


 dążący do równouprawnienia), pogląd społeczno-

polityczny domagający się równouprawnienia 

obywateli pod względem społecznym i 

politycznym. Radykalny nurt egalitaryzmu stawia 

postulat równości ekonomicznej (zasada pełnej 

równości dochodów, warunków życia, dostępu do 

dóbr i usług wytwarzanych przez gospodarkę).
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 Równość kobiet i mężczyzn w poszanowaniu 
podstawowych praw;

 W celu zapewnienia równości kobiet i mężczyzn poruszane 
muszą być kwestie różnorodnej dyskryminacji opartej na 
uprzedzeniach rasowych, niepełnosprawności, orientacji 
seksualnej, religii i sytuacji społeczno-ekonomicznej;

 Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie 
podejmowania decyzji w demokratycznym 
społeczeństwie;

 Należy wykluczyć wszelkie stereotypy dotyczące płci oraz 
stosunki i uprzedzenia z nich wynikające

 Władze lokalne i samorządowe przy podejmowaniu 
jakiejkolwiek decyzji powinny brać pod uwagę potrzeby 
obu płci w równym stopniu;

 Wykorzystanie środków powinno być odpowiednio 
zaplanowane i wprowadzone w życie.



Zapewnienia równości kobiet i mężczyzn 
poprzez poruszanie kwestii różnorodnej 
dyskryminacji opartej na: płci, rasie, 
pochodzeniu etnicznym społecznym, 
cechach genetycznych, języku, religii, 
przekonaniach politycznych lub innych, 
przynależności do mniejszości narodowej, 
niepełnosprawności, wieku, orientacji 
seksualnej czy statusie społeczno-
ekonomicznym;



 Dążenie do eliminacji stereotypów 

opartych na płci oraz włączania kwestii płci 

do wszystkich działań samorządów 

lokalnych i regionalnych;



 Szczegółowego opracowania planów 

działania i programów wykorzystania 

środków - uwzględniających równość płci.



Krok 1 – Podjęcie Uchwały przez Radę Miasta



Krok 2– Zawiadomienie



Krok 3 – Opracowanie Równościowego Planu 

Działania dla gminy



Władze lokalne deklarują, iż jako podmiot wybrany 
demokratycznie i jako przedstawiciel wszystkich 
obywateli i obywatelek, zapewniają pełne włączenie 
i reprezentację kobiet z różnych środowisk i grup 
wiekowych do wszystkich sfer politycznych i 
decyzyjnych.

Przewodnik sugeruje, aby władze zbadały %  
wybranych kobiet i % wybranych mężczyzn w ich 
samorządzie na stanowiskach decyzyjnych. Jeśli 
wskaźniki nie są zadowalające, winno podjąć się 
działania, które proporcje wyrównają.

Narzędziem do osiągnięcia równości oprócz przepisów 
prawnych jest konieczna zmiana mentalnościowa. 
Potrzebna też jest tzw. dyskryminacja pozytywna.



Władze lokalne deklarują, iż jako podmiot wybrany 
demokratycznie i jako przedstawiciel wszystkich 
obywateli i obywatelek, zapewniają pełne włączenie 
i reprezentację kobiet z różnych środowisk i grup 
wiekowych do wszystkich sfer politycznych i 
decyzyjnych.

Przewodnik sugeruje, aby władze zbadały %  
wybranych kobiet i % wybranych mężczyzn w ich 
samorządzie na stanowiskach decyzyjnych. Jeśli 
wskaźniki nie są zadowalające, winno podjąć się 
działania, które proporcje wyrównają.

Narzędziem do osiągnięcia równości oprócz przepisów 
prawnych jest konieczna zmiana mentalnościowa. 
Potrzebna też jest tzw. dyskryminacja pozytywna.



Podpisując Kartę, sygnatariusz uznaje równe prawo kobiet i 
mężczyzn do głosowania, kandydowania oraz sprawowania 
stanowisk pochodzących z wyboru.

Uznaje, że reprezentacja we wszystkich ciałach decyzyjnych ma 
być równa.

Celem wsparcia  kobiet podejmie odpowiednie środki poprzez:

 zachęcanie kobiet do kandydowania na stanowiska publiczne, 
do głosowania i czynnego korzystania z praw wyborczych;

 zachęcanie partii politycznych do stosowania parytetów na 
listach wyborczych oraz do uregulowania procedur i 
standardów postępowania;

 stworzenie dogodnych warunków pełnienia funkcji publicznych, 
przykładowo dostosowując do godzin pracy rozkłady jazdy 
transportu publicznego, elastycznego podejścia do metod 
pracy i oraz zwiększenie dostępności ośrodków opieki nad 
dziećmi i  osobami zależnymi – np. przedszkole, żłobek w 
Urzędzie /lub w okolicy



Samorząd winien zbadać swoje 
zaangażowanie w sprawie równego 
dostępu dla kobiet i mężczyzn do wyboru, 
mianowania, kandydowania na stanowiska 
decyzyjne. Przewodnik sugeruje zbadanie, 
ile procent wybranych kobiet i procent 
mężczyzn zasiada w strukturach władzy, ile 
procent kobiet w stosunku do liczby 
mężczyzn kandydowało w wyborach, ile 
kobiet jest np. zastępczyniami prezydenta, 
burmistrza, ile kobiet pełni funkcje 
przewodniczących rad itp. 







