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Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE) działa na rzecz promowania i zapewnienia 
równych szans kobietom i mężczyznom w Europie 
i poza jej granicami. Prowadzone przez EIGE bada-
nia torują drogę ku lepszemu zrozumieniu i większej 
świadomości zagadnienia równości płci we wszyst-
kich dziedzinach życia społecznego. Wskazując ob-
szary, które nadal wymagają odpowiednich działań, 
i dostarczając wiarygodnych, praktycznych informa-
cji, EIGE wspiera podmioty kształtujące polityki 
w dążeniu do poprawy jakości życia kobiet i męż-
czyzn, a tym samym przybliża Europę do celu, jakim 
jest równość płci.

Dysponując fachową wiedzą oraz internetową bi-
blioteką z bogatymi zasobami publikacji i innych 
materiałów, EIGE realizuje swoją misję i staje się 
unijnym centrum wiedzy na temat równości kobiet 
i mężczyzn. 

Dlaczego EIGE pracuje na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn?

Eliminacja nierówności pomiędzy kobietami i męż-
czyznami stanowi fundament niezbędny do zbudo-
wania silniejszej, bardziej sprawiedliwej i zjednoczonej 

Europy. Aby sprostać różnorodnym wyzwaniom dzi-
siejszego świata, począwszy od ubóstwa i bezrobo-
cia, skończywszy na skutkach zmian klimatu, musimy 
zapewnić  kobietom i mężczyznom takie same moż-
liwości realizacji ich potencjału.

Nasza praca

Jako jedyna agencja UE, której działalność koncentru-
je się na równości kobiet i mężczyzn, EIGE dostarcza 
wysokiej jakości badań i przekazuje informacje insty-
tucjom UE i państwom członkowskim. Działalność 
EIGE obejmuje wiele obszarów polityki i angażuje 
zainteresowane strony z różnych środowisk, przeka-
zując im wiedzę teoretyczną i know-how, jakich wy-
maga skuteczne przeciwdziałanie nierównościom.

O EIGE

Wskaźnik równouprawnienia płci EIGE na poziomie 52,9 
na 100,0 oznacza, że UE jest dopiero w połowie drogi  
do osiągnięcia prawdziwej równości kobiet i mężczyzn

8 Measuring gender equality in the European Union 2005–2012  — Main findings

Figure 3. Scores of the Gender Equality Index in its domains and overall, 2012
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Slow, steady progress has been observed in the 
domains of work and money. Tackling gender in-
equalities is important for the promotion of smart, 
sustainable and inclusive growth throughout the EU 
by ensuring that working time is shared equally, oc-
cupational segregation is eradicated and individuals 
have access to better jobs. Meeting the Barcelona tar-
gets and ensuring adequate childcare provision are 

essential requirements for progress. Although gen-
der equality in economic and financial domains shows 
signs of improvement, individual level indicators may 
provide a less optimistic picture. Gender inequalities in 
income and earnings remain highly problematic, as re-
flected in the EU average of a 38 % gender gap in pen-
sions, a cumulative effect of gender inequalities over 
the life course (EIGE, 2015c).

Wizją EIGE jest realizacja zasady 
równości płci dla wszystkich 
Europejczyków, i nie tylko  
dla nich.
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Monitorowanie realizacji  
pekińskiej platformy działania w EU

Pekińska platforma działania (Beijing Platform for 
Action, BPfA) to kamień milowy w walce o równo-
uprawnienie kobiet na całym świecie. Sukces tego 

przedsięwzięcia w dużej mierze zależy jednak od 
zaangażowania i mobilizacji rządów i instytucji 
działających na wszystkich poziomach.

2 

Almost one in four people in the 
European Union lives at risk of 
poverty or social exclusion, and 
over half of these people are 
women. 

EIGE’s reports examine different areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Council 
of the European Union. There are 12 critical areas of concern for the BPfA, all available to explore for 
related statistical information on EIGE’s Gender Statistics Database. 

Graphic/image showing the 12 areas of BPfA – e.g. 

Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU 

Globalisation and technological advances have led to important changes in the labour 
market. The complexity of jobs is increasing across all sectors and occupations, including 
low-skilled jobs. EIGE’s research note explores the potential for upscaling skills among 
women and men in the EU. The research note highlights important di�erences between 
low-quali�ed women and men in terms of their employability, situation in the labour 
market and access to job-related training. 

Poverty, gender and intersecting inequalities 

Poverty is a complex and multidimensional phenomenon and 
cannot be fully understood without including a gender 
perspective. Women across the EU are at a higher risk of poverty, 
primarily due to gender inequalities in the labour market 
experienced during the life course. EIGE’s report explores the 
progress between 2007 and 2014 in alleviating poverty in the 
European Union. The intersectional perspective of the report reveals the numerous facets 
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EIGE wspiera Unię Europejską i poszczególne pań-
stwa członkowskie w wypełnianiu podjętego zo-
bowiązania, opracowując raporty będące źródłem 
wiedzy na temat zachodzących zmian oraz zale-
cenia, które mają służyć bardziej świadomemu 
kształtowaniu polityki.

Raporty EIGE dotyczą różnych obszarów pekiń-
skiej platformy działania, zgodnie z życzeniem 
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W pekiń-
skiej platformie działania wskazano dwanaście 
najważniejszych obszarów działania. W bazie da-
nych statystycznych EIGE (Gender Statistics Da-
tabase) dostępne są wszystkie informacje i dane 
dotyczące tych obszarów.

Rozwój umiejętności kobiet  
i mężczyzn w niepewnej sytuacji 
zawodowej w UE

Globalizacja i postęp technologiczny doprowa-
dziły do istotnych zmian na rynku pracy. Obo-
wiązki na stanowiskach pracy we wszystkich 
sektorach i zawodach, nawet tych wymagających 
niskich kwalifikacji, stają się coraz bardziej złożone. 
Nota badawcza EIGE dotyczy możliwości rozwo-
ju umiejętności kobiet i mężczyzn w UE. W nocie 
badawczej podkreślono istotne różnice pomiędzy 
nisko wykwalifikowanymi kobietami i mężczyzna-
mi pod względem ich szans i sytuacji na rynku 
pracy oraz dostępu do kształcenia zawodowego.

Ubóstwo, różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn oraz  
tzw. przecinające się nierówności

Ubóstwo jest zjawiskiem złożonym i wielowymia-
rowym, którego nie sposób pojąć w pełni bez 
uwzględnienia perspektywy płci. Kobiety w UE 
są bardziej narażone na ubóstwo, przede wszyst-
kim ze względu na różnice w traktowaniu kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy. Raport EIGE dotyczy 
postępów w przeciwdziałaniu ubóstwu w Unii Eu-
ropejskiej w latach 2007–2014. Międzysektorowa 
perspektywa raportu pozwala spojrzeć na wiele 
aspektów ubóstwa i na czynniki, które odpowia-
dają za zagrożenie biedą oraz za różnice pomię-
dzy kobietami i mężczyznami.

Sprawozdanie na temat ubóstwa przedstawia dane  
na temat wyzwań, przed jakimi stoją samotni rodzice.

Prawie jedna czwarta 
mieszkańców Unii Europejskiej 
jest zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
ponad połowę z nich stanowią 
kobiety.
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Europa wolna od przemocy  
ze wględu na płeć

Przemoc wobec kobiet stanowi jeden z najpow-
szechniejszych rodzajów naruszeń praw człowie-
ka w naszych czasach i jest formą dyskryminacji, 
która prowadzi lub może prowadzić do fizycznej, 
seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej 
krzywdy i cierpienia kobiet. Pogłębia nierówność 
płci, urąga godności i uderza w integralność ko-
biet, powodując krzywdę i cierpienie rodzin, szko-
dy dla lokalnych społeczności i społeczeństw. 

