit ma-

cierzyństwa, według którego kobieta odczuwa tylko błogość i miłość. Jedyne proble-

my, o których się mówi, są problemami logistycznymi, czyli gdzie do żłobka, gdzie do 

przedszkola, a o tym, że moment, gdy kobieta staje się matką, jest pewną cezurą w ży-

ciu, bo nie jest postrzegana jako kobieta, żona, partnerka, tylko zawsze jako matka, 

nic nie słychać. Z naszym projektem wychodzimy naprzeciw, zanim powstanie większy 

problem, który kończy się rozpadem małżeństwa, związku, stanami depresyjnymi. 

43 http://old.ro.com.pl/aktualnosci/tresc/8889/Olsztyn_ma_pelnomocnika_ds_rownego_traktowania_kobiet/ 
(dostęp: 23.12.2013).

44 http://baba.org.pl/index.php/2012/03/w-czym-mamy-problem/ (dostęp: 23.12.2013).
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W ramach projektu powstała grupa wsparcia, odbywały się spotkania 

z psycholożką, ginekolożką specjalizującą się w depresjach poporodowych. 

Wydrukowano ulotki i plakaty. Wydaje się, że trudno byłoby sfinansować ta-

kie działania, gdyby nie kobiety, które doskonale rozumieją problemy mam, bo 

często same nimi są.

Przykład „Maja mam” z Bydgoszczy to kolejny dowód na silny wpływ ko-

biet na realizację polityk równościowych. Czy projekt by powstał, gdyby nie 

energiczna radna i asystentka prezydenta? Podobnie jest z edukacją seksual-

ną w Łodzi. Czy bez wsparcia kobiety prezydent i pełnomocniczki doszłoby do 

realizacji tego projektu?

Rysunek 2. 
Plakat informujący 

o projekcie „W czym MAMY 
problem?”

Źródło: http://baba.org.pl/
index.php/2012/03/

w-czym-mamy-problem/, 
(dostęp: 23.12.2013)
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Na szczególne uznanie zasługują działania i determinacja burmistrz Nysy, 

Jolanty Barskiej. Jako jedyny samorządowiec wprowadziła Europejską Kartę 

Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Co zadziwiające, Związek Miast 

Polskich rekomenduje i zachęca samorządy do wdrażania tego dokumentu45, 

tymczasem żaden z przedstawicieli zarządu związku nie przyjął Europejskiej 

Karty Równości. W zarządzie zasiadają prezydenci Poznania i Krakowa – bur-

mistrz Nysy we władzach Związku Miast Polskich nie pełni żadnych funkcji. 

Czy również w tym przypadku można mówić o cynicznym PR-owym zagraniu 

związku, czy raczej o zobojętnieniu na kwestię wykluczenia i dyskryminacji 

ze względu na płeć? Za każdą rekomendacją powinny iść działania, których 

w Polsce niestety nie widać. Czy brak wiedzy o polityce równościowej i ste-

reotypowe myślenie przedstawicieli władz lokalnych wpływa na brak jakich-

kolwiek działań na rzecz równości? Chyba nie ma województwa, w którym nie 

proponowano by wdrożenia karty równości. Łódź, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, 

Zielona Góra, Sosnowiec – wszędzie pojawiały się postulaty. I na postulatach 

się kończy.

Przedstawiciele władz samorządowych, którzy nie są wrażliwi na problem 

nierówności płci, nie dostrzegają, że wspieranie i zwiększenie aktywizacji za-

wodowej kobiet jest działaniem na rzecz rozwoju regionu. Nie dostrzegają, 

że umożliwienie kobietom powrotu do pracy dzięki budowie sieci żłobków 

i przedszkoli zwiększa wpływy do budżetu miasta – generuje zatrudnienie 

i zmniejsza bezrobocie w regionie. Polityka przeciwdziałania przemocy po-

maga w budowaniu zdrowego społeczeństwa. W urzędzie marszałkowskim 

województwa lubuskiego na wyższym szczeblu 41 stanowisk przypada 20 

kobietom i 21 mężczyznom, co stanowi wartość dodaną, ponieważ zwiększa 

różnorodność spojrzenia na sprawy województwa. Jak pokazano w tej pracy, 

realizacja działań przeciw dyskryminacji odnotowywana jest tam, gdzie ko-

biety są u władzy. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie parytetów i metody 

suwakowej na listach wyborczych – umożliwi to wybór kobiet do organów 

ustawodawczych i decyzyjnych. Wprowadzając kobiety do władzy, samorząd 

zyskuje całościowe spojrzenie na problemy lokalne. Z przykładów, które wyżej 

opisano, jasno wynika, że to kobiety są motorem zmian na rzecz równości płci.

Nie można zapominać, że jednym z najważniejszych elementów w kształ-

towaniu polityki równości jest edukacja. Obok opisywanego już wcześniej 

projektu z zakresu edukacji seksualnej realizowanego w Łodzi, na uwagę 

zasługuje również projekt „Wszyscy Różni, Wszyscy Równi”46 realizowany 

w Olecku przez filię Fundacji Feminoteka w partnerstwie z Urzędem Miejskim 

w Olecku47. Prace są w toku, ale już teraz można potwierdzić efekty. Uczniowie 

i nauczyciele dotychczas uczestniczyli w warsztatach równościowych i anty-

dyskryminacyjnych, w których zwracano między innymi uwagę na role spo-

45 http://www.sejmik.kielce.pl/item/4179-karta-rownosci (dostęp: 23.12.2013).

