
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa kobiet 
 
 

Materiał powstał w ramach projektu „Sprytny Senior – II. edycja” 

finansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego



I. Prawa kobiet w dokumentach międzynarodowych. 

 

1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 

217/III A w dniu 10 grudnia 1948 r. w Paryżu. 

 

Art. 1 Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach.  

Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. 

 

Art. 2 Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania z wszystkich praw i wolności wyłożonych  

w niniejszej Deklaracji, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów 

politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia 

lub jakiekolwiek innej różnicy. 

2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Europejska Konwencja Praw 

Człowieka) - umowa międzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa 

członkowskie Rady Europy. Sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r. 

Art. 14 Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione 

bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, 

przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do 

mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.  

3. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet – przyjęta przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dla 18 grudnia 1979 r.  

Konwencja wyznacza międzynarodowe standardy w zakresie ochrony praw kobiet  

we wszystkich dziedzinach życia. 

Art. 1 Dyskryminacja kobiet oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu 

na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie 

od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji bądź korzystania, na równi z mężczyznami z praw 

człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, 

społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych. 

Dokumenty międzynarodowe bezpośrednio dotyczące praw kobiet: 

1. Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet (1993);  

2. Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji 

małżeństw (1962); 

3. Konwencja w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu (1958); 

4. Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych; 

5. Konwencja o prawach politycznych kobiet; 

6. Konwencja w sprawie równego wynagrodzenia;  

7. Konwencja Nr 156 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca równości szans  

i traktowania pracowników obu płci: pracowników mających obowiązki rodzinne. 

 

 

 



II. Prawa kobiet w ustawodawstwie krajowym. 

 

1. Konstytucja RP 

Art. 32.  

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym  

z jakiejkolwiek przyczyny. 

 

Art. 33. 

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, 

politycznym, społecznym i gospodarczym. 

2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, 

do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego 

oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych  

i odznaczeń. 

2. Ustawa Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. 

Art. 18 (3a) § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania  

i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia  

w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na 

czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, 

bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. 

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:  

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania  

w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;  

2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika  

i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej 

atmosfery (molestowanie).  

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze 

seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie 

godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, 

poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać 

fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).  

§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także 

podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu 

seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika. 

 

3. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 

4. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  

w razie choroby i macierzyństwa.  



5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

7. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

Wiele przepisów dotyczących równości wynika z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.  

Przepisy unijne z obszaru równego traktowania kobiet i mężczyzn to głównie: postanowienia 

traktatów i przepisy dyrektyw dotyczące dostępu do zatrudnienia, równości wynagrodzenia, 

ochrony macierzyństwa, urlopu rodzicielskiego, zabezpieczenia społecznego i systemów 

zabezpieczenia społecznego pracowników, ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji  

i w przypadku pracy na własny rachunek, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości.  

 

III. Stereotyp 

 

Stereotyp – oznacza przypisywanie identycznych cech każdej osobie należącej do danej grupy, bez 

uwzględnienia istniejących w rzeczywistości różnic miedzy członkami tej grupy, co prowadzi do 

uproszczonego przekonania na temat danej grupy. Stereotyp powstaje na podstawie jednej cechy 

- np. płci, wieku, narodowości, wyznania, orientacji seksualnej. 

 

Stereotypy charakteryzują się następującymi cechami: 

 proste, nadmiernie upraszczają świat, 

 trudne do zmiany, trwałe, sztywne 

 formułowane na podstawie nieprawdziwych, obiegowych informacji, 

 przekazywane za pomocą różnych kanałów, często nieformalnych, 

 nabywane w procesie socjalizacji, „z pokolenia na pokolenie”, 

 oporne na niezgodne z nimi informacje – działają jak filtr, przyjmują głównie treści zgodne ze 

stereotypem. 

 

Zagrożenie stereotypem - sytuacja, w której negatywne oczekiwania dotyczące zdolności  

i możliwości (wynikające ze stereotypowych wyobrażeń na temat zdolności danej grupy  

w konkretnej dziedzinie) wywołują u osoby napiętnowanej obawę, że może wypaść słabo  

i potwierdzić niekorzystny stereotyp. Ów niepokój prowadzi często, paradoksalnie, do pogorszenia 

wyników i potwierdzenia słuszności stereotypu. 