Pomimo takiej skali problemu w UE – wiedza na temat 
przemocy wobec kobiet jest nadal niewystarczająca. 
EIGE aktywnie uczestniczy w podejmowanych na po-
ziomie UE działaniach na rzecz zapobiegania i zwal-
czania przemocy uwarunkowanej płcią, zwiększając 
dostępność, jakość i porównywalność danych doty-
czących przemocy wobec kobiet. Prowadząc badania 
i zbierając informacje, EIGE pomaga europejskim insty-
tucjom i ekspertom w rozpoznawaniu luk w bieżących 
danych, a także przyczynia się do podnoszenia ogól-
nego poziomu wiedzy i świadomości w tym zakresie. 
W opracowaniach EIGE zwraca się również uwagę na 
różnorodność rozwiązań legislacyjnych w poszczegól-
nych państwach członkowskich, czego przejawem są 

rozbieżności w stosowaniu przepisów prawnych; od-
notowano także różnice w podejściu do gromadzenia 
danych na temat przemocy wobec kobiet.

Okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych

UE zdecydowanie potępia proceder okaleczania na-
rządów płciowych i powodowane nim cierpienie ofiar. 
W 2017 r. EIGE zastosuje metodologię opracowaną  
w 2014 r. i przeprowadzi badania służące oszacowaniu 
liczby dziewcząt zagrożonych okaleczeniem narządów 
płciowych w sześciu państwach członkowskich UE:  
w Belgii, na Cyprze, we Francji, w Grecji, na Malcie i we 
Włoszech. Badania staną się dla państw członkowskich 
źródłem cennych informacji i pomogą w podjęciu sku-
teczniejszych działań na rzecz ochrony dziewcząt i ko-
biet przed okaleczaniem narządów płciowych.

Jedna kobieta na trzy w wieku 
powyżej 15 lat doświadczyła 
przemocy fizycznej lub seksualnej.

Zaangażowanie Europy w walkę 
z przemocą wobec kobiet

#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM
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Dyrektywa o prawach ofiar

Przegląd przepisów prawnych w EIGE polega na spoj-
rzeniu na nie przez „okulary płci” oraz przyjęcie perspek-
tywy równości kobiet i mężczyzn. Celem dyrektywy  
o prawach ofiar jest zapewnienie wszystkim ofiarom 
przestępstw w Europie takiego samego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości i wsparcia. Przeprowadzona 
przez EIGE dogłębna analiza wszystkich 26 artykułów 
dyrektywy ma w zamierzeniu wspierać państwa człon-
kowskie we wdrażaniu jej treści w sposób uwzględnia-
jący specyficzne potrzeby ofiar przemocy uwarunko-
wanej płcią. Jej treść opublikowano w internecie.

Zwrócenie uwagi na przemoc  
wobec kobiet

W 2017 r. EIGE będzie wspierać Komisję Europejską  
w działaniach służących uświadamianiu społeczeństwu 
szokującej rzeczywistości związanej z przemocą wobec 

kobiet w Europie. EIGE skoncentruje się na przekazywa-
niu praktycznych porad państwom członkowskim, aby 
pomóc im w rozwiązaniu problemu, jakim jest przemoc 
uwarunkowana płcią, i zapewnieniu skuteczniejszej 
ochrony ofiarom. Regularnie aktualizowane informacje 
będą publikowane na stronie internetowej oraz w me-
diach społecznościowych.

Kampania – 16 dni akcji przeciwko 
przemocy ze względu na płeć

Kampania pod hasłem „16 dni przeciwko przemocy 
ze względu na płeć” prowadzona jest każdego roku 
w okresie od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień 
Eliminacji Przemocy wobec Kobiet) do 10 grudnia 
(Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Podczas 
tych 16 dni EIGE wraz z innymi organizacjami na 
całym świecie podejmuje stosowne działania służące 
podnoszeniu świadomości, w formie imprez, akcji  
i ukierunkowanych komunikatów.

Zespół EIGE prowadzący kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet
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Mężczyźni a równość płci

Jakie miejsce powinni zająć 
mężczyźni w dyskusji na temat 
równości płci?

