


BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI
Zespół Informacji i Statystyk

Kancelaria Senatu
Luty 2013

OT-618

OPRACOWANIA
TEMATYCZNE

Dyskryminacja w zatrudnieniu 
ze względu na płeć



© Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa 2013

Biuro Analiz i Dokumentacji 
Dyrektor – Agata Karwowska-Sokołowska – tel. 22 694 94 32, fax 22 694 94 28,

e-mail: sokolows@nw.senat.gov.pl
Wicedyrektor – Ewa Nawrocka – tel. 22 694 90 53,

e-mail: nawrocka@nw.senat.gov.pl
Zespół Informacji i Statystyk tel. 22 694 90 31, fax 22 694 90 57

Opracowanie graficzno-techniczne, druk i oprawa
Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii



3

Jagoda Tracz-Dral
Główny specjalista 
w Biurze Analiz i Dokumentacji

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Podstawowe dane demograficzne

W dniu 31 grudnia 2011 roku w Polsce mieszkało 38,5 mln osób, w tym 19,8 mln kobiet 
i 18,6 mln mężczyzn1. W 2011 roku mężczyźni stanowili 47,9% ogółu ludności faktycznie za-
mieszkałej2 wobec 48,4% w 2002 roku. Tym samym zwiększył się współczynnik feminizacji; 
aktualnie na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet3. 

W ubiegłym roku odnotowano dodatni przyrost naturalny ludności. Szacuje się, że urodziło 
się o ok. 15 tys. dzieci więcej niż wynosiła liczba zgonów. Przeciętnie – na każde 10 tys. lud-
ności – przybyły 4 osoby (rok wcześniej 9, a na początku lat 90. XX stulecia było to ponad 
40 osób)4. Współczynnik przyrostu naturalnego jest zdecydowanie wyższy na wsi – w 2010 roku 
wyniósł 1,4‰, w miastach 0,6‰. 

W latach 2002–2011 zwiększyła się (o ok. 823 tys.) liczba osób w wieku produkcyjnym 
(18–59/64 lata). W stosunku do poprzedniego spisu liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
(60/65 i więcej) wzrosła o prawie 1 mln (981 tys.). Na skutek zmian w ekonomicznych 
grupach wieku5 obniżył się współczynnik obciążenia demograficznego (na niekorzyść gru-
py wieku przedprodukcyjnego). Oznacza to, że w 2011 roku na każde 100 osób w wieku 
produkcyjnym przypadało 57 osób w wieku nieprodukcyjnym; o 5 osób mniej niż miało to 
miejsce w 2002 roku.

Od 2002 do 2011 roku nastąpił wzrost poziomu wykształcenia ludności Polski. Odsetek 
osób o wykształceniu co najmniej średnim wzrósł z 41,4% do 48,2%. Największą dynamikę 
odnotowano jednak w odniesieniu do osób z wykształceniem wyższym, których udział zwięk-
szył się z 9,9% w 2002 roku do ponad 16,8% w 2011 roku. 

1  Ludność – bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011, stan na 31 grudnia 2011, Główny Urząd 
Statystyczny 2012.

2  Ludność faktycznie zamieszkała – ogół osób (ogółem lub według określonych cech) zameldowanych na pobyt 
stały w danej jednostce administracyjnej i faktycznie tam zamieszkałych oraz osób przebywających czasowo 
i zameldowanych w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. 

3  Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji 
demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, Główny Urząd Statystyczny 2012.

4  Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny 2012.
5  Ekonomiczne grupy wieku:

• wiek przedprodukcyjny – mężczyźni i kobiety w wieku 15–17 lat,
• wiek produkcyjny – mężczyźni w wieku 18–64 lata, kobiety w wieku 18–59 lat, grupa ta została podzielona na :

 – wiek mobilny (18–44 lata mężczyźni i kobiety),
 – wiek niemobilny (45–64 lata mężczyźni i 45–59 lat kobiety),

• poprodukcyjny – mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej.
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Struktura ludności według poziomu wykształcenia różni się w zależności od płci 
W 2011 roku wśród ogółu mężczyzn 14,6% ukończyło szkoły wyższe, i w porównaniu do 

2002 roku odnotowany został wzrost o 5,3 punktu procentowego6. Sytuacja kobiet w tym za-
kresie jest o wiele lepsza. W 2002 roku co 10 kobieta posiadała dyplom ukończenia szkoły 
wyższej (10,4%), natomiast w 2011 roku już co 5 kobieta (18,8%) była absolwentką szkoły 
wyższej. 

W 2011 roku blisko 29% mężczyzn i prawie 34% kobiet ukończyło szkoły średnie lub 
policealne. Natomiast w 2002 roku absolwentów takich szkół było wśród mężczyzn 27,6% 
i 35,1% ogółu kobiet.

Sytuacja zawodowa kobiet i mężczyzn na rynku pracy 

W Polsce w 2011 roku kobiety stanowiły ponad 52% ogółu ludności w wieku 15 lat i wię-
cej. Wśród aktywnych zawodowo znajdowało się  45% kobiet, a wśród biernych zawodowo 
było ich 62%7.

W III kwartale 2012 roku8 ogólna liczba pracujących wynosiła 15722 tys. i w porównaniu 
do II kwartału 2012 roku zmniejszyła się o 482 tys. Liczba pracujących kobiet wynosiła 6972 tys. 
i w porównaniu z II kwartałem 2012 roku zmniejszyła się o 307 tys., o 177 tys. uległa również 
zmniejszeniu liczba pracujących mężczyzn (odpowiednio 8750 tys. i 8925 tys.).

W porównaniu z II kwartałem 2012 roku w III kwartale 2012 r. zmniejszyła się liczba bez-
robotnych osób i wynosiła ogółem 70 tys. Grupa bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 27 tys., 
a mężczyzn o 43 tys. Wskaźnik zatrudnienia utrzymał się na podobnym poziomie (spadek 
o 0,1 punktu procentowego). 

Tabela 1. Aktywność ekonomiczna9 kobiet i mężczyzn w I–III kwartale 2012 r.
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w tysiącach w % w tysiącach w % w tysiącach w %

Ogółem 15981 1883 50,1 16204 1788 50,8 15722 1718 50,7
Kobiety 7216 896 43,2 7279 880 43,6 6972 853 43,1
Mężczyźni 8765 987 57,7 8925 908 58,8 8750 865 58,9

Źródło danych: Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 19 lipca 2012 r., Informacja kwar-
talna o rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 30 listopada  2012 r., opracowanie własne.

Zdecydowanie więcej pracujących osób zamieszkuje miasta (9560 tys.) niż wieś (6162 tys.).

6  Punkt procentowy – jednostka różnicy między dwiema wartościami jednej wielkości podanymi w procentach. 
Na przykład wzrost jakiejś wielkości z 20% do 30% jest równy 10 punktom procentowym.

7  Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012, Główny Urząd Statystyczny, lipiec 2012.
8  Kwartalna informacja o rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, 30 listopada 2012.
9  Na podstawie oceny aktywności zawodowej określa się status ludności (w wieku 15 lat i więcej) na rynku 

pracy. Ludność w wieku 15 lat i więcej dzieli się – z punktu widzenia aktywności ekonomicznej – na pracujących 
(pojęcie – „Pracujący wg BAEL i NSP 2002”), bezrobotnych (pojęcie – „Bezrobotni wg BAEL i NSP 2002”) 
i biernych zawodowo (pojęcie – „Ludność bierna zawodowo (bierni zawodowo) wg BAEL i NSP 2002”). Pracujący 
i bezrobotni tworzą razem zbiorowość aktywnych zawodowo. W przypadku badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL) i narodowego spisu powszechnego (NSP) z 2002 r., aktywność ekonomiczną ocenia się na pod-
stawie sytuacji w określonym tygodniu.
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Tabela 2. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej
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Ogółem Pracujący Bezrobotni

w tys. w %
2011

 I kwartał 17646 15875 1771 14103 55,6 50,0
II kwartał 17853 16163 1690 14000 56,0 50,7

III kwartał 17963 16284 1679 13904 56,4 51,1
IV kwartał 17951 16201 1750 13934 56,3 50,8

2012
 I kwartał 17864 15981 1883 14027 56,0 50,1
II kwartał 17992 16204 1788 13899 56,4 50,8

III kwartał 17440 15722 1718 13599 56,2 50,7

Źródło danych: Informacja kwartalna o rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 30 sierpnia 2012 r., Informacja kwartalna o rynku pracy, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 30 listopada 2012, opracowanie własne.

