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BUDŻETOWANIE DLA RÓWNOŚCI

Termin „budżetowanie pod kątem płci” jest w Polsce znany jedynie wąskiemu 

gronu aktywistek i aktywistów działających na rzecz wyrównania szans kobiet 

i mężczyzn w życiu prywatnym i publicznym. Dzieje się tak w dużej mie-

rze dlatego, że dyskurs ekonomiczny został zawłaszczony przez zwolenników 

wolnego rynku, do których w głównej mierze należą mężczyźni, zaś kwestie 

takie jak pomoc społeczna czy nieodpłatna praca kobiet leżą poza kręgiem ich 

zainteresowań. Ekonomia jako nauka społeczna powinna również analizować 

i zapobiegać takim zjawiskom jak feminizacja ubóstwa, powstawaniu katego-

rii „pracujący biedni”, eksploatacji zasobów, pracy niewolniczej, zagrożeniom 

zdrowia i życia oraz szerokiej gamie wykluczeń społecznych, szczególnie 

w XXI wieku, w którym podziały ekonomiczne stały się najbardziej widocz-

ne i rażące. Konstruując budżet lokalny czy państwowy w taki sposób, aby 

podnieść wszystkie te kwestie do poziomu makroekonomii, możemy zapobiec 

wielu podziałom ekonomicznym, a także sprawić, że pieniądze publiczne będą 

wydawane w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.

Brak równości płci kosztuje

Badanie produktywności rolnej w Afryce wskazuje, że dzięki redukowaniu 

nierówności może znacznie wzrosnąć ilość plonów. Na przykład gdy kobie-

tom w Kenii dana jest ta sama ilość zasobów (nasion, nawozów, pestycydów 

etc.) oraz są one w tym samym stopniu edukowane co mężczyźni-rolnicy, 

ich plony są wyższe o ponad 20% w stosunku do sytuacji niezmienionej 

(Saito, Spurling 1992: 1).

Badanie związku między wzrostem gospodarczym a edukacją wskazuje, że 

zaniechanie inwestycji w edukację kobiet i dziewczynek obniża produkt 

narodowy brutto (PNB). Gdy wszystkie pozostałe warunki pozostają nie-

zmienione, kraje, w których współczynnik rekrutacji dziewczynek w sto-

sunku do chłopców wynosi poniżej 0,75, mogą oczekiwać, że ich poziom 

PNB w przybliżeniu jest 25% niższy niż w państwach, w których różnica 

reprezentacji płci w edukacji jest mniejsza (Hill, King 1995: 21–46).
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Początki gender budget

Gender budget (GB) to już ugruntowane na świecie podejście w polityce bu-

dżetowej promujące równość płci. W ponad 60 krajach na różny sposób ana-

lizuje się wpływ polityki budżetowej państwa na życie kobiet i mężczyzn. Już 

w 1984 roku Australia wprowadziła jako uzupełnienie do budżetu coroczny 

raport o programach ukierunkowanych na potrzeby kobiet (tzw. budżet ko-

biet) (Budlender i in. 2002: 7). 

Z kolei inicjatywy związane z budżetowaniem pod kątem płci w krajach 

Afryki i Azji zostały zainicjowane dzięki wypełnianiu wymagań stawianych 

przez np. ONZ czy Bank Światowy, które udzielały im pomocy. Niestety wiele 

innych decyzji podejmowanych przez instytucje światowe, a w szczególności 

powstałą w połowie lat dziewięćdziesiątych Światową Organizację Handlu, 

bardzo niekorzystnie odbiło się na kobietach, i tworzenie budżetów wrażli-

wych na płeć okazało się niewystarczające do zapewnienia równość płci (oraz 

walki z ubóstwem). We wszystkich krajach wysoko rozwiniętych, w których 

przeprowadzano zarówno programy pilotażowe, jak i dogłębne, kompleksowe 

analizy budżetu, GB został uznany za skuteczne narzędzie walki z dyskry-

minacją kobiet. Ponadto cechy takie jak przejrzystość, elastyczność, odpo-

wiedzialność i nadzór jednoznacznie wskazują, że budżet wrażliwy na płeć 

wspiera przemiany demokratyczne i daje obywatelkom i obywatelom prawo 

do decydowania o tym, na co przeznaczane są środki publiczne.