 

IV. Równość płci. 

 

Równość – jest jedną z podstawowych wartości w filozofii społecznej, myśli społeczno – politycznej  

i w etyce. Założenia idei równości zbudowane są na przesłance wskazującej na to, że wszyscy 

powinni mieć takie same szanse życiowe i nikt nie powinien mieć ograniczonych praw  

w porównaniu z pozostałymi członkami społeczeństwa.  

 

Równość jako zagadnienie bardzo mocno osadzone w kontekście praw człowieka można rozumieć 

jako równość praw i równość wobec prawa.  



 

Pojęcie równości bardzo często występuje równolegle z pojęciem sprawiedliwości,  

w szczególności w koncepcjach głoszących naturalną równość ludzi. W tym znaczeniu równość 

odnosi się do naturalnego statusu ludzi i oznacza, że wszyscy są równi bez względu na płeć, 

narodowość, rasę, wiek, orientację seksualną czy wyznanie, a ponadto wszyscy ludzie powinni być 

równi wobec prawa. 

 

Pojęcie równości ma dużo głębsze znaczenie niż traktowanie wszystkich ludzi w ten sam sposób. 

Równe traktowanie ludzi żyjących w odmiennych warunkach prowadzi bardziej do utrwalenia niż 

wykorzenienia niesprawiedliwości.  

Równość płci - Równość płci nie odnosi się do zrównania kobiet i mężczyzn w cechach wywodzących 

się z biologii, ale do wyrównania szans w związku z odmiennymi warunkami i sytuacjami 

życiowymi.  

 

V. Dyskryminacja ze względu na płeć. 

Dyskryminacja bezpośrednia - nierówne, gorsze traktowanie kogoś np. ze względu na rasę lub 

pochodzenie etniczne, płeć, religię, przekonania, niepełnosprawność, orientację seksualną, gdy 

takiego traktowania nie można usprawiedliwić ani obiektywnie wytłumaczyć. 

Dyskryminacja pośrednia - oznacza, że postanowienie, kryterium lub praktyka, które pozornie 

powodują dla wszystkich takie same konsekwencje, niektóre osoby stawiają w gorszej sytuacji. 

Dyskryminacja ze względu na płeć - to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich 

przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. 

PRZYKŁADY: 

 ograniczenia w dostępie do awansu zawodowego, nieuzasadnione różnicowanie wynagrodzeń za 

pracę jednakowej wartości ze względu na płeć; 

 domaganie się od kandydatki na pracownicę zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że 

kandydatka nie jest w ciąży lub odmowa zatrudnienia bezdzietnej mężatki w obawie, iż zdecyduje 

się na macierzyństwo; 

 utrwalanie stereotypowych wizerunków kobiet i mężczyzn w reklamach;  

 molestowanie seksualne w miejscu pracy przez przełożonego lub współpracownika;  

 dyskryminacja mężczyzn w obszarze stanowienia i stosowania prawa rodzinnego; 

 brak profilaktyki zdrowotnej uwzględniającej uwarunkowania związane z płcią; 

 nieodpłatna praca kobiet – małe zaangażowanie mężczyzn w obowiązki domowe, trudności kobiet 

w godzeniu pracy zawodowej i domowej; 



 stosowanie wobec kobiet przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, motywowane 

przekonaniem o niższości tej płci. 

 

 

VI. Gender i gender mainstreaming. 

 

Płeć kulturowa (ang. Gender - rodzaj; w Polsce używa się także tłumaczeń: płeć społeczno-kulturowa 

oraz społeczno - kulturowa tożsamość płci) - oznacza zestaw norm, dotyczących wszystkiego, co  

w danej kulturze czy społeczeństwie jest uważane za odpowiednie dla kobiety / dziewczynki lub 

mężczyzny / chłopca. Za odpowiednie mogą być uważane szeroko rozumiane role społeczne, które 

często są przypisywane w sposób jednoznaczny jednej płci. Stanowią one zestaw zakazów  

i nakazów, oczekiwań społeczeństwa kierowanych w stronę kobiet i mężczyzn, a dotyczących tego, 

jaka powinna być „prawdziwa kobieta”, a jaki – „prawdziwy mężczyzna”. 