* Bierni zawodowo – to osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. 
osoby, które w okresie badanego tygodnia: nie pracowały i nie poszukiwały pracy; nie pracowały i poszukiwały pracy, ale nie 
były gotowe do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym; nie pracowały i nie poszukiwały pracy, 
ponieważ oczekiwały na rozpoczęcie pracy w okresie:  dłuższym niż 3 miesiące; do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć.

W I kwartale 2012 roku najwięcej pracujących (2072 tys.)  i bezrobotnych (305 tys.) kobiet 
było w przedziale wiekowym 25–34 lata.  Po 55 roku życia następuje zdecydowany spadek 
liczby pracujących i bezrobotnych kobiet. Ta sama sytuacja dotyczy również mężczyzn. 

Tabela 3. Pracujący i bezrobotni według wieku w I kwartale 2012 r.

Wiek

Pracujący Bezrobotni
Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni

w tysiącach
15981 7216 8765 1883 896 987

15–24 1157 465 691 444 206 238
25–34 4681 2072 2609 596 305 292
35–44 4180 1962 2218 348 173 175
45–54 3756 1835 1922 327 162 165
55–64 1957 783 1174 165 50 115
65+ 249 99 150 – – –

Źródło danych: Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 19 lipca 2012 r., opracowanie 
własne.

W III kwartale 2012 roku ludność aktywna zawodowo stanowiła 56,2% ogółu ludności 
w wieku 15 lat i więcej. Zbiorowość ta liczyła prawie 17,4 mln osób (z tego 15,7 mln pracują-
cych i 1,7 mln bezrobotnych). Osoby bierne zawodowo stanowiły 13,6 mln osób. Podobnie jak 
w poprzednich kwartałach wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił 
w populacji mężczyzn (64,7%) niż kobiet (48,4%). 
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Tabela 4. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w 2011 i 2012 r.

Wyszczególnienie
2011 2012

I kw. III kw. I kw. II kw. III kw.
w %

Ogółem 55,6 55,8 55,4 55,8 56,2
Kobiety 48,1 48,0 47,8 48,1 48,4
Mężczyźni 63,9 64,4 63,7 64,2 64,7

Miasta 55,9 55,5 55,4 55,7 55,9
Wieś 55,0 56,3 55,5 55,9 56,7

Źródło danych: Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 19 lipca 2012 r., Informacja kwar-
talna o rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 30 listopada  2012 r., opracowanie własne.

Tabela 5. Ludność aktywna i bierna zawodowo w III kwartale 2012 r.

Wyszczególnienie

Aktywni zawodowo
Bierni zawodowo

Pracujący Bezrobotni

w tysiącach
Ogółem 15722 1718 13599

Mężczyźni 8750 865 5243
Kobiety 6972 853 8356

Miasta 9560 1053 8379
Wieś 6162 665 5220

Źródło danych: Informacja kwartalna o rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 30 listopada 2012, opracowanie własne.

Ludność bierna zawodowo w III kwartale 2012 roku według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego wynosiła 13599 tys. Biernych zawodowo kobiet było aż 8356 tys. a mężczyzn 
5243 tys. Tak jak w poprzednich kwartałach najczęściej występującą przyczyną bierności za-
wodowej, oprócz emerytury, była nauka i uzupełnianie kwalifikacji. 

Wskaźnik zatrudnienia

W I kwartale 2012 roku wskaźnik zatrudnienia10 ogółem wyniósł 50,1%, przy czym wskaź-
nik ten dla kobiet wynosił  43,2%, a dla mężczyzn 57,7%. Natomiast w II kwartale 2012 roku 
wskaźnik zatrudnienia wzrósł i ogółem wynosił 50,8%, dla kobiet 43,6%, a dla mężczyzn 
58,8%. W III kwartale nastąpił nieznaczny spadek wskaźnika zatrudnienia. Ogółem wyno-
sił 50,7%, a dla kobiet 43,1%. Nieznaczny wzrost wystąpił dla populacji mężczyzn i wyno-
sił 58,9%. W podziale na miasta i wieś wskaźnik zatrudnienia wynosił odpowiednio 50,3% 
i 51,1%. Największy wskaźnik zatrudnienia w podziale na jednostki terytorialne występował 
w województwie mazowieckim (55,3%) i wielkopolskim (52,7%), najniższy w województwie 
warmińsko-mazurskim (45,7%). 

W I kwartale 2012 roku najwyższy wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet odnotowano w gru-
pie wiekowej 35–44 lata – wynosił on 76,4%. Najniższy wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet 
wystąpił w grupie wiekowej powyżej 60 lat i wynosił 5,9%. W II i III kwartale 2012 roku 
najwyższy wskaźnik zatrudnienia ogółem zanotowano również w grupie osób pracujących 
w wieku 35–44 lata (81,6%).

10  Procentowy udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.
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Tabela 6. Wskaźnik zatrudnienia według wieku i płci w I, II i III kwartale 2012 r.

Wyszczególnienie

Wskaźnik zatrudnienia

Ogółem
według wieku

15–24 25–34 35–44 45–54 55–59/64 60/65 +

w %
I kwartał 2012
Ogółem 50,1 24,1 75,3 81,2 73,6 44,7 6,4

Mężczyźni 57,7 28,1 83,1 85,9 76,8 47,3 7,4
Kobiety 43,2 19,8 67,3 76,4 70,6 40,4 5,9

II kwartał 2012 
Ogółem 50,8

24,9 75,9 81,6 62,4 6,2Mężczyźni 58,8
Kobiety 43,6

III kwartał 2012 
Ogółem 50,7

25,1 76,7 81,6 62,7 6,6Mężczyźni 58,9
Kobiety 43,1

Źródło danych: Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 19 lipca 2012 r., Informacja kwar-
talna o rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 30 sierpnia 2012 r., Kwartalna informacja o rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 30 listopada 2012, opracowanie własne.

W krajach Unii Europejskiej wskaźniki zatrudnienia kobiet i mężczyzn znacznie odbiegają 
od wskaźników polskich. Wskaźnik zatrudnienia w 2011 roku w 27 państwach unijnych ogó-
łem dla kobiet wynosił 62,3%, a w Polsce 57,6%. 

W 2010 roku najwyższy wskaźnik zatrudnienia ogółem występował w: Szwajcarii (81,1%), 
Islandii (80,4%) i Norwegii (79,6%), a w 2011 roku w Szwajcarii, Islandii i w Szwecji (od-
powiednio 81,8%, 80,6%, 80,0%). W Polsce wskaźnik zatrudnienia ogółem wynosił 64,8%.

W 2010 roku największy wskaźnik zatrudnienia kobiet występował w Islandii i wynosił 
77,6%, oraz kolejno w Norwegii (76,9%) i Szwecji (75,7%). W 2011 roku nastąpił wzrost tego 
wskaźnika, a największy taki wskaźnik odnotowano również w Islandii (77,9%), w Szwecji  
(77,2%) i w Norwegii (77,1%).  

Wśród mężczyzn największy wskaźnik zatrudnienia w 2011 roku występował w Szwajca-
rii, Japonii i Islandii (88,2%, 85,8%, 83,3%). 

Tabela 7. Wskaźnik zatrudnienia według płci w wybranych krajach w 2010 i 2011 r.