Polityki i kampanie służące promowaniu równości 
płci są przez wielu uważane wyłącznie za „spra-
wę kobiet”. Tymczasem rzeczywistość jest zu-
pełnie inna. Mężczyzn również dotyka problem 
związany z przypisywaniem płciom konkretnych 
ról, także oni doświadczają nierówności w życiu 
codziennym; uwidacznia się to szczególnie w po-
ziomie wykształcenia czy średniej długość życia. 
Na większej równości płci skorzystają wszyscy, 
dlatego tak ważne jest aktywne zaangażowanie 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Kwestia „Mężczyźni a równości płci” nie stanowi 
odrębnego obszaru działalności EIGE, ponieważ 
w każdym aspekcie pracy Instytutu uwzględnia-
na jest perspektywa płci. Zarówno kobiety, jak  
i mężczyźni doświadczają różnych wyzwań i sy-
tuacji, które wpływają na ich dostęp do zasobów 
i możliwość pełnego wykorzystania swojego 
potencjału.

Kampania „Biała wstążka”

W ramach działań służących podnoszeniu świado-
mości EIGE uczestniczy w kampanii „Biała wstąż-
ka”, która jest jedną z największych światowych 
kampanii prowadzonych przez mężczyzn na rzecz 

1.   Zdobądź więcej informacji na 
temat przemocy i gróźb, na jakie 
narażone są kobiety ze strony 
mężczyzn.

2.   Reaguj na seksistowski język i do-
wcipy w swoim miejscu pracy, 
szkole i rodzinie.

3.   Zastanów się, czy własną postawą 
i swym zachowaniem nie przyczy-
niasz się do problemu.

4.   Bądź wzorem do naśladowania dla 
chłopców. Pokaż, że bycie męż-
czyzną nie jest jednoznaczne z dąże-
niem do kontrolowania innych lub 
zdobycia dominacji nad nimi.

5.   Powiedz o kampanii znajomym  
i rodzinie.

6.   Podnoś świadomość na temat 
przemocy wobec kobiet w swoim 
miejscu pracy lub w szkole.

6 rzeczy, które możesz zrobić!
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przeciwdziałania przemocy mężczyzn wobec ko-
biet i dziewcząt. Celem kampanii jest uświadomie-
nie opinii publicznej skali i wagi problemu oraz za-
angażowanie mężczyzn, by stali się podmiotami 
zmian w tym obszarze. Nosząc białą wstążkę oraz 
zabierając głos na temat przemocy wobec kobiet 
w gronie przyjaciół, współpracowników i rodziny, 
mężczyźni pokazują, że nie są obojętni wobec 
tego problemu i że nie godzą się na tolerowanie 
przemocy wobec kobiet. W kampanii uczestniczą 
liderzy polityczni z całej UE, którzy swoim zaanga-
żowaniem w to przedsięwzięcie wysyłają komu-
nikat społeczny o niedopuszczalności przemocy 
wobec kobiet. 

„Jestem jedną z miliardów osób, 
które uważają, że kobiety i mężczyźni 
są równi i że na świecie nie powinno 
być miejsca na przemoc wobec 
kobiet. Ślubuję nigdy nie dopuścić 
się, nie akceptować ani nie milczeć 
w sprawie przemocy wobec kobiet. 
Zobowiązuję się jej przeciwdziałać”.

  Przyrzeczenie  

           „Białej wstążki”

„Jako mężczyzna, jestem 
uprzywilejowany. Mogę 
mówić i robić, co mi się 
podoba. Ale zwalczam 
przemoc wobec kobiet, 
bo chcę, by moja córka 
mogła mieszkać w bez-
piecznym otoczeniu”.

dyrektor Social Platform

Dołącz do kampanii „Biała wstążka”

Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 

http://www.eige.europa.eu/content/white-ribbon
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Statystyki dotyczące równości  
kobiet i mężczyzn

Gromadzenie i ocena danych statystycznych doty-
czących równości płci stanowi zasadniczy element 
działalności EIGE. Dzięki danym statystycznym mamy 
dostęp do pełniejszego, bardziej dokładnego obrazu 
życia w Europie z perspektywy kobiet i mężczyzn. 
Dane uwidaczniają istniejące luki, a zarazem pozwa-
lają monitorować postępy, jakich udało się dokonać. 
Dzięki gromadzeniu danych i tworzeniu przeglądu 
równości płci na poziomie UE i w poszczególnych 
państwach członkowskich EIGE służy decydentom  
i ekspertom jako wiarygodne źródło informacji.