Artykuł zobowiązuje władze lokalne do uznania 
fundamentalnego prawa kobiet i mężczyzn do 
równego uczestniczenia w rządzeniu i życiu 
publicznym ich regionu.

Powyższa deklaracja powinna być poparta 
odpowiednimi działaniami, które zapewnią 
odpowiednią reprezentację kobiet we 
władzach samorządowych. Sygnatariusz ma 
wypracować własne metody i narzędzia. 
Działania te mogą polegać np. na szeroko 
pojętej kampanii społecznej, skierowanej do 
społeczności lokalnej, promującej kobiety 
działające w przestrzeni publicznej. 



Wskazuje na ważną rolę organu 
samorządowego w promowaniu postaw 
równościowych. Sygnatariusz występuje 
jako lider i przedstawiciel swojej 
społeczności, rola lidera narzuca na niego 
obowiązki wynikające także z podpisania 
Karty Równości. Sygnatariusz swoim 
przykładem oraz regulacjami w swoich 
strukturach winien zachęć inne organizacje 
i podmioty publiczne, jednostki prywatne, 
organizacje społeczne do podjęcia 
podobnych działań zapewniających 
równość kobiet i mężczyzn.



Aby sprawdzić zaangażowanie publiczne i 
formalne we wdrażanie zapisów Karty 
Równości, przewodnik sugeruje następujące 
wskaźniki – należy odpowiedzieć na pytania: 

 Czy podpisanie Karty było wydarzeniem 
publicznym?   

 Czy po podpisaniu Karty wasz samorząd przyjął 
plan działania dla równości?

 Czy podczas wprowadzania w życie Planu 
działania na rzecz równości wasz samorząd 
informuje o czynionych postępach, jeśli tak to 
w jaki sposób?    



Zobowiązuje sygnatariuszy do szerokich 

konsultacji z podmiotami sektora 

publicznego i prywatnego, a także z 

organizacjami pozarządowymi celem 

opracowania Równościowego Planu 

Działania. Wskaźnikiem według 

przewodnika jest liczba organizacji, z 

którymi przeprowadzono konsultacje.



Artykuł ten zobowiązuje władze lokalne do zwalczania 
wszelkich praktyk, uprzedzeń i zapobiegania im, do 
zadbania o język wrażliwy także w obrazach, na jakie 
zgadza się w przestrzeni publicznej – o ile ma na to wpływ.

Władze są też zobowiązane do zorganizowania szkoleń dla 
swoich pracowników, które pozwolą im identyfikować i 
eliminować stereotypowe zachowania, a także im 
zapobiegać. Chodzi o uwrażliwienie pracowników 
administracyjnych na przejawy dyskryminacji oraz 
nauczenie ich metod zapobiegania.

Samorząd musi reagować na przejawy dyskryminacji, 
przykładowo wprowadzić zakaz seksistowskich reklam 
uprzedmiotowujących kobiety lub sugerujących wyższość 
jednej płci nad drugą.



Stereotypowa reklama artykułów budowlanych.
Źródło: www.szczuciecycem.pl



 Przekłada to się często na sposób załatwiania 
spraw urzędowych, dostosowania urzędów dla 
np. osób z niepełnosprawnością, osób 
starszych, bezdomnych, a także na 
opracowywanie procedur urzędowych. 
Niedawno wprowadzono do polskich urzędów 
pokoje dla rodziców oczekujących na 
załatwienie sprawy, tłumaczy języka 
migowego. Jednak jest to kropla w morzu 
potrzeb. Karta Równości może być narzędziem, 
które przyspieszy zdiagnozowanie obszarów 
dyskryminacji, a działania jej zapobiegające 
nastąpią szybciej.



Artykuł angażuje samorząd w zapewnienie kobietom i 
mężczyznom równego dostępu do informacji i 
jednakowego uwzględniania ich punktu widzenia w 
konsultacjach.

Bardzo ważny punkt. Sygnatariusz zapewnia „prawo do 
wyrażenia opinii przed wydaniem konkretnej decyzji, 
która mogłaby być niekorzystna”, całej społeczności. 
Wzywa do opracowania standardów komunikacji i 
konsultacji społecznych. Przekaz ma być jasny, a 
każdy obywatel, obywatelka ma możliwość 
wypowiedzi. W grupie konsultacyjnej w równych 
proporcjach winni być i kobiety, i mężczyźni.



 Aby konsultacje były jak najbardziej 

pełne, można do nich zaangażować 

rady dzielnic i osiedli, organizacje 

pozarządowe, MOPR, społeczności 

parafialne, wspólnoty mieszkaniowe –

czyli instytucje, które mają najbardziej 

bezpośredni kontakt z ludźmi.