Państwo

Wskaźnik zatrudnienia
2010 2011

Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem
w %

EU (27 państw) 62,1 75,1 68,6 62,3 75,0 68,6
Austria 69,6 80,2 74,9 69,6 80,8 75,2
Belgia 61,6 73,5 67,6 61,5 73,0 67,3
Bułgaria 61,7 69,1 65,4 61,2 66,6 63,9

Chorwacja 53,0 64,7 58,7 50,9 63,2 57,0
Cypr 68,5 82,5 75,4 67,3 80,4 73,8
Czechy 60,9 79,6 70,4 61,7 79,9 70,9
Dania 73,0 78,6 75,8 72,4 79,0 75,7
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Estonia 65,7 67,7 66,7 67,6 73,5 70,4
Finlandia 71,5 74,5 73,0 71,9 75,6 73,8
Francja 64,8 73,8 69,2 64,7 73,9 69,2
Grecja 51,7 76,2 64,0 48,6 71,1 59,9
Hiszpania 55,8 69,1 62,5 55,5 67,6 61,6
Holandia 70,8 82,8 76,8 71,4 82,6 77,0
Irlandia 60,5 69,5 65,0 59,7 68,6 64,1
Islandia 77,6 83,1 80,4 77,9 83,3 80,6
Litwa 65,1 63,6 64,4 66,7 67,7 67,2
Luksemburg 62,0 79,2 70,7 61,9 78,1 70,1
Łotwa 64,9 65,1 65,0 65,8 68,7 67,2
Macedonia 37,5 58,4 48,1 38,8 57,8 48,4
Malta 41,6 77,8 60,1 43,4 78,8 61,5
Niemcy 69,6 80,1 74,9 71,1 81,4 76,3
Norwegia 76,9 82,1 79,6 77,1 82,1 79,6
Polska 57,7 71,6 64,6 57,6 72,2 64,8
Portugalia 65,6 75,4 70,5 64,8 73,4 69,1
Rumunia 55,9 70,8 63,3 55,7 69,9 62,8
Słowacja 57,4 71,9 64,6 57,6 72,7 65,1
Słowenia 66,5 74,0 70,3 64,8 71,8 68,4
Szwajcaria 74,6 87,6 81,1 75,4 88,2 81,8
Szwecja 75,7 81,7 78,7 77,2 82,8 80,0
Turcja 28,0 72,7 50,0 29,7 75,1 52,2
Węgry 55,0 66,0 60,4 54,9 66,8 60,7
Wielka Brytania 67,9 79,3 73,6 67,9 79,4 73,6
Włochy 49,5 72,8 61,1 49,9 72,6 61,2
Japonia 63,7 85,5 74,7 63,9 85,8 74,9
Stany Zjednoczone 65,6 75,5 70,5 65,1 75,8 70,4

Źródło danych: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Tabela 8. Roczne zmiany w zatrudnieniu według płci w 2011 r.

Państwo
2011

Ogółem Mężczyźni Kobiety
w %

EU (27 państw) 0,3 0,1 0,5
Austria 1,7 1,9 1,4
Belgia 1,4 1,1 1,7
Bułgaria –4,2 –5,3 –3,0
Cypr 0,5 0,5 0,5
Czechy 0,2 –0,3 0,9
Dania –0,4 0,2 –1,0

Estonia 7,0 9,8 4,3

Państwo

Wskaźnik zatrudnienia
2010 2011

Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem
w %
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Finlandia 1,1 1,6 0,7
Francja 0,5 0,5 0,5
Grecja –6,7w –7,0 –6,3
Hiszpania –1,5 –2,5 –0,3
Holandia 0,7 0,1 1,4
Irlandia –2,1 –2,3 –1,7
Litwa 2,0 4,1 0,1
Łotwa -8,1 -6,3 –9,9
Malta 2,5 1,7 3,9
Niemcy 1,4 1,3 1,5
Norwegia 1,4 1,3 1,5
Polska 1,0 1,6 0,3
Portugalia –1,5 –1,3 –1,8
Rumunia 0,4 –0,2 1,1
Słowacja 1,8 2,3 1,1
Słowenia –1,6 –1,8 –1,3
Szwecja 2,2 1,8 2,6
Węgry 0,3 1,2 –0,7
Wielka Brytania 0,5 0,6 0,4
Włochy 0,3 –0,2 1,1

w – dane wstępne 

Źródło danych: http://epp.eurostat.ec.europa.eu, opracowanie własne.

Największy wzrost zatrudnienia ogółem w 2011 roku wystąpił w Estonii (7%), na Malcie 
(2,5%) i w Szwecji (2,2%). Również w tych krajach notowany jest najwyższy wzrost zatrud-
nienia kobiet i mężczyzn. Dla kobiet wynosił on odpowiednio: Estonia – 4, 3%, Malta – 3,9%  
i Szwecja – 2,6%. 

Największy ujemny wzrost zatrudnienia występował na Łotwie (–8,1%), w Grecji  
(–6,7%) i w Bułgarii (–4,2%). Wśród kobiet największy spadek zatrudnienia występował na 
Łotwie i wynosił –9,9%.

Wykształcenie 

Liczba pracujących osób ogółem w I kwartale 2012 roku wynosiła prawie 16 mln osób. 
Najwięcej osób posiadało wykształcenie wyższe (4,8 mln) oraz policealne i średnie zawodowe 
(około 4,4 mln). Najwięcej pracujących osób z wykształceniem wyższym oraz policealnym 
i średnim zawodowym znajdowało się w przedziale wiekowym 25–34 lata. 

Liczba pracujących mężczyzn ogółem wynosiła 8,7 mln, w tym z wykształceniem wyższym 
– 2 mln. Liczba pracujących kobiet była mniejsza od liczby pracujących mężczyzn i wynosiła 
7,2 mln, ale liczba kobiet z wykształceniem wyższym była większa od grupy mężczyzn i wy-
nosiła 2,7 mln. Najwięcej kobiet i mężczyzn z wykształceniem wyższym mieści się w prze-
dziale wiekowym 25–34 lata. 

W grupie pracujących kobiet najmniejszą grupę stanowiły kobiety z najniższym wykształ-
ceniem – 407 tys. Pracujących mężczyzn z najniższym wykształceniem było 657 tys. Naj-

Państwo
2011

Ogółem Mężczyźni Kobiety
w %
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mniejsza grupa pracujących mężczyzn to mężczyźni z wykształceniem średnim ogólnokształ-
cącym (630 tys.), a największa to mężczyźni posiadający wykształcenie  policealne i średnie 
zawodowe (2,4 mln). 

Tabela 9. Pracujący według poziomu wykształcenia i wieku w I kwartale 2012 r.

Wyszczególnienie
Ogółem 

Wykształcenie

Wyższe
Policealne 
i średnie 

zawodowe

Średnie 
ogólno-

kształcące

Zasadnicze 
zawodowe

Gimnazjalne, 
podstawowe 

i niepełne  
podstawowe

w tysiącach
Ogółem 15981 4814 4441 1360 4302 1063

15–24 lat 1157 163 356 302 202 134
25–34 4681 2123 1159 441 798 160
35–44 4180 1284 1081 295 1292 229
45–54 3756 753 1199 210 1342 252
55–64 1957 413 599 102 622 222

65 i więcej 249 78 48 10 46 67
Mężczyźni 8765 2083 2450 630 2945 657

15–24 lat 691 56 225 149 154 107
25–34 2609 914 740 260 583 112
35–44 2218 547 570 129 831 142
45–54 1922 304 547 58 884 130
55–64 1174 217 336 30 457 134

65 i więcej 150 47 33 * 35 31
Kobiety 7216 2731 1992 730 1357 407

15–24 lat 465 108 131 153 48 26
25–34 2072 1209 419 181 215 48
35–44 1962 737 511 166 461 87
45–54 1835 449 653 152 459 123
55–64 783 196 263 72 164 87

65 i więcej 99 31 15 7 10 35

(*) - w przypadku, gdy liczby po uogólnieniu wyników z próby wynoszą poniżej 5 tys. konkretna wartość nie może być pokazana ze względu na 
losowy błąd próby.

Źródło danych: Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 19 lipca 2012 r.