Jak można zmierzyć równość 
kobiet i mężczyzn?

Zrozumienie zakresu i stopnia nierówności płci w Eu-
ropie jest złożonym procesem. Aby ułatwić to zadanie, 
EIGE opracował unikatowe narzędzie o nazwie Gen-
der Equality Index, czyli wskaźnik równouprawnienia 

płci. Obejmuje on tradycyjne dziedziny, takie jak 
statystyki dotyczące gospodarki i zdrowia, a infor-
macje przedstawiane są w sposób odzwierciedlający 
sytuację z perspektywy kobiet i mężczyzn. Wskaźnik 
równouprawnienia płci umożliwia pomiar różnic 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn i oblicza wynik; 
1 oznacza brak równości płci, a 100 pełną równość 
płci. Wyniki umożliwiają jednoznaczne i znaczące 
porównanie sytuacji kobiet i mężczyzn we wszyst-
kich państwach członkowskich UE.

Sześć podstawowych obszarów, które obejmuje 

wskaźnik EIGE to praca, pieniądze, wiedza, czas, 

władza i zdrowie. Istnieją także dwa obszary 

dodatkowe, odzwierciedlające przecinające się 

nierówności i przemoc wobec kobiet. Wszystkie 

te obszary są ściśle powiązane z priorytetami 

polityki UE. Indeks ukazuje ogromne różnice  

w ilości czasu poświęconego na opiekę nad dziećmi 

i zajęcia domowe przez kobiety i mężczyzn, a także 

reprezentację kobiet i mężczyzn w organach władzy 

i uczestnictwo w procesach decyzyjnych.

Według stworzonego w 2013 r. wskaźnika 

równouprawnienia – UE znajduje się dopiero w po-

łowie drogi do pełnej równości kobiet i mężczyzn. W 

2015 r. EIGE zaprezentował drugą edycję wskaźnika, 

po raz pierwszy umożliwiając porównania w czasie, 

uwzględniające wyniki za 2005, 2010 i 2012 r.
DA N E S TAT Y S T YC Z N E O B R A Z U J Ą I S T N I E J ĄC E 
N I E R Ó W N O Ś C I  P ŁC I
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Promowanie równości płci  
w Europie i poza jej granicami

W 2016 r. Serbia, jako pierwszy kraj spoza UE, 

posłużyła się metodą EIGE, by opracować własny 

wskaźnik równości płci. Serbia dysponuje teraz 

narzędziem analitycznym, które jest przydatne 

zarówno na szczeblu krajowym, ponieważ umożliwia 

monitorowanie osiągnięć i luk, jak i w procesie akcesji 

do UE, tworząc punkt odniesienia do porównania 

sytuacji Serbii z sytuacją państw członkowskich UE.

Baza danych statystycznych 
dotyczących płci: to, czego  
nie widać, staje się widoczne

Baza danych statystycznych dotyczących płci EIGE 

jest ośrodkiem, w którym gromadzi się wszystkie 

informacje statystyczne związane z równością 

płci. Łącząc te informacje w jedno, przyjazne dla 

użytkownika narzędzie, baza danych EIGE uwidacznia 

najważniejsze trendy, umożliwia monitorowanie 

postępów i dostarcza dowodów w zakresie równości 

płci. Można z niej korzystać, dokonując wyszukiwania 

według słów kluczowych lub za pomocą drzew 

klasyfikacyjnych. Baza danych jest interaktywna  

i pozwala na tworzenie własnych wizualizacji oraz na 

eksport danych na własny użytek.

Obszary i podobszary ram koncepcyjnych wskaźnika równouprawnienia płci.

Wskaźnik 
równoupraw-

nienia płci

Praca
 � Uczestnictwo

 � Segregacja
 � Jakość pracy

Czas
 � Działalność zarobkowa

 � Opieka
 � Działalność społeczna

Wiedza
 � Osiągnięcia

 � Segregacja
 � Uczenie się przez 
całe życie

Władza
 � Polityczna
 � Społeczna

 � Ekonomiczna

Wynagrodzenie
 � Środki finansowe

 � Sytuacja ekonomiczna

Zdrowie
 � Status

 � Zachowanie
 � Dostęp

Wzajemne 
oddziaływa-
nie na siebie 
nierówności

Przemoc
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Dla kogo jest baza danych 
dotyczących płci?

