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DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, JAKO JEDNA Z GŁÓWNYCH BARIER 

ROZWOJU ZAWODOWEGO KOBIET W EUROPIE 

 

Unia Europejska a kwestia równości płci 

Kwestia równości płci obecna jest w polityce unijnej od momentu powstania 

Wspólnot Europejskich. Jednym z pierwszych i tym samym ważniejszych artykułów nt. 

równości płci jest art. 119 zawarty w podpisanych w 1957 roku Traktatach Rzymskich, 

zgodnie z którym: „Każde Państwo Członkowskie zapewnia w pierwszym etapie 

wprowadzenie, a w okresie późniejszym stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla 

pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę”.
1
 Przepisy art. 119 miały na celu 

poprawienie warunków pracy oraz podniesienie standardu życia. Należy zauważyć, że w 

początkowym okresie rozwoju UE kwestie socjalne odgrywały rolę drugoplanową, ustępując 

zagadnieniom ekonomicznym, jednak wraz z rozszerzaniem polityk unijnych stały się jedną z 

flagowych inicjatyw europejskich.
2
 Niestety, mimo, iż zapis nt. równego wynagrodzenia dla 

kobiet i mężczyzn został zawarty już w traktatach Rzymskich, postęp w zmniejszaniu różnicy 

następuje bardzo powoli.  

 W celu promocji kwestii równości płci, podniesienia 

powszechnej świadomości oraz walki z wszelkiego rodzaju dyskryminacją powołany został 

Europejski Instytut ds. równości kobiet i mężczyzn z siedzibą w Wilnie. Do zadań 

instytutu należy:  

 gromadzenie i analiza porównywalnych danych na temat równości mężczyzn i kobiet;  

 opracowywanie metod służących wspieraniu włączania problematyki równości kobiet 

i mężczyzn do wszystkich obszarów polityki;  

 ułatwianie wymiany sprawdzonych rozwiązań i dialogu między zainteresowanymi 

stronami;  
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 uwrażliwianie społeczeństwa na problematykę równości kobiet i mężczyzn. 

 

1. Dyskryminacja płacowa – przyczyny oraz działania UE w celu jej zapobiegania 

Przyczyny: 

a) Niedocenianie pracy kobiet 

Kobiety posiadające równie wysokie bądź nawet wyższe kwalifikacje od mężczyzn, 

bardzo często nie są jednak cenione w takim samym stopniu jak mężczyźni, a ich rozwój 

zawodowy postępuje wolniej. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość uzyskiwanego 

przez kobiety wynagrodzenia za wykonywanie tych samych czynności, które zazwyczaj jest 

niższe od tego, które otrzymują mężczyźni.   

Średnia różnica w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej 

wynosi według danych Eurostat 16,4 %. Między poszczególnymi krajami istnieje jednak 

wiele różnic.Zazwyczaj różnica ta jest rezultatem różnych wzorców zatrudnienia kobiet 

występujących w danym państwie. W większości krajów UE, w których odsetek kobiet 

pracujących zarobkowo jest niski, jak np.: Malta, Włochy, Grecja, czy Polska, różnica jest 

niższa od średniej, co wynika z niewielkiego udziału kobiet wśród pracowników. Wysoka 

wartość różnicy jest charakterystyczna dla rynków o dużym stopniu segregacji, 

występujących np. na Cyprze, Słowacji, w Estonii lub dużym odsetku kobiet pracujących w 

niepełnym wymiarze godzin, tu przykładem będą:. Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, 

Szwecja.  

W przypadku Polski, różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wynosiła w 2010 r. 

zaledwie 1,9 %.Poniższa tabela ukazuje znaczne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi 

krajami UE.  

 

Tabela nr. 1 

 

Państwo 

 

Różnica w 

wynagrodzeniu 

 

Państwo 

 

Różnica w 

wynagrodzeniu 

Austria 

 

25,5 % Włochy 5,5 % 

Belgia 

 

8,8 % Łotwa 17,6 % 

Bułgaria 15,7 % Litwa 14,6 % 



 

Cypr 21 % 

 

Luksemburg 12 % 

Czechy 25,5 % 

 

Malta 6,1 % 

Dania 16 % 

 

Holandia 18,5 % 

Estonia 27,6 % 

 

Polska 1,9 % 

Finlandia 19,4 % 

 

Portugalia 12,8 % 

Francja 16 % 

 

Rumunia 12,5 % 

Niemcy 23,1 % 

 

Słowacja 20,7 % 

Grecja 22 % 

 

Słowenia 4,4 % 

Węgry 17,6 % 

 

Hiszpania 16,7 % 

Irlandia 12,6 % 

 

Szwecja 15,8 % 

  Zjednoczone 

Królestwo 

19,5 % 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/national-

situation/index_pl.htm#h2-20. 

b) Zjawisko segregacji na rynku pracy – stereotypowe przyporządkowanie 

zawodów, jako typowo męskich i kobiecych  

Nadal kobiety stanowią bardzo niski procent osób obejmujących stanowiska kierownicze i 

dyrektorskie, stanowią zaledwie 32% kadry kierowniczej w firmach funkcjonujących na 

terenie UE, 10% członków zarządów największych firm i 29% liczby naukowców i 

inżynierów w Europie. Pomimo, iż kobiety stanowią przeważającą większość wśród 

absolwentek uczelni wyższych, tylko niewielki procent z nich kontynuuje pracę nauką.  