 

Gender jest teorią – nie ideologią – z obszaru wiedzy humanistycznej, która pozwala patrzeć na 

zmianę stosunków społecznych poprzez reakcję między mężczyznami i kobietami, a także na 

funkcje jakie pełniły i pełnią w danym okresie kobiety i mężczyźni. 

 

Oczekiwania adresowane do kobiet i mężczyzn, często zupełnie różne w zależności od płci, mogą 

dotyczyć na przykład: 

 zaangażowania w opiekę nad dziećmi, 

 zaangażowania w obowiązki związane z prowadzeniem domu, 

 rodzaju pracy zawodowej (czy samego faktu jej podjęcia), 

 wysokości zarobków i wiążącej się z nimi możliwości utrzymania domu i rodziny, 

 zachowania w różnych sytuacjach społecznych (oczekiwania często zawierane w zdaniu „kobiecie 

(mężczyźnie) to nie wypada”), 

 zainteresowań, 

 sposobu spędzania wolnego czasu, podejmowanych aktywności, w przypadku dzieci także 

zabawek i zabaw, 

 wyrażania emocji (różnice dotyczą szczególnie sposobu wyrażania smutku i złości), 

 cech charakteru, 

 wyglądu zewnętrznego (i dbania o wygląd zewnętrzny). 

 

W obrębie płci społeczno-kulturowej mieszczą się jedynie cechy o charakterze nabytym,  

w odróżnieniu od cech o charakterze wrodzonym, zależnych od płci biologicznej. 

Płeć kulturowa (gender) charakteryzuje się dwiema cechami: 

 zmienia się w czasie – inne są w tej chwili oczekiwania i normy dotyczące kobiet  

i mężczyzn, inne były w XIX wieku. Uzależnione jest to np. od przepisów prawa: 

 prawo wyborcze dla kobiet – (Polska - 1918 r.), 

 prawo do studiowania dla kobiet (Galicja – 1897 r.), 

 prawo do urlopu wychowawczego, 

 prawo do urlopu macierzyńskiego, 



 prawo do urlopu ojcowskiego – (Polska - 2010 r., kraje skandynawskie – lata 70 – te)   

 zmienia się w przestrzeni – te zmiany są ściśle związane z kontekstem kulturowym, wynikającym  

z tradycji, religii, obyczajów. Inaczej wygląda sytuacja kobiet i mężczyzn w krajach Europy 

Zachodniej, inaczej w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Inne są oczekiwania i wzorce w miastach, 

inne w środowiskach wiejskich. 

Gender mainstreaming (w Polsce tłumaczone często jako polityka równości płci) - strategia 

oznaczająca włączanie perspektywy płci do głównego nurtu polityki i podejmowania decyzji. 

Uwzględnianie potrzeb i możliwości obu płci we wszystkich podejmowanych działaniach, 

projektach, politykach.  

Oznacza to refleksję nad decyzją polityczną, gospodarczą, społeczną. Podejmując decyzję należy 

zadać pytanie, jakie skutki będzie ona miała dla kobiet i mężczyzn (tj. czy polepszy sytuację obu 

płci, a może tylko jednej, czy pogłębi nierówności, czy wręcz przeciwnie).  

Strategia gender mainstreaming została zapisana w dokumentach końcowych IV Światowej 

Konferencji ONZ w Sprawie Kobiet, która odbyła się w 1995 roku w Pekinie (w Deklaracji 

Pekińskiej). 

W 1996 roku Komisja Europejska uznała ją za obowiązującą w polityce i działaniach Unii Europejskiej. 

Najważniejsze elementy strategii gender mainstreaming: 

 polityka równości płci stanowi politykę horyzontalną, a więc obowiązuje we wszystkich 

działaniach władz publicznych oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są środki publiczne.  