Wskaźnik równouprawnienia płci i baza danych 

dotyczących płci EIGE są dostępne w internecie. 

 

 

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym 

statystykiem, czy po prostu interesuje Cię temat 

równości płci i chcesz zapoznać się z danymi 

statystycznymi na ten temat, korzystanie z zasobów 

EIGE jest proste. Przekonaj się sam/sama!

Baza danych statystycznych EIGE
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Umieszczenie płci w centrum 
procesu decyzyjnego

Masz wątpliwości co do równości płci w Twoim 
obszarze zawodowym? To prawda, że nierówności 
płci obserwuje się we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego i że wpływają one na nas na wiele róż-
nych sposobów. Nierównością należy zatem zająć 
się w kontekście różnych obszarów polityki. Podej-
ście to – znane jest jako gender mainstreaming, czyli 
uwzględnianie aspektu płci – oznacza, że potrzeby 

i problemy zarówno kobiet, jak i mężczyzn są brane 
pod uwagę w każdym aspekcie kształtowania polityki.

Zrozumienie uwzględniania aspektu płci nigdy nie 
było tak proste. Internetowa platforma uwzględnia-
nia aspektu płci EIGE oferuje szeroki wachlarz zaso-
bów pozwalających zidentyfikować problemy zwią-
zane z nierównością płci we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego, w tym:

• informacje na temat różnych obszarów polityki i sy-
tuacji w zakresie nierówności płci, wraz ze szczegó-
łowymi danymi dotyczącymi bieżących celów i prio-
rytetów na szczeblu unijnym i międzynarodowym;

• metody i narzędzia oferujące praktyczne wskazów-
ki na temat sposobu włączania perspektywy płci  
w każdą fazę cyklu tworzenia polityk/programów, od 
budżetowania po audyty pod kątem płci;

• informacje dotyczące każdego z 28 państw człon-
kowskich UE, przedstawiające ich postępy w zakresie 
uwzględniania aspektu płci;

• dobre praktyki, czyli przykłady działań na rzecz rów-
ności płci pochodzące z różnych dziedzin życia.

Platforma została zaprojektowana przede wszyst-
kim z myślą o podmiotach kształtujących politykę, 
które mogą korzystać z zasobów internetowych, 
aby uwzględniać kwestie płci w swojej działalności. 

Na czy polega uwzględnianie 
aspektu płci?

BANK BANK BANK

Platforma uwzględniania aspektu płci

Co równość płci ma wspólnego z ...

rolnictwem?
sportem?

energią? transportem?

Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
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Platforma umożliwia wgląd w zagadnienie równości 
płci w różnych obszarach życia społecznego, od ry-
bołówstwa, przez transport, po kulturę. To pożytecz-
na lektura dla wszystkich!

Równość kobiet i mężczyzn  
w organizacjach akademickich  
i badawczych

W celu zapewnienia większej równości płci w obsza-
rze badań i innowacji Komisja Europejska oraz Euro-
pejski Instytut Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) 
opracowali nowe narzędzie online: Gender Equality in 
Academic and Research Organisations, czyli równość 
płci w organizacjach akademickich i badawczych,  

w skrócie GEAR. Narzędzie to stanowi część szerszego, 
prowadzonego przez EIGE programu uwzględniania 
aspektu płci. Przekazuje informacje i wskazówki insty-
tucjom badawczym, którym zależy na zapewnieniu 
większej równowagi płci w swoim sektorze.

Korzyści wynikające z równości płci

Kładąc nacisk na korzyści społeczne i gospodarcze 
wynikające z równości płci, EIGE dostarcza dowodów 
na to, że wzmacnianie pozycji ekonomicznej kobiet 
wpływa korzystnie na zrównoważony rozwój go-
spodarczy i przynosi korzyści ekonomiczne ogółowi 
społeczeństwa.