Segregacja rynku pracy dostrzegalna jest w takich branżach jak: służba zdrowia, 

szkolnictwo, administracja publiczna, w których zatrudnienie znajduje ponad 40 % kobiet. To 

dwukrotnie więcej niż stanowi liczba mężczyzn w tych sektorach. 80% zatrudnionych w 

sektorze służby zdrowia i opieki społecznej stanowią kobiety. 

c) Stereotypy i wzorce kulturowe – zjawiska mające bezpośredni wpływ na zjawisko 

segregacji rynku pracy 

Stereotypowy podział ról na kobiece i męskie przekłada się na wybór ścieżki edukacyjnej 

a następnie zawodowej. Proces tzw. tradycyjnej socjalizacji, czyli sposób socjalizacji, w 

którym kobiety przygotowywane są głównie do funkcji opiekuńczo-wychowawczych, czyli 

do bycia dobrą żoną i matką, a nie do aktywności na polu zawodowym i do osiągania 

sukcesów. Skutkiem takiego wychowania jest „tzw. wyuczona bezradność, tłumaczenie 

porażek osobistymi cechami, a sukcesów –czynnikami zewnętrznymi.
3
 W konsekwencji tylko 

niewielki procent kobiet wybiera takie kierunki studiów jak: matematyka, informatyka, 

inżynieria, co skutkuje tym, iż zawody te nadal są domeną mężczyzn. 

d) Problem łączenia obowiązków związanych z życiem zawodowym i rodzinnym  

Kobiety borykają się z nadmiarem obowiązków rodzinnych i opiekuńczych. W 

niewystarczającym stopniu urzeczywistniane są założenia partnerskiego modelu rodziny. 

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, kobiety posiadające dzieci w mniejszym stopniu są 

w stanie poświęcić się pracy – pracują mniej, w przeciwieństwie do posiadających dzieci 

mężczyzn, którzy w większym stopniu angażują się w obowiązki zawodowe, częściej 

pracując po godzinach.Dodatkowym problem jest brak zróżnicowanych form opieki 

pozarodzinnej (żłobków, przedszkoli). Niezbędna jest również promocja partnerskiego 

modelu rodziny. Tylko 62,4%, kobiet mających dzieci pracuje zawodowo, podczas gdy 

analogiczny wskaźnik w odniesieniu do mężczyzn wynosi 91,4%. Ze względu na obowiązki 

wychowawczo – opiekuńcze kobiety częściej zmuszone są do podjęcia przerwy w pracy, jak 

również częściej decydują się na podjęcie pracy w niepełnym wymiarze.  

 

Działania UE mające na celu zapobieganie dyskryminacji płacowej 

Legislacja europejska zabraniająca dyskryminacji ze względu na płeć: 

 Dyrektywa Rady z dnia 10 lutego 1975 r.w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i 
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kobiet(75/117/EWG) - zakazująca dyskryminacji na 

podstawie płci w zakresie wszystkich aspektów i warunków 

wynagrodzenia; 

 Dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i 

Radyz dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 

76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady 

równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do 

zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz 

warunków pracy, w której zawarto definicję dyskryminacji 

bezpośredniej i pośredniej; 

 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie 

zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i 

mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, będąca 

kompilacją siedmiu dyrektyw dotyczących równego 

traktowania kobiet i mężczyzn. 

Oprócz powyższych aktów prawa europejskiego mających 

moc wiążącą, Komisja Europejska opracowała tzw. programy 

robocze, w tym m.in. Strategię w zakresie równego 

traktowania kobiet i mężczyzn na lata 2010 – 2015. Kwestia 

wyeliminowania różnicw wynagrodzeniu dla kobiet i 

mężczyzn uznana została, jako jedno z priorytetowych działań 

zapisanych w Europejskim Pakcie na rzec równości płci.  

Równa płaca za tę samą płacę stała się fundamentalną zasadą 

Unii Europejskiej. Jej wyrazem jest ustanowienie dnia 5. 

marca Dniem Równości Wynagrodzeń. Unia Europejska 

przy pomocy licznych programów i inicjatyw o których 

wspomniano powyżej wspiera przełamywanie stereotypów 

oraz osiągnięcie przez kobiety niezależności ekonomicznej, 

tak aby mogły realizować się zawodowo i jednocześnie 

korzystać z tych samych praw i świadczeń, zwalczając 

wszelkie przejawy dyskryminacji.  

 

GENDER PAY GAPS 

 

 

 

Dowiedź się więcej nt. różnicy w 

wynagrodzeniu dla kobiet i 

mężczyzn i sprawdź jej wysokość 

przy pomocy specjalnego 

narzędzia opracowanego przez 

UE 

 

PORÓWNAJ WYSOKOŚĆ 

WYNAGRODZENIA przy pomocy 

KALKULATORA PŁAC - narzędzie 

dostępne jest na stronie Eurostat 

pod adresem: 

http://epp.eurostat.ec.europa.

eu/statistics_explained/index.p

hp/Salary_calculator 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Salary_calculator
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Salary_calculator
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Salary_calculator
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