A zatem obejmuje wszystkie zagadnienia, na których skupia się polityka państwa, województwa, 

powiatu czy gminy, jednocześnie powinna także znaleźć swoje odzwierciedlenie w projektach 

realizowanych przez instytucje sektora pozarządowego czy prywatnego, które korzystają ze 

środków publicznych; 

 kwestie równości płci powinny być brane pod uwagę i wdrażane na wszystkich etapach tworzenia 

i realizacji danej polityki, programu czy projektu; 

 celem polityki równości płci jest rzeczywiste wyrównanie sytuacji życiowej kobiet i mężczyzn,  

a zatem celem gender mainstreaming jest równość płci. 

  

VII. Feminizm 

To ruch społeczny dążący do rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwach, a także 

dyscyplina naukowa powstała w relacji do aktywności społecznej feministek.  

Feminizm zakłada, że kobiety doświadczają opresji ze względu na patriarchalny porządek społeczny, 

którego przekaz mówi o podrzędności kobiet w stosunku do mężczyzn. Feminizm dąży do takiej 

zmiany społecznej, by kobiety nie doświadczały dyskryminacji i wykluczenia ze względu panujący 

w społeczeństwach seksizm. 



Feminizm stara się rozpoznać przyczyny niesprawiedliwego, gorszego traktowania kobiet w różnych 

kulturach i w różnych czasach. Analizuje warunki życia kobiet, ich doświadczenia, procesy 

społeczne, ekonomiczne, kulturowe, które powodują lub leżą u podstaw nierówności. To w 

ramach teorii feministycznej trwa także dyskusja nad społeczną konstrukcją płci i zawartością 

kategorii gender, czyli płci społeczno-kulturowej. 

W ramach wielu różnych ruchów feministycznych i różnych feministycznych nurtów, feministki 

walczą o prawa kobiet, w tym m.in. prawo do wolności od przemocy ze względu na płeć, prawo do 

decydowania o własnym ciele, prawa reprodukcyjne, ekonomiczne, prawo do aktywnego udziału 

w życiu politycznym, prawo do własności, prawo do decydowania o własnej seksualności, prawa 

lesbijek, prawa kobiet z mniejszości, prawa uchodźczyń.  

Feminizm skupia się na prawach kobiet, jednocześnie podkreślając, że zmiana relacji płci nie może się 

dokonać bez aktywnego zaangażowania w nią mężczyzn, którzy także doświadczają 

ograniczającego wpływu seksizmu i społecznych wytycznych dotyczących ról płci. 

Pierwsze feministyczne postulaty w Europie, dotyczące kobiet jako grup interesu – domagające się 

praw dla kobiet na zasadzie równości z mężczyznami – to koniec XVIII wieku, Rewolucja Francuska 

i wystąpienie Olympii de Gouges, która w Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki (1791) domagała 

się równych praw dla kobiet. Wtedy początek swój miał nurt tzw. pierwszej fali feminizmu, w 

ramach której działaczki kobiece dążyły do uzyskania praw politycznych i obywatelskich, w tym 

przede wszystkim praw wyborczych. Celem było uzyskanie prawnych gwarancji równości. Ten 

pierwszy chronologicznie nurt w feminizmie nazywany jest także sufrażyzmem, od łacińskiego 

słowa suffragium, głos wyborczy. Na tzw. ziemiach polskich ruch kobiecy i walka o prawa kobiet,  

w tym polityczne, prawo do edukacji, godnych warunków pracy, to czas do 1918 roku, kiedy 

kobiety zostały zrównane w prawach wyborczych z mężczyznami. 

Druga fala feminizmu europejskiego, to lata 60. XX w. w USA i Wielkiej Brytanii i walka o prawa 

ekonomiczne, w tym równość na rynku pracy, a także prawo do aborcji, prawa reprodukcyjne  

i kwestie pornografii. O ile pierwsza fala koncentrowała się na formalnych gwarancji równości, 

druga fala feminizmu podkreślała rozbieżności między równościowymi zapisami prawnymi  

a rzeczywistą sytuacją nierówności. 

Od lat 80. XX wieku w ramach feminizmu coraz silniej pojawiają się kwestie wyznaczające zakres 

zainteresowania trzeciej fali feminizmu, tj. kwestie przecięć płci z innymi czynnikami, takimi jak 

etniczność, „rasa”, poziom sprawności, orientacja psychoseksualna, status materialny, religia, 

wiek (dyskryminacja krzyżowa).  

 