Badaniami EIGE dotyczącymi korzyści gospodarczych 
wynikających z równości płci w Unii Europejskiej ob-
jęto wszystkie 28 państw członkowskich UE; czerpią 
one także z wcześniejszych analiz. Celem przedsię-
wzięcia jest opracowanie solidnych ram teoretycz-
nych i modelu empirycznego, pozwalających zmie-
rzyć korzyści gospodarcze płynące z równości kobiet 
i mężczyzn w UE.

EIGE oceni potencjalne makroekonomiczne skutki 
polityk przyczyniających się do osiągnięcia równości 
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płci w obszarach edukacji, nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki (STEM), przyszłych miejsc pra-
cy, udziału w rynku pracy, różnic w wynagrodzeniach 
oraz wykorzystania czasu i płodności.

Odwiedź stronę EIGE w 2017 r., by zapoznać się  
z rezultatami, które prawdopodobnie wskażą na 
konieczność podjęcia działań niwelujących nierów-
ność płci w takich dziedzinach, jak edukacja, rynek 
pracy, kształtowanie polityk gospodarczych i poli-
tycznych oraz podział wykonywanych nieodpłat-
nie zadań związanych z opieką, aby osiągnąć wska-
zane w strategii „Europa 2020” cele inteligentnego  

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włącze-
niu społecznemu.

Budżetowanie z uwzględnieniem 
aspektu płci

Budżetowanie z uwzględnieniem aspektu płci 
jest strategią służącą osiągnięciu równości kobiet 
i mężczyzn w kontekście wykorzystania zasobów 
publicznych. Jest to narzędzie, które może pomóc 
w zaplanowaniu i wdrożeniu budżetów uwzględ-
niających różne potrzeby kobiet i mężczyzn, dziew-
cząt i chłopców. W planach dotyczących działań 

Platforma EIGE poświęcona uwzględnianiu aspektu płci przedstawia różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn  
w różnych obszarach polityki.
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i przeznaczonych na nie zasobów uwzględnia się 
niejednakowy wpływ przychodów i wydatków ad-
ministracji na kobiety i mężczyzn, a także sposób, w 
jaki przekładają się one na status społeczno-ekono-
miczny i możliwości obu płci.

W swojej przyszłej pracy dotyczącej budżetowania 
pod kątem płci EIGE dokona odwzorowania inicja-
tyw budżetowania pod kątem płci i dobrych prak-
tyk w państwach członkowskich UE oraz opracuje 

w okresie 2017–2018 narzędzie internetowe służące 
wspieraniu budżetowania pod kątem płci.

Narzędzie zostanie udostępnione na platformie 
uwzględniania aspektu płci EIGE, która stanowi in-
ternetowy zbiór informacji i zasobów, obejmujący 
wskazówki i opisy praktycznych metod uwzględnia-
nia aspektu płci; należy do nich budżetowanie pod 
kątem płci.

Przeprowadzone przez EIGE 
Badania na temat korzyści 
ekonomicznych związanych  
z równością kobiet  
i mężczyzn w Unii Europejskiej 
odwzorowują i konsolidują 
istotne dla polityki wyniki 
badań na temat tego, 
jak równość płci sprzyja 
realizacji inteligentnego, 
zrównoważonego  
i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu modelu wzrostu 
w UE. Badania posłużą 
budowaniu bazy danych 
opartych na dowodach 
na temat łącznych zysków 
gospodarczych związanych 
z realizacją polityki równości 
płci oraz ułatwią zrozumienie 
ogólnego wpływu większej 
równości kobiet i mężczyzn na 
trwałość modelu społecznego  
i gospodarczego w UE.
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Centrum źródeł i dokumentacji EIGE

Centrum źródeł i dokumentacji EIGE (Resource and 
Documentation Centre, RDC) umożliwia szybki i łatwy 
dostęp do ponad 500 tys. dokumentów dotyczących 
równości płci w UE-28: opracowań, artykułów, ksią-
żek, dokumentów politycznych, tzw. szarej literatury, 
specjalistycznych baz danych itd.
Możesz przeglądać zasoby biblioteki EIGE (http://
eige.europa.eu/rdc), gdziekolwiek jesteś, i korzystać 
z możliwości wyszukiwania w zbiorach wielkich 
bibliotek europejskich interesujących Cię materiałów 
dotyczących równości płci! Nasza biblioteka interne-
towa umożliwia dostęp do zasobów we wszystkich 
językach urzędowych UE, a jej zasoby są nieustannie 
wzbogacane o nowe pozycje.