Artykuł podkreśla, iż różne gminy w różnych 
krajach europejskich mają różne kompetencje. 
Sygnatariusz zobowiązuje się do użycia ich w 
promowaniu praw i zasad równości kobiet i 
mężczyzn. Zobowiązuje się do zwalczania 
dyskryminacji i niekorzystnych zjawisk 
odnoszących się do płci.

Należy pamiętać, że sygnowanie Karty Równości 
jest zobowiązaniem, a nie ustanowieniem aktu 
prawnego. Jest to deklaracja kierunku polityki, 
jaką obiera gmina.



Dla realizacji polityki równości płci na 

swoim obszarze sygnatariusz zobowiązuje 

się dokonać analizy pod kątem płci w 

najważniejszych obszarach podległych 

jego kompetencji. 

W tym celu włączy do Równościowego 

Planu Działania program oceny realizacji 

tej polityki.



Rada Gmin i Regionów Europy zaleca podjęcie 
następujących kroków:

 weryfikacja dotychczasowej polityki, procedur, praktyk 
pod kątem uwzględnienia perspektywy płci;

 zbadanie, w jakich proporcjach z budżetu korzystają 
kobiety i mężczyźni;

 dla usunięcia nieprawidłowości wynikających z 
przeprowadzonej weryfikacji – określenie priorytetów i 
celów będących początkiem zmiany;

 w trakcie weryfikacji, o ile to możliwe, na bieżąco 
usuwanie obszarów nierówności;

 uwzględnianie potrzeb osób doświadczających 
różnorodnych form dyskryminacji i nierównego 
traktowania.



Sygnatariusz wyraża swoje zaangażowanie w 
zwalczanie wszelkich form dyskryminacji. 
Uznaje, że wszelkie formy dyskryminacji są 
zakazane.

Uznaje, iż pomimo tego zakazu wiele kobiet i 
mężczyzn jest dotkniętych wykluczeniem, a 
także spotyka się z dyskryminacją 
wielokrotną (przykładowo: bezrobotna, 
niepełnosprawna kobieta w wieku 50+), 
tym samym przyznaje, że ma to wpływ na 
ich korzystanie (a raczej niekorzystanie) z 
pewnych dóbr i zasobów



Celem eliminacji różnych form dyskryminacji lub 
nierówności sygnatariusz zobowiązuje się do podjęcia 
ku temu wszelkich działań. Zapisy Karty rekomendują 
m.in. następujące działania:

 włączenie kwestii wszelkich form dyskryminacji i 
nierównego traktowania do Równościowego Planu 
Działania;

 przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat 
różnych form dyskryminacji i promowania równego 
traktowania kobiet i mężczyzn; 

 uwzględnienie potrzeb nie tylko obywateli i 
obywatelek danej gminy, ale także imigrantów i 
imigrantek.



Przykładem takiej kampanii może być kampania w göteborskich

tramwajach wychwalających różnorodność: „Jesteśmy różni, 

ale wszyscy jedziemy tym samym tramwajem”.



 Sygnatariusz ma być przykładem, a 

także źródłem dobrych praktyk dla 

sektora prywatnego czy też 

pozarządowego poprzez swoje 

zaangażowanie jako pracodawcy w 

uznanie i stosowanie równości kobiet i 

mężczyzn we wszystkich aspektach 

zatrudnienia.



Karta Równości rekomenduje podjęcie następujących 
środków:

 włączenie tej tematyki do Równościowego Planu 
Działania, a tym samym stosowanie zasad:

– równa płaca za pracę tej samej jakości,

– równy dostęp do awansu i rozwoju kariery (np. 
szkoleń),

– zawód nie ma płci (zachęcanie do wykonywania 
zawodów przypisanych tradycyjnie drugiej płci),

– równościowa rekrutacja,

– zdrowe i bezpieczne warunki pracy,

– zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w organach 
konsultacyjnych i negocjacyjnych;



 działania na rzecz przeciwdziałania mobbingowi i 
molestowaniu w miejscu pracy, jasne określenie, że takie 
zachowanie jest nie akceptowalne, wspieranie ofiar, 
egzekwowanie kar dla przestępców, działania 
edukacyjne w celu podnoszenia świadomości w tej 
kwestii;

 na wszystkich poziomach zatrudnienia przekrój kadr winien 
być jak najbardziej różnorodny, taki, aby odzwierciedlał 
całą społeczność danej gminy;

 wprowadzenie różnorodnych udogodnień pozwalających 
na godzenie życia zawodowego, społecznego i 
rodzinnego poprzez:

– elastyczny czas pracy

– promowanie wśród mężczyzn możliwości korzystania 
przez nich z prawa opieki nad dziećmi.



Przewodnik zaleca, aby zbadać: 

– czy są różnice pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i 
mężczyzn na podobnych stanowiskach, a jeśli tak, to 
jakie,

– czy występują osoby pracujące na stanowiskach 
stereotypowo nieprzypisanych do ich płci,

– jaki jest procent osób pracujących w niepełnym 
wymiarze pracy,

– czy podczas rekrutacji urząd stosuje pozytywną 
dyskryminację,

– jakie są procedury dotyczące molestowania 
seksualnego w pracy.