Czas pracy

Przeciętny tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach pracy w I kwartale 2012 roku 
wyniósł 39,6 godz. (w miastach 40,2 godz., na wsi 38,9 godz.), a w stosunku do poprzedniego 
kwartału był dłuższy o blisko 0,5 godz. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, kobiety pra-
cowały krócej niż mężczyźni. W I kwartale 2012 r. przeciętny tygodniowy czas pracy kobiet 
wynosił 37,3 godz., a mężczyzn 41,6 godz. Przeciętny tygodniowy czas pracy w głównym 
miejscu pracy wyniósł 38,9 godz. (w sektorze publicznym – 37,7 godz., a w sektorze prywat-
nym – 39,3 godz.) i ukształtował się na takim samym poziomie jak przed rokiem. W I kwar-
tale 2012 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy pracowało 1294 tys. osób, czyli 8,1% ogółu 
pracujących. 
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W wymiarze krótszym niż pełen etat częściej pracowały kobiety niż mężczyźni (11,5% wo-
bec 5,3%). Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w większym stopniu dotyczyło 
mieszkańców wsi niż miast (9,1% wobec 7,5%).

Tabela 10. Wymiar czasu pracy kobiet i mężczyzn w I, II i III kwartale 2012 r.

Wyszczególnienie
Ogółem Kobiety Mężczyźni

w tysiącach

I kwartał
Pracujący 15981 7216 8765

w pełnym wymiarze czasu pracy 14686 6388 8298
w niepełnym wymiarze czasu pracy 1294 828 466

Przeciętna liczba godzin przepracowanych w pracy głównej 38,9 
Przeciętna liczba godzin przepracowanych w pracy głównej 
i dodatkowej 39,6 37,3 41,6 

II kwartał
Pracujący 15607 6944 8663
Przeciętna liczba godzin przepracowanych w pracy głównej 38,9
Przeciętna liczba godzin przepracowanych w pracy głównej 
i dodatkowej 39,8 37,2 42,0 

III kwartał
Pracujący 15722 6972 8750
Przeciętna liczba godzin przepracowanych w pracy głównej 40,9 
Przeciętna liczba godzin przepracowanych w pracy głównej 
i dodatkowej 41,8 39,2 43,8 

Źródło danych: Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 19 lipca 2012 r., Kwartalna infor-

macja o rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 30 listopada 2012, opracowanie własne.

W II kwartale 2012 roku przeciętny tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach pracy 
nieznacznie wzrósł i wynosił 39,8 godz. Przeciętny tygodniowy czas pracy kobiet wynosił 
37,2 godz., a mężczyzn 42 godz. W stosunku do poprzedniego kwartału tygodniowy czas 
pracy mężczyzn zwiększył się, a kobiet uległ zmniejszeniu. Przeciętny tygodniowy czas pracy 
w głównym miejscu pracy nie uległ zmianie i wynosił 38,9 godz.

W pełnym wymiarze czasu pracy pracowało 6,4 mln kobiet, a mężczyzn 8,3 mln. W niepeł-
nym wymiarze czasu pracy pracowało 8,3 mln kobiet, i  4,7 mln mężczyzn. 

W III kwartale 2012 roku przeciętny tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach pra-
cy wzrósł i wynosił 41,8 godz. Przeciętny tygodniowy czas pracy kobiet wynosił 39,2 godz., 
a mężczyzn 43,8 godz. W stosunku do II kwartału 2012 roku tygodniowy czas pracy kobiet 
i mężczyzn zwiększył się.

Bezrobotni i stopa bezrobocia

Wzrost bezrobocia w skali 2012 roku zwiększył się o 112 tys. osób, tj. o 6,3%. 
W I kwartale 2012 roku liczba osób bezrobotnych w porównaniu z I kwartałem 2011 roku 

(1771 tys.) wzrosła do poziomu 1883 tys. osób, w tym 987 tys. mężczyzn i 896 tys. kobiet.  Za-
notowana stopa bezrobocia dla osób w wieku 15 lat i więcej w I kwartale 2012 roku wynosiła 
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10,5%. W porównaniu z I kwartałem 2011 r. stopa bezrobocia ogółem wzrosła o 0,5 punktu 
procentowego. Wśród kobiet stopa bezrobocia wynosiła 11%, a mężczyzn 10,1%. 

Tabela 11. Bezrobotni i stopa bezrobocia według wieku i płci w I kwartale 2012 r.

Wyszczególnienie
Bezrobotni

Stopa bezrobocia

Ogółem
według wieku

15–24 25–34 35–44 45 + 15–64
w tysiącach w %

Ogółem 1883 10,5 27,8 11,3 7,7 7,7 10,7
Mężczyźni 987 10,1 25,6 10,1 7,3 8,0 10,3
Kobiety 896 11,0 30,7 12,8 8,1 7,3 11,2

Miasta 1107 10,1 – 10,2
Wieś 777 11,3 – 11,5

– brak danych

Źródło danych: Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 19 lipca 2012 r., opracowanie 
własne.

Wzrost bezrobocia w skali roku w większym stopniu dotyczył kobiet niż mężczyzn. 
Liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 83 tys. osób, tj. o 10,2% (I kw. 2011 rok – 
813 tys. bezrobotnych kobiet), a bezrobotnych mężczyzn o 28 tys. osób, tj. 2,9% (I kw. 
2011 rok – 959 tys. bezrobotnych mężczyzn). W większym stopniu wzrosła zbiorowość 
bezrobotnych mieszkańców wsi niż miast (odpowiednio o 94 tys. osób, tj. o 13,8%, wo-
bec 19 tys. osób, tj. 1,7%). Bezrobocie w I kwartale 2011 roku na wsi wynosiło 683 tys., 
a w miastach 1088 tys. 

Największa stopa bezrobocia ogółem w I kwartale 2012 roku występowała wśród najmłod-
szych osób w wieku 15–24 lata i wynosiła 27,8%, dla kobiet aż 30,7%, a dla mężczyzn – 
25,6%. 

Tabela 12. Stopa bezrobocia w podziale na płeć i wykształcenie w I kwartale 2012 r.

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia

Ogółem

Wykształcenie
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w %
Ogółem 10,5 5,4 10,7 9,1 15,3 12,8 20,7

Kobiety 11,0 5,9 12,0 10,9 17,2 14,1 20,4
Mężczyźni 10,1 4,8 7,5 7,7 12,9 12,2 20,9

Źródło danych: Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 19 lipca 2012 r., opracowanie 
własne

Najniższe natężenie bezrobocia dotyczyło osób z wykształceniem wyższym, dla tej popu-
lacji stopa bezrobocia w I kwartale 2012 r. wyniosła 5,4%. Dla kobiet z wyższym wykształce-
niem stopa bezrobocia wynosiła 5,9%. Najwyższy wskaźnik bezrobocia notuje się wśród osób 
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bez przygotowania zawodowego i o najniższym poziomie wykształcenia. Stopa bezrobocia 
w tej grupie dla kobiet wynosiła 20,4%, a dla mężczyzn – 20,9%. W porównaniu z I kwartałem 
2011 roku stopa bezrobocia wzrosła o 0,5 punktu procentowego i dotknęła wszystkie wyod-
rębnione grupy w podziale na wykształcenie. Najwyższy wzrost (o 1,1 punktu procentowego) 
odnotowano wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz z wykształce-
niem zasadniczym zawodowym (o 0,9 punktu procentowego).

W stosunku do IV kwartału 2011 roku stopa bezrobocia zwiększyła się prawie dla wszyst-
kich grup ludności wyodrębnionych ze względu na poziom wykształcenia. Największy wzrost 
odnotowano wśród osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe (o 3,6 punktu pro-
centowego).

Wśród osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące oraz zasadnicze zawo-
dowe wskaźnik ten wzrósł po 1,5 punktu procentowego, zaś wśród osób posiadających wy-
kształcenie wyższe wzrost był najniższy (o 0,1 punktu procentowego). Dla grupy osób posia-
dających wykształcenie policealne i średnie zawodowe wskaźnik ten nie zmienił się.