Potrzebujesz dostępu do zasobów EIGE dotyczących 
płci?

• Zapraszamy do nas! Oferujemy otwartą przestrzeń do 
nauki, które jest zarazem miejscem spotkań i dyskusji dla 
osób zainteresowanych sprawami równości płci.

• Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje lub 
prowadzisz specjalistyczne badania, możesz również 
odwiedzić bibliotekę EIGE w Wilnie. Skontaktuj się z nami 
rdc@eige.europa.eu, by umówić się na spotkanie.

EuroGender
Internetowa sieć EIGE, zwana EuroGender, jest miej-
scem wymiany informacji na temat równości płci. 
Członkowie EuroGender mają wgląd w prace pro-
wadzone przez EIGE, a także możliwość regularnego 
uczestniczenia w prowadzonych online dyskusjach 
na różne tematy. Są także na bieżąco informowani  
o nadchodzących wydarzeniach i konferencjach 
dotyczących równości płci.

Słownik i tezaurus 
równouprawnienia  
Czy wiesz, jaka jest różnica między „równowagą płci” 
a „równością płci”? A może wolisz się upewnić, spraw-
dzając te hasła w nowym, internetowym słowniku i 
tezaurusie EIGE? Narzędzie daje wszystkim zaintereso-
wanym w UE i poza jej granicami dostęp do rzetelnych, 
spójnych informacji na temat różnych koncepcji zwią-
zanych z równością płci, wyjaśniając kluczowe pojęcia, 
których niespójna interpretacja często wywołuje nie-
porozumienia. Celem tego internetowego narzędzia 
jest również propagowanie języka uwzględniającego 
różnice płci i eliminacja określeń, które utrwalają ste-
reotypy dotyczące płci, ignorując przy tym różnice 
pomiędzy kobietami a mężczyznami. Słownik i tezau-
rus równouprawnienia dostępny jest tutaj: http://eige.
europa.eu/rdc/thesaurus. Niebawem pojawią się jego 
wersje w innych językach UE, a także porady doty-
czące pisania z uwzględnianiem różnic płci.

Stworzony przez EIGE internetowy 
słownik i tezaurus równouprawnienia 
zawiera ponad 400 precyzyjnych 
i aktualnych definicji 
uwzględniających aspekt płci.
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Porozmawiajmy

Równość płci jest wartością dla wszystkich, dlatego EIGE zawsze chętnie dzieli się informacjami i pragnie 
docierać do szerszego grona odbiorców. Śledź na bieżąco działalność EIGE online za pośrednictwem 
naszej strony internetowej i kanałów społecznościowych.
Wszystkie nasze publikacje są dostępne za pośrednictwem witryny EIGE, Centrum Źródeł i Dokumentacji 
oraz internetowej księgarni europejskiej (EU Bookshop).
Wejście do Centrum Źródeł i Dokumentacji znajduje się na parterze naszej siedziby w Wilnie, przy Vilniaus 
Gatvė 10. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30–13.00 i 13.30–18.00. Więcej 
informacji można uzyskać, pisząc na adres: rdc.info@eige.europa.eu.
Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informacji lub prowadzisz badania, zapraszamy do naszej specjalistycznej 
biblioteki na czwartym piętrze. Możesz umówić się na spotkanie, kontaktując się z nami pod adresem: 
rdc@eige.europa.eu.

Zapisz się do biuletynu EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions





1European Institute for Gender Equality – EIGE in brief 2017

Europejski Instytut Równości Płci (EIGE) jest niezależnym organem Unii Europejskiej, ustanowionym 
w celu promowania równości kobiet i mężczyzn. Jego misja obejmuje uwzględnianie aspektu płci 
we wszystkich obszarach polityki UE oraz w politykach państw członkowskich, walkę z dyskryminacją 
ze względu na płeć oraz podnoszenie świadomości obywateli UE na temat równości płci. 
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