Samorząd spełnia ogromną rolę w kreowaniu 
dobrych praktyk. Jako dostawca usług, winien 
stosować zasadę równości między kobietami i 
mężczyznami w kontekście rynków 
publicznych.

Podpisując się pod zasadami Karty Równości, 
sygnatariusz zobowiązuje się włączyć do 
zamówień publicznych perspektywę 
równościową. Tym samym uznaje, że podczas 
konstruowania regulaminu ofert, przetargów 
zapewni, iż podmiot wygrywający ma także 
uwzględnić tę perspektywę.



Karta Równości zaleca podjęcie m.in. następujących kroków:

– do każdej znaczącej umowy wprowadzić zapisy regulujące 
(np. w specyfikacji) włączenie perspektywy płci,

– wykorzystać regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące 
zamówień publicznych do określenia warunków i 
wymagań przetargów i zamówień publicznych,

– przeszkolić pracowników i doradców zajmujących się 
zamówieniami publicznymi w zakresie konstruowania 
umów, regulaminów pod kątem obowiązywania równości 
płci, 

– włączyć do tych dokumentów zapis, że podwykonawca 
respektuje równość płci.



Sygnatariusz, zgodnie ze wskazówkami 

przewodnika, powinien zbadać swoje 

dotychczasowe działania w obszarze 

zamówień publicznych poprzez analizę 

umów, które dotychczas podpisano: czy 

zawierały warunki, rozporządzenia 

uwzględniające aspekty płci oraz jaką 

wiedzą dotyczącą włączania tego 

aspektu  mają urzędnicy administracyjni



 Władze lokalne, podpisując Kartę 

Równości, wyrażają swoje 

zaangażowanie w zapewnienie 

równego dostępu kobiet i mężczyzn, 

dziewcząt i chłopców do edukacji i 

kształcenia ustawicznego oraz w 

eliminowanie każdego stereotypu 

dotyczącego roli kobiet i mężczyzn we 

wszystkich formach nauczania. 



Rada Gmin i Regionów Europy zaleca w tym celu podjęcie 
następujących działań:

– rewizja dotychczasowych podręczników pod kątem 
stereotypów,

– promowanie nietradycyjnych wyborów ścieżki kariery,

– włączenie do programów edukacyjnych elementów 
edukacji obywatelskiej podkreślającej wagę równego 
udziału kobiet i mężczyzn w procesie demokratycznym,

– promowanie równego udziału kobiet i mężczyzn na 
wszystkich szczeblach zarządzania i kierowania szkołami.

Rada Gmin i Regionów Europy podkreśla, że zalecenia są 
ogólne, władze lokalne stosują te, które mieszczą się w ich 
kompetencji.



W tym celu zaleca się zbadanie, jaki 

procent kobiet i jaki procent mężczyzn 

jest zatrudnionych we wszystkich 

lokalnych strukturach edukacyjnych 

(żłobek/przedszkole, szkoła 

podstawowa, szkolnictwo średnie itd.) 

oraz czy te osoby zostały przeszkolone 

pod kątem równości płci. 



Sygnatariusz uznaje prawo każdego do 

równego dostępu do opieki medycznej i 

do zapobiegania chorobom. Przy 

rozpatrywaniu tego obszaru muszą być 

brane pod uwagę różne potrzeby kobiet 

i mężczyzn, które wynikają nie tylko z 

różnic biologicznych, ale także z różnych 

warunków życia i pracy. 



Zapisy Karty sugerują sygnatariuszowi 
następujące działania:

– promowanie zdrowego stylu życia z  
uwzględnieniem różnych potrzeb kobiet i 
mężczyzn,

– planowanie wydatków na usługi zdrowotne i 
medyczne pod kątem równości płci,

– uwzględnienie w służbie zdrowia jak też w 
komórkach zajmujących się promocją zdrowia 
różnego doświadczenia kobiet i mężczyzn,

– zapewnienie kobietom i mężczyznom dostępu 
do informacji na temat zdrowia, profilaktyki 
oraz dostępu do świadczeń medycznych.



Sygnatariusz winien zbadać, ile z 
dotychczasowego budżetu 
przeznaczone zostało na ochronę 
zdrowia i czy przewidywał on 
specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn. 
Powinien także zweryfikować pod kątem 
równości płci swoje inicjatywy na rzecz 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 
oraz zbadać ofertę usług zdrowotnych 
na swoim terenie.



Władze lokalne mają obowiązek zapewnić równy 
dostęp dla kobiet i mężczyzn do opieki i usług 
socjalnych, biorąc przy tym pod uwagę ich odrębne 
potrzeby. W tym celu, planując budżet,  sygnatariusz 
zobowiązuje się, że weźmie pod uwagę niżej 
wymienione wskaźniki: 

– to, w jakich proporcjach kobiety i mężczyźni korzystają 
z lokalnych usług pomocy społecznej, z 
uwzględnieniem kategorii tych usług (np. opieka nad 
osobami starszymi, wsparcie osób bezdomnych),

– stopień zaangażowania i wiedzy osób 
odpowiedzialnych za dystrybucję świadczeń 
socjalnych w obszarze równości płci,

– stopień satysfakcji kobiet i mężczyzn korzystających ze 
świadczeń socjalnych w odniesieniu do ich potrzeb.