W III kwartale 2012 roku ogółem liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się i wynosiła 
1718 tys., w tym bezrobotnych kobiet 853 tys. i mężczyzn 865 tys. W tym samym czasie 
stopa bezrobocia ogółem zmniejszyła się i wynosiła 9,9% – dla kobiet 10,9%, a dla męż-
czyzn 9%. 

Tabela 13. Bezrobotni i stopa bezrobocia w I, II i III kwartale 2012 r.

I kwartał II kwartał III kwartał

Bezrobotni
Stopa  

bezrobocia
Bezrobotni

Stopa 
bezrobocia

Bezrobotni
Stopa 

bezrobocia

w tys. w % w tys. w % w tys. w %
Ogółem 1883 10,5 1713 9,9 1718 9,9

Kobiety 896 10,1 833 10,7 853 10,9
Mężczyźni 987 11,0 880 9,2 865 9,0

Źródło danych: Kwartalna informacja o rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 30 listopada 2012, opracowanie własne

W krajach Unii Europejskiej najniższa stopa bezrobocia dla kobiet w 2011 roku zareje-
strowana została w Austrii i wynosiła 4,2%, następnie w Holandii – 4,4% i w Niemczech – 
5,7%. Najwyższa stopa bezrobocia dla kobiet występowała w Hiszpanii – 22,2% i Słowacji 
– 13,3%.

W odniesieniu do mężczyzn najniższa stopa bezrobocia występowała w Luksemburgu 
i wynosiła 3,6%. Na drugim miejscu znaleźli się mężczyźni z Austrii, gdzie stopa bezrobocia 
wynosiła 4%.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy 
różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Poziom aktywności zawodowej kobiet jest niższy 
niż mężczyzn. W 2011 roku na 1000 aktywnych zawodowo kobiet przypadało 1053 biernych 
zawodowo. Ludność bierna zawodowo jest znacznie sfeminizowana – ponad 60% tej popu-
lacji stanowią kobiety11. Najwyższym poziomem aktywności zawodowej charakteryzują się 
kobiety z wykształceniem wyższym. Najbardziej sfeminizowanymi grupami zawodowymi są: 
„Pracownicy biurowi”, „Pracownicy usług i sprzedawcy” oraz „Specjaliści”, w których 
w 2011 roku na 100 mężczyzn przypadało odpowiednio: 179, 176 oraz 160 kobiet. W ostat-

11  Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny 2012.
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nich latach kobiety przeważają wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, po-
mimo że są lepiej wykształcone od mężczyzn. Są również częściej niż mężczyźni zagrożone 
bezrobociem długotrwałym.

Tabela 14. Stopa bezrobocia kobiet i mężczyzn w państwach członkowskich UE – 2006 r. i 2011 r.  
(baza danych EUROSTAT)

Państwa
Kobiety Mężczyźni

2006 2011 2006 2011
w %

EU (27 państw) 9,0 9,7 7,6 9,5
Austria 5,2 4,2 4,3 4,0
Belgia 9,3 10,0 8,7 12,1
Bułgaria 9,3 10,0 8,7 12,1
Cypr 5,4 7,7 3,9 7,8
Czechy 8,9 7,9 5,8 5,9
Dania 4,5 7,5 3,3 7,7
Estonia 5,6 – 6,2 –
Finlandia 8,1 7,1 7,4 8,4
Francja 10,1 10,3 8,5 9,1
Grecja 13,6 – 5,6 –
Hiszpania 11,6 22,2 6,3 21,2
Holandia 5,0 4,4 3,9 4,5
Irlandia 4,2 10,6 4,6 17,4
Litwa 5,4 – 5,8 –
Luksemburg 6,0 6,4 3,6 3,6
Łotwa 6,2 – 7,4 –
Malta 8,6 6,9 6,1 6,1
Niemcy 10,2 5,7 10,3 6,2
Polska 14,9 10,4 13,0 9,0
Portugalia 9,3 13,0 7,9 12,4
Rumunia 6,1 6,7 8,2 7,8
Słowacja 14,7 13,3 12,3 13,4
Słowenia 7,2 7,9 4,9 8,2
Szwecja 7,2 7,5 6,9 7,6
Węgry 7,8 10,8 7,2 11,0
Wielka Brytania 4,9 – 5,8 –
Włochy 8,8 – 5,4 –

Źródło: Progress on equality between women and men in 2011 (Postęp w sprawie równości kobiet i mężczyzn – dokument roboczy Komisji, 
SWD(2012)85 wersja ostateczna), załącznik do raportu Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wprowadzenia w życie Karty Praw Podstawowych.

Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. Trudniej znaleźć pracę 
zwłaszcza kobietom powracającym na rynek pracy po dłuższej przerwie oraz poszukującym 
pierwszej pracy. 

Przeciętny tygodniowy czas pracy kobiet jest krótszy niż czas pracy mężczyzn. Kobiety 
częściej niż mężczyźni pracują na niepełnym etacie. Polki na tych samych stanowiskach zara-
biają o 17,7 % mniej niż mężczyźni.
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Dyskryminacja płacowa ze względu na płeć i działania podejmowane w tym zakresie

Stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką 
samą pracę lub pracę takiej samej wartości gwarantuje art. 157 TFUE12, w którym wynagro-
dzenie definiowane jest jako zwykła podstawowa lub minimalna płaca albo uposażenie oraz 
wszystkie inne korzyści w gotówce lub w naturze, otrzymywane przez pracownika bezpośred-
nio lub pośrednio, z racji zatrudnienia, od pracodawcy. 

Równość wynagrodzenia bez dyskryminacji ze względu na płeć oznacza, że:
a. wynagrodzenie przyznane za taką samą pracę na akord jest określane na podstawie takiej 

samej jednostki miary,
b. wynagrodzenie za pracę na czas jest takie samo na tym samym stanowisku.
Aktem szczegółowym jest dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego trak-
towania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy13, która uchyliła wcześniejsze 
dyrektywy obowiązujące w tym zakresie. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wszystkim obywatelom równość wobec 
prawa. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodar-
czym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 33 Konstytucji14 zapewnia również kobietom i mężczy-
znom równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, a w szcze-
gólności 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.

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć jest skonkretyzowana między 
innymi w ustawie – Kodeks pracy15. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zakaz 
jakiejkolwiek dyskryminacji  w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności 
ze względu m.in. na płeć. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania 
takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i ko-
biet w zatrudnieniu (art. 112 k.p). 

Art. 183c k.p. daje pracownikom prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową 
pracę lub za pracę o jednakowej wartości, przy czym wynagrodzenie obejmuje wszystkie 
składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia 
związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż 
pieniężna. 

Zasadę równości ze względu na płeć określa również ustawa o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy16. Przepisy ustawy zakazują dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, przekona-
nia polityczne, wyznanie religijne i przynależność związkową. 

W dniu 1 stycznia 2011 roku weszła w życie ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie równego traktowania17, której celem jest uzupełnienie istniejących już 
regulacji w zakresie zasady równego traktowania. Ustawa wdraża pięć dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 

12  Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r., Dz. U. Nr 90, poz. 864/2, z późn. zm.
13  Dz. Urz. UE L 204 z 26 lipca 2006 r.
14  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
15  Ustawa – Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
16  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, późn. zm.
17  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r., Dz. U. Nr 254, poz.1700.
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1. dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady rów-
nego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, 
oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macie-
rzyństwa (Dz. Urz. WE L 359 z 19.12.1986),

2. dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz. Urz. WE 
L 180 z 19.07.2000),

3. dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warun-
ki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 
z 02.12.2000),

4. dyrektywę Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą w życie zasadę 
równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostar-
czania towarów i usług (Dz. Urz. UE L 373 z 21.12.2004),

5. dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w spra-
wie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i męż-
czyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (Dz. Urz. UE L 204 
z 26.07.2006). 
Obowiązujące w Polsce przepisy zapewniają kobietom i mężczyznom prawo do jednako-

wego wynagrodzenia za tę samą pracę lub pracę o jednakowej wartości, ale podobnie jak 
w wielu krajach europejskich, występują znaczne różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn.