46 http://www.feminoteka.pl/wszyscyrozni/?page_id=2 (dostęp: 23.12.2013).

47 Partnerami w projekcie było także Gimnazjum nr 2 w Olecku oraz Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury 
Garbate”.
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łeczne kobiet i mężczyzn. Brali udział w obradach rady miasta, spotykali się 

z radnymi48. Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie z radną, która przyszła 

na nie z miesięcznym dzieckiem.

W relacji ze spotkania z radną gminy Olecko, Wiolettą Dorotą Żukowską 

napisano: 

Talenty nie zależą od płci, dlaczego zatem w radzie miasta zasiadają tylko dwie przed-

stawicielki płci pięknej? Przyczyna tego stanu rzeczy – jak z przekonaniem wnioskuje 

pani Wioletta Żukowska – leży m.in. w zakorzenionych w naszych umysłach stereoty-

pach. W świadomości społecznej nadal pokutuje przekonanie, że miejsce kobiet jest 

w domu, a zajmowanie się przez nie polityką to fanaberia. Tymczasem, zarówno by-

cie radnym, jak i radną nie koliduje z obowiązkami rodzinnymi, które rozkładają się, 

o czym nie zapominajmy, na oboje małżonków. Notabene, dobitny wydźwięk tej opinii 

nadał fakt, że pani Wioletta Żukowska przybyła na spotkanie z miesięczną córeczką, 

która towarzyszyła jej podczas rozmowy z młodzieżą49.

*  *  *

Środowiska kobiece twierdzą, iż polityka równości płci nie jest realizowana 

z należytą odpowiedzialnością i starannością. To prawda, ponieważ przeciw-

działanie dyskryminacji traktuje się jak roszczenie. Również postulaty kobiet 

dotyczące polityki prorodzinnej wkłada się do szuflady z napisem „roszczenio-

48 http://www.gim2.olecko.edu.pl/gim2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56
&Itemid=111 (dostęp: 23.12.2013).

49 http://www.feminoteka.pl/wszyscyrozni/?p=123 (dostęp: 23.12.2013).

Rysunek 3. 
Spotkanie z radną

Źródło: http://www.
feminoteka.pl/

wszyscyrozni/?p=123
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we”. Tymczasem na przykład żłobki umożliwiające kobiecie powrót do pracy 

samorządy traktują jak koszt, na który trudno znaleźć pieniądze, podczas gdy 

rządowy Program Maluch skierowany do gmin umożliwia dofinansowanie 

80% kosztów powstania żłobka. Podobnie, kiedy przyjrzymy się nakładom fi-

nansowym w wyżej opisanych przedsięwzięciach, możemy zauważyć, że po-

wołując je, nie dysponowano dużymi pieniędzmi. Praca pełnomocniczki przy 

marszałkini województwa lubuskiego stanowi dla budżetu koszt zerowy. Przy-

kład z Bydgoszczy to działania w ramach finansowania budżetu burmistrza. 

Wprowadzenie Karty Równości w Nysie, również nie wiązało się z ogromnymi 

kosztami. Jednak, gdyby nakłady finansowe były większe, to  oprócz ważnych 

badań czy raportów mogłyby powstać programy, które wpłynęłyby na rozwój 

kobiet i mężczyzn.

Powraca zatem pytanie, czy polityka równościowa jest mało kosztowna, 

czy raczej niedoceniana finansowo? Z jednej strony, wydaje się, że w wpro-

wadzaniu polityki równości szans wystarczy tylko chęć przełamania barier, 

jakimi są między innymi stereotypy (warto zwrócić uwagę na to, że powołanie 

kolejnej pełnomocniczki spotkało się z aplauzem wśród radnych lubuskiego 

sejmiku wojewódzkiego), gdyż wola polityczna to największy czynnik zmian. 

Z drugiej strony, niechęć do inwestowania w politykę równości płci może 

być oznaką tego, że nie uważa się jej za istotną, ważną dla zrównoważonego 

rozwoju danego regionu. Znamienne jest to, że kiedy pojawiają się projekty 

wymagające wyższych nakładów, to trzeba już współfinansowania z innych 

źródeł (taka sytuacja miała miejsce m.in. w Olecku i Świdwinie). Jednak aby 

w ogóle mówić o polityce równościowej, konieczne są zarówno działania na 

niewielką skalę, jak i te na szerszą.

Moim zdaniem, wola polityczna, chęć wprowadzenia działań równościo-

wych w życiu lokalnym są kluczowe. Warto pamiętać, że pojawiają się wtedy, 

gdy kobiety są u władzy, jako radne (Bydgoszcz), jako burmistrzyni (Nysa), pre-

zydenta (Łódź) czy marszałkini województwa (lubuskie). Gdyby jednak za wolą 

polityczną szły rozsądne pieniądze, to działania wynikające z decyzji o wpro-

wadzeniu polityki równościowej miałyby większy zasięg. Wsparte zostałyby 

nie tylko organizacje pozarządowe działające w regionach, ale również finan-

sowane byłyby programy mające na celu eliminację dyskryminacji.
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