Opieka nad dzieckiem jest obowiązkiem 
zarówno kobiety, jak i mężczyzny. 
Stereotypowe postrzeganie, iż jest to 
obowiązek tylko i wyłącznie kobiety, lub 
przerzucanie tej odpowiedzialności na 
babcie i dziadków jest przyczyną 
rezygnowania tych grup społecznych ze 
swojej kariery zawodowej czy też ze 
swoich ambicji, aspiracji, rozwijania 
swoich zainteresowań.



Artykuł Karty Równości zobowiązuje 
sygnatariusza do zapewnienia wszystkim 
rodzicom dostępu do dobrej jakości 
opieki nad dzieckiem, aby umożliwić im 
pogodzenie pracy z życiem rodzinnym 
czy też publicznym. Sygnatariusz winien 
promować postawy, poprzez dawanie 
przykładu w organizacji na swoim terenie 
systemów opieki przystosowanych do 
potrzeb rodziców.



Przewodnik zaleca zdiagnozowanie tego 

obszaru poprzez zbadanie liczby dzieci w 

wieku przedszkolnym na terenie gminy, 

liczby ośrodków opieki na dziećmi oraz 

stopnia ich dostępności. Zaleca też 

przyjrzenie się funkcjonowaniu ośrodków 

przedszkolnych w zakładach pracy oraz 

stworzenie takiego ośrodka w jednostce 

administracyjnej gminy.



 Opieka nad osobami zależnymi (starsi 
rodzice, członkowie rodziny z 
niepełnosprawnością) to temat 
szczególnie ważny dla kobiet. To one 
najczęściej rezygnują z pracy 
zawodowej, aby się nimi opiekować. 
Ogranicza to zdolność kobiet do 
pełnego zaangażowania w życie 
gospodarcze i społeczne, a także izoluje 
je od społeczeństwa.



Podpisując Kartę Równości, sygnatariusz 
zobowiązuje się przeciwdziałać tej formie 
wykluczenia poprzez:

– wsparcie dla osób opiekujących się 
osobami zależnymi,

– bezpośrednio lub przez podwykonawców, 
stworzenie i promowanie systemu dostępnej 
i wysokiej jakości opieki nad osobami 
zależnymi,

– przeprowadzenie kampanii społecznej 
pokazującej, że opieka nad innymi osobami 
nie jest domeną tylko kobiet.



Przewodnik zaleca analizę tego obszaru także 
w lokalnej administracji poprzez zbadanie, 
ile procentowo kobiet i mężczyzn pracuje w 
niepełnym wymiarze pracy i ma pod 
opieką osoby zależne, oraz systemu 
wsparcia dla opiekunów.

Ważnym wskaźnikiem opracowania planu 
przeciwdziałania wykluczeniu opiekunów 
osób zależnych jest oszacowanie liczby 
osób opiekujących się całodobowo innymi 
osobami i zbadanie, w jakim procencie 
dotyczy to kobiet, a w jakim mężczyzn. 



 Sygnatariusz Karty Równości deklaruje 

swoje zaangażowanie w 

zagwarantowanie prawa do ochrony 

przed ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, a tym samym uznaje, że 

kobiety są częściej dotknięte 

wykluczeniem ekonomicznym i 

społecznym.



W celu wyeliminowania tego obszaru nierówności 
sygnatariusz przy współpracy z partnerami 
społecznymi zobowiązuje się podjąć środki 
zmierzające do wypracowania planu działania 
poprzez:

– promowanie skutecznego dostępu osób 
wykluczonych do dóbr i zasobów w obszarach: 
pracy, mieszkalnictwa, edukacji, kultury, opieki 
społecznej i medycznej,

– zdiagnozowanie szczególnych potrzeb kobiet 
doświadczających wykluczenia społecznego,

– rozpoznanie potrzeb imigrantów, imigrantek oraz 
podjęcie działań integrujących ich ze społecznością 
lokalną.



Samorządy, o ile mają taką kompetencję, 
powinny opracować programy 
włączenia osób wykluczonych do 
społeczeństwa.

Ważnymi wskaźnikami do opracowania 
programu będą: liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych na 
terenie gminy, liczba osób 
korzystających z zasiłków socjalnych, ze 
schronisk dla bezdomnych.



Dostęp do mieszkania to jedna z 

podstawowych potrzeb człowieka. 

Władze lokalne powinny zdać sobie 

sprawę, że uwzględnienie różnych 

potrzeb w tym zakresie kobiet i mężczyzn 

jest niezbędne do niwelowania 

nierówności pomiędzy kobietami a 

mężczyznami w tym obszarze.



Tym samym sygnatariusz zobowiązuje się do:

– dystrybucji mieszkań komunalnych i 
socjalnych, uwzględniając aspekt 
genderowy, 

– podjęcia kroków eliminujących problem 
bezdomności, opartych na braku 
dyskryminacji oraz na rozpoznaniu potrzeb,

– promowania równego dostępu dla kobiet i 
mężczyzn do kredytów oraz innych form 
pomocy finansowej.