Dyskryminacja płacowa ze względu na płeć wskazuje na nierówności na rynku pracy, 
które w praktyce dotyczą głównie kobiet. Przyczyn tej dyskryminacji płacowej jest wiele. 
Czynniki strukturalne powodują, że kobiety wybierają zawody niskopłatne (opieka zdrowot-
na, pomoc społeczna, gastronomia, edukacja i administracja publiczna) lub niespecjalistycz-
ne, pracują na niepełny etat, muszą dokonać wyboru pomiędzy karierą zawodową a wycho-
wywaniem dzieci, ich udział w obowiązkach rodzinnych jest nieproporcjonalnie większy, 
a także mają mniejsze oczekiwania finansowe. Z drugiej strony na to niekorzystne zjawisko 
nakłada się dyskryminacja płacowa ze względu na płeć. Kobiety posiadające takie same 
kwalifikacje zawodowe (a często wyższe), zatrudnione na tych samych stanowiskach pracy, 
wykonujące taką samą pracę co mężczyźni zarabiają o wiele mniej. Teoretycznie powinno 
być odwrotnie, ponieważ, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, więcej 
kobiet niż mężczyzn posiada wyższe wykształcenie. Pomimo tej zależności współczynnik 
aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia są wyższe dla mężczyzn. Statystyki po-
kazują również, że im wyższe stanowisko pracy, tym ta różnica jest większa na niekorzyść 
kobiet. 

Według stereotypów kulturowych przypisywanych kobietom przez społeczeństwo kobiety: 
bardziej cenią dom niż pracę zawodową, gorzej radzą sobie ze stresem, są słabsze psychicznie 
i fizycznie od mężczyzn, nie są nastawione na robienie kariery, są predysponowane do prac 
opiekuńczych, są mniej lojalnymi pracownikami.

Najnowsze dane dla Polski odnośnie Gender Pay Gap (5,3%) opiera się na badaniu prze-
prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w październiku 2010 roku. Dane te nie są 
w pełni porównywalne z poprzednimi latami m.in. ze względu na zastosowanie dwóch no-
wych klasyfikacji (rodzaj działalności, zawody i specjalności), które uległy istotnym zmianom
w stosunku do poprzednio stosowanych. W latach poprzednich jednym z kryteriów doboru 
pracowników (w wylosowanych jednostkach) były elementarne grupy zawodów, a w badaniu 
za 2010 rok – specjalności. Metoda ta została wprowadzona w celu poprawy dokładności 
doboru próby. Główny Urząd Statystyczny oblicza GPG w procentach, z jednym znakiem 
po przecinku, przy wykorzystaniu przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń ogółem
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Tabela 15. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (GPG)18 w wybranych krajach

Państwo
Rok 

2002 2006 2007 2008 2009 2010
w %

EU (27 państw) – 17,7 17,6 17,4 16,9 w 16,4 w

Austria – 25,5 25,5 25,5 25,4 25,5 w

Belgia – 9,5 9,1 9,0 8,8 8,6
Bułgaria 18,9 12,4 12,4 13,6 15,3 15,7
Cypr 22,5 21,8 23,1 21,6 21,0 21 w

Czechy 22,1 23,4 23,6 26,2 25,9 25,5
Dania – 17,6 17,7 17,1 16,8 16,0
Estonia – 29,8 30,9 27,6 – –
Finlandia – 21,3 20,0 20,0 20,1 19,4
Francja – 15,4 16,9 17,1 15,5 16 w

Grecja 25,5 20,7 21,5 22 (i) – –
Hiszpania 20,2 17,9 17,1 16,1 16,7 16,7 w

Holandia 18,7 23,6 23,6 19,6 19,2 18,5
Irlandia 15,1 17,2 17,1 12,6 12,6 12,6 w

Litwa 13,2 17,1 20,0 21,6 15,3 14,6
Luksemburg – 10,7 12,5 12,4 12,5 12,0
Łotwa – 15,1 15,4 13,4 14,9 17,6
Malta – 5,2 7,6 8,6 6,9 6,1
Niemcy – 22,7 23,0 23,2 23,2 23,1
Norwegia – 16,0 15,7 17,2 16,7 16,1
Polska 7,5 7,5 7,5 9,8 9,8 5,3
Portugalia – 8,4 8,3 9,2 10,0 12,8
Rumunia 16,0 7,8 12,7 9,0 8,1 12,5
Słowacja 27,7 25,8 23,6 20,9 21,9 20,7
Słowenia 6,1 8,0 8,3 8,5 3,2 4,4
Szwajcaria – 18,6 18,7 18,4 18,4 19,1
Szwecja – 16,5 17,9 17,1 16,0 15,8
Węgry 19,1 14,4 16,3 17,5 17,1 17,6
Wielka Brytania 27,3 24,3 21,1 21,4 20,6 19,5
Włochy – 4,4 5,1 4,9 5,5 5,5 w

Objaśnienia:
– brak danych; w – dane wstępne

Źródło danych: Komisja Europejska, Baza EUROSTAT, ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2012.

brutto za czas opłacony dla kobiet i mężczyzn oraz wzorów zgodnych z wytycznymi Euro-
statu. Zdaniem Ewy Rumińskiej-Zimny ze Szkoły Głównej Handlowej (…) międzynarodowe 
dane są standaryzowane, w związku z czym nie w pełni odzwierciedlają specyfikę lokalnych
rynków pracy. Dlatego rozmawiając o rozwarstwieniu, lepiej powoływać się na dane Główne-
go Urzędu Statystycznego, a z nich wynika, że nasza luka płacowa wynosi 17%19.

18  GPG – Gender pay gap. Na szczeblu UE różnica w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn jest definiowana 
jako różnica między średnimi wynagrodzeniami na godzinę pracy brutto uzyskiwanymi przez kobiety i mężczyzn 
w gospodarce traktowanej jako całość.

19  Kobiety na starość będą biedniejsze, Gazeta Wyborcza z 9 lipca 2012.
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Według danych Eurostatu największa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wy-
stępuje w Austrii (25,5%), Czechach (25,5%) i Niemczech (23,1%), najmniejsza natomiast na 
Słowenii (4,4 %). Polska uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 5,3%. 

Z kolei z badań Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących struktury wynagrodzeń 
według zawodów wynika, że Polki na tych samych stanowiskach zarabiają o 17,7 % mniej 
niż mężczyźni, czyli średnio o 575,67 zł. W 2010 roku przeciętne zarobki kobiet brutto to 
3256,06 zł, a mężczyzn – 3831,71 zł. Różnice płacowe są większe w sektorze prywatnym niż 
w państwowym –im wyższe stanowisko, tym różnice w zarobkach są większe. W 2010 roku 
najmniejsze różnice w wynagrodzeniach występowały wśród pracowników biurowych – ko-
biety zarabiały średnio o 64 zł mniej od mężczyzn. Największe różnice odnotowano w gru-
pie „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” – kobiety zarabiały 
średnio o 2335 zł mniej20. W UE kobiety muszą pracować 14 miesięcy, aby zarobić tyle, ile 
mężczyźni w 12 miesięcy, 70 minut, by zarobić tyle, ile mężczyźni w 60 minut, a na każde 100 
euro zarobione przez mężczyznę przypada 86 euro zarobione przez kobietę21.

Zdaniem dr Ewy Rumińskiej-Zimny, główna przyczyna nierówności płacowych tkwi 
w tym, że jest to problem systemowy. Trzeba zacząć od zmiany podejścia do tego, jak cenimy 
pracę kobiet, która w dużej mierze jest bezpłatna. Trzeba zrewaloryzować wartość tej pracy na 
rynku. Bo jeśli patrzymy na proporcje płac, to widać, że wynagrodzenia w sektorach opiekuń-
czych czy takich jak zdrowie i edukacja są znacznie niższe niż np. w bankowości czy przemyśle 
górniczym. Musimy zmienić podejście. Te prace są bardzo ważne i to powinno być odzwier-
ciedlone w systemie płac. W wielu krajach w sektorze edukacji bądź zdrowia pracuje 80 proc. 
kobiet, a płace tam są niższe niż średnia22.

W Polsce mimo zakazu dyskryminacji płacowej kobiet, nie ma żadnych przepisów regulu-
jących monitorowanie zarobków obu płci. Aby to zmienić Pełnomocnik Rządu ds. Równego 
Traktowania wystąpiła do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z propozycją zmian w kodek-
sie pracy, które nakazywałyby pracodawcom prowadzenie sprawozdawczości uwzględniającej 
stosunek zarobków kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Prace legislacyjne w tym 
zakresie mają rozpocząć się w 2013 roku. W chwili obecnej zamawiane są ekspertyzy i prze-
prowadzane są konsultacje, dotyczące zakresu prac i aktów prawnych, w których  należałoby 
wprowadzić zmiany, żeby osiągnąć zamierzone cele23.

Niższe zarobki kobiet powodują, że po przejściu na emeryturę ryzyko zagrożenia biedą jest 
znacznie wyższe dla kobiet niż dla mężczyzn. Narażone jest na nią 21% kobiet i zaledwie 16% 
mężczyzn powyżej 65 roku życia. 

O dyskryminacji w zatrudnieniu świadczy również liczba kobiet zatrudnionych na 
najwyższych stanowiskach. Sprawozdanie Komisji Europejskiej24 z marca 2012 roku wy-
kazało, że władze spółek w całej UE są zdominowane przez mężczyzn. Istnieją również 
znaczne różnice między poszczególnymi krajami, np. w dużych spółkach fińskich i ło-
tewskich kobiety stanowią odpowiednio 27,1 i 29,9% członków władz, podczas gdy na 
Malcie i Cyprze − jedynie 3% i 4,4%. Liczba kobiet na stanowiskach prezesów dużych 
spółek w krajach Unii Europejskiej w styczniu 2012 roku wynosiła 3,2% i w porówna-
niuz 2010 rokiem (3,4%) spadła o 0,2 pkt procentowego. W 2012 roku co siódmy członek 
organów (13,7%) największych europejskich spółek to kobieta (w 2010 roku – 11,8%). 

20  Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, 27 luty 2012.
21  Wypowiedź Moniki Ksieniewicz z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, PAP, 5 marca 2012. 
22  Kozłowska-Rajewicz o potrzebie porównań zarobków kobiet i mężczyzn, PAP, 3 lipca 2012 .
23  W 2013 r. będzie ustawa pozwalająca monitorować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, Newseria 

Sp. z o.o. Agencja Prasowa, 29 września 2012.
24  Women in economic decision-making in the EU: Progress report A Europe 2020 initiative, Komisja Europejska, 2012.
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Pierwszym państwem na świecie, które w 2004 roku zagwarantowało kobietom i mężczy-
znom przynajmniej 40% miejsc w radach nadzorczych spółek publicznych, mających przynaj-
mniej 9 członków, była Norwegia. Parytet dotyczy około 460 największych firm państwowych, 
komunalnych oraz prywatnych, działających w formie spółek akcyjnych; nie obowiązuje nato-
miast w innych przedsiębiorstwach. Prywatne spółki obowiązywał termin wprowadzenia prze-
pisów do 2006 roku, a konsekwencją niewprowadzenia przepisów była likwidacja spółki. Wiele 
norweskich firm dobrowolnie zwiększyło zatrudnienie kobiet, pomimo braku obowiązku praw-
nego parytetu płci. Parytet płci w radach nadzorczych nie spowodował jednak automatycznego 
zwiększenia liczby kobiet w zarządach firm lub na wysokich stanowiskach menedżerskich.

W Norwegii, po wprowadzeniu powyższych przepisów, kobiety w radach nadzorczych sta-
nowią 42%. Do rad nadzorczych trafiły kobiety lepiej wykształcone od mężczyzn, obniżyły 
też średnią wieku25. 

Tabela 16. Udział kobiet w zarządach największych europejskich spółek notowanych na giełdzie, lata 2010−2012.

Państwa 
Październik 2010 Październik 2011 Styczeń 2012

w % 
EU (27 państw) 11,8 13,6 13,7
Austria 8,7 11,1 11,2
Belgia 10,5 10,9 10,7
Bułgaria 11,2 15,2 15,6
Cypr 4,0 4,6 4,4
Czechy 12,2 15,9 15,4
Dania 17,7 16,3 16,1
Estonia 7,0 6,7 6,7
Finlandia 25,9 26,5 27,1
Francja 12,3 21,6 22,3
Grecja 6,2 6,5 7,4
Hiszpania 9,5 11,1 11,5
Holandia 14,9 17,8 18,5
Irlandia 8,4 8,8 8,7
Litwa 13,1 14,0 14,5
Luksemburg 3,5 5,6 5,7
Łotwa 23,5 26,6 25,9
Malta 2,4 2,3 3,0
Niemcy 12,6 15,2 15,6
Polska 11,6 11,8 11,8
Portugalia 5,4 5,9 6,0
Rumunia 21,3 10,4 10,3
Słowacja 21,6 14,6 13,5
Słowenia 9,8 14,2 15,3
Szwecja 26,4 24,7 25,2
Węgry 13,6 5,3 5,3
Wielka Brytania 13,3 16,3 15,6
Włochy 4,5 5,9 6,1

Źródło danych: Progress on equality between women and men in 2011, Komisja Europejska 2012

25  Kwoty dla kobiet – sytuacja w wybranych krajach europejskich, PAP, 9 marca 2012.
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Aby zmienić tę sytuację 11 państw członkowskich wprowadziło instrumenty prawne obowią-
zujące organy spółek i umożliwiające promowanie równości płci we władzach spółek. Są to: Bel-
gia, Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Dania, Finlandia, Grecja, Austria i Sło-
wenia. W ośmiu z tych krajów ustawodawstwo obejmuje przedsiębiorstwa publiczne. Natomiast 
w pozostałych państwach członkowskich UE nie przyjęto odpowiedniego ustawodawstwa26.

W marcu 2011 roku unijna komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding wezwała europej-
skie spółki notowane na giełdzie, do podpisania dobrowolnego zobowiązania, które pozwo-
liłoby zwiększyć liczbę kobiet we władzach27. Na mocy takiego zobowiązania reprezentacja 
kobiet zasiadających we władzach spółek powinna wzrosnąć do 2015 roku do 30%, a do 2020 roku 
do 40%. W ciągu roku zobowiązanie to podpisały tylko 24 spółki. 

Tabela 17.  Prezesi największych spółek notowanych na giełdzie według płci w latach 2004 i 2011 
w państwach członkowskich UE 

Państwa
Kobiety Mężczyźni

w % 
2004 2011 2004 2011

EU (27 państw) 2,6 3,2 97,4 96,8
Austria 2,1 0 97,9 100
Belgia 0 0 100 100
Bułgaria 2,6 13,3 97,4 86,7
Cypr 0 5,3 100 94,7
Czechy 6,3 0 93,7 100
Dania 0 0 100 100
Estonia 0 7,1 100 92,9
Finlandia 2,0 4,2 98 95,8
Francja 4,1 2,7 95,9 97,3
Grecja 3,9 0 96,1 100
Hiszpania 1,9 2,9 98,1 97,1
Holandia 0 0 100 100

Irlandia 2,1 0 97,9 100
Litwa 0 7,7 100 92,3
Luksemburg 0 0 100 100
Łotwa 6,7 9,7 93,3 90,3
Malta 8,3 0 91,7 100
Niemcy 0 3,3 100 96,7
Polska 10,2 10,5 89,8 89,5
Portugalia 4,2 0 95,8 100
Rumunia 0 0 100 100
Słowacja 8,7 20 91,3 80
Słowenia 8,1 10,5 91,9 89,5
Szwecja 0 0 100 100
Węgry 2,1 0 97,9 100
Wielka Brytania 0 0 100 100
Włochy 2,0 0 98 100

Źródło danych: Progress on equality between women and men in 2011, Komisja Europejska 2012