Sygnatariusz, uznając, jak ważną rolę sport odgrywa w życiu 
społecznym i jaki ma dobroczynny wpływ na zdrowie, 
doceniając wpływ kultury na postawy społeczne, 
zobowiązuje się do:

– zapewnienia równego dostępu kobietom i mężczyznom, 
chłopcom i dziewczynkom do uprawiania sportu, oferty 
kulturalnej, 

– umożliwienia sprawiedliwego użytkowania obiektów i 
placówek sportowych i kulturalnych,

– zachęcania kobiet i mężczyzn, chłopców i dziewcząt do 
udziału w zajęciach stereotypowo przypisanych innej płci,

– promowania takich form działalności kulturalnej czy też 
sportowej, która przełamuje stereotypy,

– promocji publikacji, książek, szczególnie w bibliotekach, o 
tematyce równościowej.



Wskaźniki niezbędne do opracowania 
Równościowego Planu Działania: zbadanie 
składu członkiń/członków zarządów w 
lokalnych organizacjach sportowych i 
kulturalnych, analiza budżetu przyznanego 
na wsparcie dyscyplin sportowych 
tradycyjnie kobiecych i męskich. 

Warto też, aby sygnatariusz odpowiedział 
sobie na pytanie, czy wspiera bądź 
finansuje projekty zachęcające kobiety do 
uprawiania dyscyplin uważanych 
stereotypowo za męskie.



Samorząd jest zobowiązany zapewnić 
każdemu obywatelowi, obywatelce 
prawo do bezpieczeństwa i poczucia 
bezpieczeństwa na terenie gminy. Każdy 
człowiek ma prawo poruszać się 
swobodnie, bez poczucia zagrożenia, 
jednakże w związku z różnymi 
obowiązkami, różnym sposobem życia 
problem bezpieczeństwa każdego 
dotyczy w innym stopniu.



Sygnatariusz tym samym zobowiązuje się do:

– przeanalizowania statystyk dotyczących liczby i typu 
wypadków, przestępstw pod kątem płci,

– zbadania poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia kobiet i 
mężczyzn na swoim terenie,

– opracowania i stosowania strategii zwiększającej poczucie 
bezpieczeństwa (np. kontrola oświetlenia w parkach, 
przejściach podziemnych, zwiększenie monitoringu w 
miejscach, gdzie statystycznie było najwięcej napadów, 
uwrażliwienie kierowców transportu publicznego na 
niepokojące zachowania pasażerów i opracowanie 
systemu ich sygnalizowania),  

– opracowania i wdrożenia modelu współpracy z Policją i 
innymi służbami w celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
kobiet i mężczyzn.



Przewodnik rekomenduje następujący 
wskaźnik: jaka jest ogólna, roczna liczba 
ofiar zdarzeń (włącznie z ciężkimi 
zbrodniami), naruszających 
bezpieczeństwo, obliczona według 
rodzaju zdarzenia z podziałem na płeć, 
przy czym zaleca sygnatariuszowi 
sprawdzenie, czy taka analiza miała 
miejsce w przeszłości, i ewentualnie 
porównanie wyników.



Przemoc ma płeć – tę tezę od dawna 
wysuwają feministki, popierając to 
licznymi dowodami i przeprowadzonymi 
badaniami. Przemoc nieproporcjonalnie 
bardziej dotyczy kobiet i przeważnie ma 
kontekst seksualny. Każda przemoc, 
również ta związana z płcią, jest 
pogwałceniem podstawowych praw 
człowieka i winna być stosownie 
piętnowana i karana.



Tym samym zobowiązują się do opracowania i wdrożenia 
polityki antyprzemocowej poprzez:

– zapewnienie wsparcia i pomocy ofiarom przemocy,

– przeprowadzenie akcji informacyjnej o formach pomocy 
oraz z kontaktem do organizacji zajmujących się 
wsparciem ofiar przemocy,

– przeszkolenie odpowiednich służb i pracowników 
administracji w rozpoznawaniu i wspieraniu ofiar,

– opracowanie procedur współpracy pomiędzy 
odpowiednimi służbami, takimi jak Policja, służba zdrowia, 
jednostki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe,

– przeprowadzanie kampanii społecznych i programów 
edukacyjnych skierowanych do potencjalnych ofiar i 
sprawców.



Przewodnik zaleca przeprowadzenie badań 
dotyczących ogólnej liczby aktów 
przemocy odnotowanych rocznie oraz 
procentu przemocy seksualnej 
przypadającej na daną płeć. Zaleca także 
odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu 
dotychczas samorząd świadczył bądź 
finansował działania na rzecz ofiar 
przemocy seksualnej oraz czy 
przeprowadzał szkolenia i kampanie 
informacyjne.





Handel ludźmi, podobnie jak przemoc seksualna, 
dotyczy głównie kobiet i dziewcząt i jest 
pogwałceniem podstawowych praw 
człowieka. Sygnatariusz zobowiązuje się w 
ramach swoich działań i kompetencji użyć 
wszystkich swoich zasobów i możliwości do 
zapobiegania temu procederowi. Poza 
sygnowaniem odpowiednich środków na 
wsparcie ofiar przestępstwa, w tym dostęp do 
opieki zdrowotnej, zapewnia bezpieczne 
miejsce pobytu jak też możliwość tłumaczenia, 
jeśli osoba porwana jest z innego kraju.



Przewodnik w doborze wskaźników 

przyznaje dowolność sygnatariuszowi, ze 

względu na różne doświadczenia oraz 

zróżnicowaną skalę problemu w 

poszczególnych krajach europejskich. 

Jedynie zadaje pytanie o to, czy 

samorząd świadczy lub finansuje 

działania na rzecz przeciwdziałania 

handlowi ludźmi.



Polityka zrównoważonego rozwoju 
oznacza, że rozwój gospodarczy i 
cywilizacyjny nie powinien odbywać się 
kosztem wyczerpywania zasobów 
nieodnawialnych i niszczenia środowiska. 

W opracowaniu strategii działania należy 
wziąć pod uwagę to, iż kobiety i 
mężczyźni w różnym stopniu i w rożnych 
obszarach wpływają na degradację 
środowiska naturalnego



Przykładowo, mężczyźni produkują więcej 

zanieczyszczeń powietrza, gdyż 

statystycznie częściej korzystają z 

samochodów, kobiety zaś więcej 

używają środków higieny, które mają 

długi okres biodegradacji. Tak więc 

kampanie społeczne dotyczące 

ochrony środowiska powinny brać ten 

aspekt pod uwagę.



Władze lokalne w trakcie planowania 

rozwoju przestrzennego, transportowego, 

gospodarczego na swoim terenie winny 

brać pod uwagę różne potrzeby kobiet i 

mężczyzn, tak aby w równym stopniu 

korzystali z dóbr i zasobów.



W tym celu zobowiązuje się sygnatariuszy 
do:

– uwzględnienia specyficznych potrzeb 
związanych z dostępem do usług, oferty 
kulturalnej, edukacji, wypełniania 
obowiązków rodzinnych kobiet i 
mężczyzn,

– promowania skutecznej równości kobiet i 
mężczyzn we wszystkich aspektach 
życia.



Mobilność i dostęp do środków transportu są 

dla kobiet i mężczyzn warunkiem do 

wypełniania przez nich swoich 

obowiązków, zadań. Także dla ochrony 

środowiska sprawny transport zachęcający 

obywateli i obywatelki do rezygnancji z 

jazdy samochodem jest bardzo istotny. 

Transport publiczny winien zapewnić 

wszystkim swobodny dojazd do pracy, 

edukacji, kultury i ośrodków zdrowia.



Sygnatariusz wyraża swoje zaangażowanie w 
uwzględnienie odmienności w korzystaniu przez 
kobiety i mężczyzn z transportu publicznego i 
innych form przewozu oraz ich różnych potrzeb 
w dziedzinie transportu, w związku z tym 
zobowiązuje się do:

– uwzględniania różnych potrzeb w aspekcie 
mobilności i sposobu korzystania z transportu 
kobiet i mężczyzn, szczególnie z obszarów 
wiejskich,

– wspierania ulepszeń w dziedzinie transportu 
publicznego, tak aby był bezpieczny, ogólnie 
dostępny oraz niedrogi.



Wskaźniki sugerowane przez przewodnik to odpowiedzi 
na pytania:

– czy samorząd opracował plan dotyczący transportu i 
przemieszczania się w danym terenie, uwzględniając 
zwyczaje i specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn,    

– kto i w jakim zakresie jest użytkownikiem transportu 
publicznego pod kątem płci oraz pod kątem wyboru 
trasy i rodzaju transportu,                         

– czy samorząd bada zadowolenie ludności z istniejącej 
infrastruktury lokalnej dotyczącej transportu i  
przemieszczania się, uwzględniając odrębnie opinie 
kobiet i mężczyzn.



Kobiety i mężczyźni w równym stopniu 
wpływają na rozwój gospodarczy na 
terytorium sygnatariusza, a działania w 
kierunku osiągnięcia stabilnego i 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
są istotnym elementem sukcesu gminy. 
Sygnatariusz zobowiązuje się w tym celu 
podjąć działania zmierzające ku 
podniesieniu wskaźnika i jakości 
zatrudnienia kobiet, włącznie z 
niwelowaniem bezrobocia kobiet.



Celem wyrównania szans kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
rozwoju gospodarczego zobowiązuje się do:

– wsparcia kobiet-przedsiębiorczyń,

– zapewnienia wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorstw promujących równość płci,

– wsparcia kobiet, które wybierają kierunki edukacji 
tradycyjnie przypisane mężczyznom,

– promowania wśród pracodawców zatrudniania 
kobiet według ich umiejętności, kwalifikacji na 
stanowiska tradycyjnie zarezerwowane dla mężczyzn; 
i odwrotnie – promowanie mężczyzn na stanowiska 
stereotypowo przypisywane kobietom.