26  Więcej kobiet we władzach spółek, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, 14 listopada 2012.
27  Kobiety w zarządzie – zobowiązanie dla Europy, Komisja Europejska MEMO/11/124.
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Mając na uwadze konieczność zapewnienia równowagi płci Komisja Europejska zaproponowała 
wprowadzenie nowych unijnych przepisów, których celem będzie doprowadzenie do większej 
równowagi płci w organach spółek w UE. Celem nowych przepisów będzie zapewnienie do 2020 
roku 40% udziału kobiet w radach nadzorczych spółek giełdowych. W przypadku spółek będących 
przedsiębiorstwami publicznymi termin realizacji tego celu to rok 2018. Szacuje się, że nowe prz-
episy będą dotyczyć około pięciu tysięcy spółek giełdowych w Unii Europejskiej. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 250 pracowników oraz odnotowujące roczne światowe ob-
roty nieprzekraczające 50 mln euro) oraz spółki nienotowane na giełdzie nie zostaną objęte przepisa-
mi dyrektywy. Projekt przewiduje, że kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozostaną głównymi 
kryteriami przyznawania stanowisk w organach spółek. Proponuje się, aby w dyrektywie przyjęto 
minimalną harmonizację wymogów w zakresie ładu korporacyjnego, ponieważ decyzje w sprawie 
powołania będą oparte na obiektywnych kryteriach kwalifikacji. Odpowiednie przepisy zawarte 
w dyrektywie nie pozwolą na bezwarunkowe i automatyczne promowanie kobiet.

Państwa członkowskie, które wprowadziły już odpowiednie i skuteczne przepisy  będą 
mogły je stosować, o ile będą one równie efektywne jak zaproponowane nowe rozwiązania 
prawne. Państwa członkowskie będą musiały ustanowić odpowiednie i odstraszające sankcje, 
które będą nakładane na spółki naruszające przepisy proponowanej dyrektywy. Zgodnie z za-
sadami lepszego stanowienia prawa, dyrektywa będzie środkiem o charakterze tymczasowym 
i ma przestać obowiązywać w 2028 roku.

Z najnowszych danych przedstawionych przez Komisję Europejską podczas Światowego 
Forum Ekonomicznego w Davos w dniu 25 stycznia 2013 roku wynika, że presja wywiera-
na na pracodawców w kwestii zwiększania odsetka kobiet w zarządach spółek notowanych na 
giełdzie przynosi pożądane rezultaty. Z danych zebranych w październiku 2012 roku  wynika, 
że 15,8% członków zarządów to kobiety (13,7%, styczeń 2012). Wzrost o 2,2 punktu procen-
towego w porównaniu z październikiem 2011 roku jest największą do tej pory zmianą w skali 
roku. Wzrost ten został zanotowany po zaproponowaniu przez Komisję Europejską w dniu 14 
listopada 2012 roku zmian legislacyjnych, dotyczących zwiększenia do 40% obecności kobiet 
w zarządach spółek. Liczba kobiet w zarządach wzrosła we wszystkich krajach UE z wyjątkiem 
Polski i Irlandii, gdzie odsetek ten utrzymuje się na takim samym poziomie (12% i 9%). 

W Bułgarii liczba kobiet w zarządach spółek spadła o 4 punkty procentowe. 
Z coraz większej liczby badań wynika, że równowaga kobiet i mężczyzn we władzach firm może 

mieć pozytywny wpływ na ich wyniki finansowe. Większa liczba kobiet na najwyższych stanow-
iskach może poprawić efektywność i innowacyjność środowiska pracy oraz ogólne wyniki spółki. 
Wynika to głównie z faktu, że im większa różnorodność sposobów myślenia, im szerszy wachlarz 
punktów widzenia, tym bardziej wyważone są wspólnie podejmowane decyzje. W dodatku kobiety 
stanowią 60% absolwentów uczelni wyższych, a mimo to bardzo niewiele spośród nich trafia na 
najwyższe stanowiska. Możliwość obejmowania tego rodzaju stanowisk może być z punktu widze-
nia kobiet zachętą do wchodzenia na rynek pracy i pozostawania na nim, co przyczyni się do podnie-
sienia stopy zatrudnienia wśród kobiet. Zwiększenie liczby kobiet na rynku pracy pomoże osiągnąć 
cel określony w unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego – „Europa 2020” – polegający na 
podwyższeniu stopy zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20−64 lat do 75%28.

Z raportu przygotowanego przez firmę konsultingową McKinsey wynika również, że 
zyski operacyjne firm stosujących równowagę płci są wyższe średnio o 56% od zysków 
przedsiębiorstw z dominującą rolą mężczyzn29. 

28  Kobiety we władzach spółek: Komisja proponuje cel 40 %, komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela 
14 listopada 2012.

29  Women at the top of corporations: Making it happen, McKinsey & Company, październik 2010.
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Dyskryminacja ze względu na płeć jest przede wszystkim wynikiem funkcjonujących w danej 
kulturze i społeczeństwie zbiorów reguł i oczekiwań dotyczących zachowań, obowiązków 
i przywilejów kobiet i mężczyzn. Ten zespół jawnych i ukrytych zasad określa relacje między 
płciami, przypisuje kobietom i mężczyznom inny zakres pracy i obowiązków. Tradycyjne 
podziały ról określają również hierarchię wartości wykonywanych prac i związany z nimi 
prestiż. Przypisywanie społecznych ról kobietom i mężczyznom argumentowane jest od-
miennymi właściwościami psychofizycznymi płci, a to z kolei przekłada się na segregację 
zawodową kobiet na rynku pracy. Kobiety podejmują prace źle opłacane, uważane za mniej 
ważne i prestiżowe, nie dające możliwości rozwoju, awansu i satysfakcji. Z punktu widze-
nia prawa nie ma żadnych przeszkód, aby kobiety osiągały wysoką pozycję w hierarchii za-
wodowej.  Bariery, które pojawiają się na drodze do kariery zawodowej są niewidzialne (szkla-
ny sufit) i wynikają z utrwalonych ról społecznych, które przypisują mężczyznom kierownicze 
role, a kobietom zajmowanie się domem i dziećmi. Zjawisko „szklanego sufitu” przypisywane 
jest również powstawaniu tzw. gett zawodowych (oferowaniu kobietom zawodów, w których 
awans jest utrudniony). 

Zróżnicowanie w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest zjawiskiem, które  dotyczy wielu 
państw europejskich w tym i Polski. Około 62% Europejczyków uważa, że brak równości płci 
występuje często. Wśród Polaków podobnego zdania jest 42% respondentów30. Aby zniwelować 
różnice w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet szereg państw podejmuje działania zmierzające 
do zmiany tej sytuacji. Zmiany w tym kierunku promuje głównie Unia Europejska. Około 75% 
Polaków było zdania, że powinny zostać podjęte szybkie działania by luka płacowa przestała 
istnieć, a 57% osób chce by były one podejmowane wspólnie w ramach Unii Europejskiej.

Do zniesienia istniejących nierówności płacowych na rynku pracy – oprócz działań podej-
mowanych przez Rzecznika Rządu ds. Równego Traktowania – mogą przyczynić się również 
działania informacyjne organizacji pozarządowych, polegające na uświadamianiu praco-
dawcom, pracownikom i innym zainteresowanym stronom przyczyny występowania różnic 
w płacach kobiet i mężczyzn. Te działania w połączeniu ze zmianami instytucjonalnymi 
pozwolą na wyeliminowanie różnic płacowych na rynku pracy.  

Zwalczenie dyskryminacji ze względu na płeć nie jest tylko kwestią sprawiedliwości 
społecznej, ale także jest konieczne ze względów gospodarczych. Równość płci w zatrudnieniu 
to kluczowy warunek silnego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Jest niezbędna, 
by stawić czoło obecnym wyzwaniom demograficznym starzejącego się społeczeństwa, 
zwiększającemu się bezrobociu kobiet i spadającym wskaźnikom dzietności. 

30  Równość płci w UE w 2009 r., badania Eurobarometru z 2009 r.
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