Przewodnik sugeruje branie pod uwagę 

następującego wskaźnika:

– zbadanie, czy samorząd finansuje środki 

zachęcające kobiety do zdobycia 

uprawnień uznawanych tradycyjnie za 

męskie i odwrotnie.                                         



Sygnatariusz wyraża swoje zaangażowanie w 
uwzględnienie specyficznych potrzeb 
związanych z trybem życia kobiet i 
mężczyzn w definiowaniu polityk 
dotyczących środowiska. Tym samym 
uznaje odpowiedzialność gminy za poziom 
ochrony środowiska oraz jego poprawę w 
odniesieniu do gospodarki odpadami, 
jakości powietrza oraz zmiany klimatu. 
Przyznaje, że w wielu przypadkach styl życia 
kobiet i mężczyzn jest różny, w odmienny 
sposób korzystają ze środowiska, otwartej 
przestrzeni.



Gmina zobowiązuje się do poprawy 
środowiska naturalnego z 
uwzględnieniem potrzeb obu płci oraz 
respektując zasadę solidarności 
międzypokoleniowej.

Jeśli chodzi o wskaźniki badania problemu, 
przewodnik pozostawia dowolność 
sygnatariuszom, wskazując jedynie, aby 
mieściły się one w kompetencjach 
danych władz lokalnych. 



Władze lokalne, jako moderator 
poszczególnych działań mieszczących się 
w kompetencjach gminy, wyrażają swoje 
zaangażowanie w rolę regulacyjną, w taki 
sam sposób zarówno wobec kobiet, jak i 
mężczyzn. Za swój cel obierają 
sprawiedliwą ochronę interesów i potrzeb 
obu płci, aby zapewnić bezpieczeństwo i 
dobrobyt społeczności lokalnej. W swoich 
działaniach zobowiązują się uwzględniać 
specyficzne potrzeby odbiorców i 
odbiorczyń swoich działań.



Twinning – projekty bliźniacze (od angielskiej 
nazwy Twinning) – jest od wielu lat jednym z 
ważniejszych mechanizmów współpracy 
między państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej a państwami do niej 
przystępującymi. Polega na tym, iż 
administracja kraju beneficjenta ustala wraz z 
Komisją Europejską zakres tematyczny projektu 
z obszaru, w którym konieczna jest reforma, 
aby państwo spełniło warunki akcesyjne. 
Twinning ma na celu zacieśnianie współpracy 
pomiędzy państwami, a tym samym 
promowanie dobrych praktyk z zakresu 
równości płci.



Sygnatariusz zobowiązuje się do:

– włączania do działań twinningowych w 

równym stopniu kobiet oraz mężczyzn,

– korzystania z twinnigu jako narzędzia do 

wymiany dobrych praktyk w aspekcie 

równości płci,

– uwzględniania równościowego podziału 

płci w podejmowanych przez siebie 

zdecentralizowanych działaniach



Celem rzetelnego wprowadzenia tego 
punktu w Równościowy Plan Działania 
Przewodnik zaleca zbadanie:

– czy wśród działań samorządu związanych 
z partnerstwem europejskim lub 
współpracą międzynarodową istnieją 
projekty dotyczące równości między 
kobietami i mężczyznami,

– ile kobiet i mężczyzn uczestniczy rocznie 
w działaniach dotyczących partnerstwa. 









8 etapów

Badanie i definiowanie obszarów 

nierówności



 Etap. Wyszczególnienie wszystkich tematów  istotnych 
dla równości płci, z którymi musi się zmierzyć 
lokalny/regionalny samorząd.   

 Etap. Dopracowanie wykazu potencjalnych celów 
dotyczących równości płci.

 Etap. Określenie priorytetów i wyselekcjonowanie 
celów. 

 Etap. Opracowanie planu działania.

 Etap. Włączenie aspektu płci do polityki i 
opracowanie/analiza budżetów.

 Etap. Publikacja.

 Etap. Kontynuacja.

 Etap. Analiza i rewizja planów



W drugiej części Przewodnika znajdziemy wskaźniki istotne w realizowaniu 
lokalnego Równościowego Planu Działania.  

ARTYKUŁ 14:  ZDROWIE 
Zaangażowanie waszego samorządu w zapewnienie prawa kobiet i 

mężczyzn do równego dostępu do opieki medycznej i do zapobiegania 
chorobom 

Nr  SUGEROWANE WSKAŹNIKI
1. Jaki %  waszego budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia jest 

przewidziany na działania na rzecz specyficznych potrzeb kobiet i 
mężczyzn?* 

2. Czy wasz samorząd podjął jakieś inicjatywy na rzecz edukacji zdrowotnej 
pod kątem płci?     tak/nie 

3. Czy wasz samorząd podjął jakieś środki żeby przeprowadzić analizę pod 
katem płci lokalnych usług medycznych?                                                                                       
tak/nie 

 * Jeśli wasz samorząd ma kompetencje w dziedzinie opieki zdrowotnej 



Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem wszystkich i 

istotną wartością każdej demokracji. W celu jej osiągnięcia musi być ona 

nie tylko prawnie uznana, ale także stosowana we wszystkich aspektach 

życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym

( wprowadzenie do EKRKiMwŻL )