Mając na uwadze powyższą defi nicję, co roku w Polsce możemy zadać klu-

czowe pytanie: jaki wpływ ma budżet państwa na równość płci? Czy redukuje 

istniejące nierówności? Czy je zaostrza? A może pozostawia niezmienionymi? 

Polityka fi skalna państwa, związana szczególnie z  wydatkami publicznymi, 

powinna odpowiadać na potrzeby obywatelek i obywateli. Edukacja, służ-

ba zdrowia, pomoc społeczna – zarówno w formie programów, jak i pomoc 

bezpośrednia – powinny być dostosowane do szczególnych wymagań kobiet 

i mężczyzn. 

Gender budget jest oceną fi nansów państwa z punktu równości płci. 

Perspektywa płci zostaje uwzględniona na wszystkich szczeblach procesu 

budżetowego i wiąże się to z redefi nicją i restrukturyzacją dochodów i wy-

datków budżetu państwa, które przyczyniają się do zwalczania nierówności 

pomiędzy kobietami i mężczyznami, dziewczynkami i chłopcami.
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Wydatki państwa to tylko jedna strona budżetu. Po drugiej stronie (wpły-

wów) widnieją natomiast podatki pośrednie i bezpośrednie (w Polsce ponad 

100 różnego rodzaju podatków), akcyzy i opłaty, które trafi ają do budżetu i są 

dalej redystrybuowane. Na tej stronie skupiła się Kobieca Grupa Budżetowa, 

która powstała w 1989 roku w Wielkiej Brytanii. To niosło z sobą pewne wy-

zwania, gdyż jest mniej programów zbierających fundusze niż je wydających. 

Dodatkowo istnieje wiele niedogodności tego podejścia. Przede wszystkim 

role kobiety i mężczyzny zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w pracy 

są postrzegane jako równoważne. Politycy przeważnie zakładają, że pieniądze, 

które trafi ają do gospodarstwa domowego, są równo dzielone, bez względu 

na to, kto je zarabia. Stąd bierze się brak wrażliwości na to, kto de facto płaci 

podatki, a kto otrzymuje ich zwrot. Są to zazwyczaj mylne szacunki, a nie 

fakty. Ponieważ grupa skupiała ekonomistów i analityków, którzy mówili ję-

zykiem rządu, wykorzystała ona ustanowione przez niego cele do promowania 

polityki wrażliwej na płeć, np. odwoływała się do polityki redukującej biedę 

wśród dzieci czy do wzrostu produktywności (Women’s Budget Group... 2003). 

Płeć zawiera się w wielu aspektach, w związku z tym różne cele mogą być 

łączone i tak formułowane, by odpowiadały również potrzebie budżetowania 

pod kątem płci i uwypuklały kobiece kwestie. Jednym z sukcesów grupy było 

przeprowadzenie analizy, która wskazała na potrzebę stworzenia funduszu po-

mocy ekonomicznej dla kobiet, gdyż, jak wynikło z badań, to kobiety więcej 

pieniędzy przeznaczają na rodzinę niż mężczyźni. Te argumenty przemówiły 

do polityków bardziej niż odwoływanie się do haseł, równości i sprawiedliwo-

ści. W związku z tym w 2003 roku rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję, że 

pomoc przyznana na dziecko będzie wypłacana osobie głównie się nim zajmu-

jącej (przeważnie kobiecie) zamiast głównie zarabiającej (zazwyczaj mężczyź-

nie). Grupa wpłynęła na wiele procesów politycznych dzięki bezpośrednim 

kontaktom ze starszymi urzędnikami państwowymi i ministrami (szczególnie 

Ministerstwem Skarbu Państwa). Nie udało jej się jednak nawiązać bliższej 

współpracy z parlamentarzystami oraz środowiskami organizacji kobiecych, 

z którymi jednak utrzymywała kontakt poprzez swoje członkinie i członków 

ze środowisk akademickich, którzy także angażowali się społecznie. 

Cel inicjatyw budżetowych pod kątem płci

Przyjmuje się założenie, że efekty oddziaływania budżetu na kobiety i na 

mężczyzn są różne, gdyż pełnią oni różne role w społeczeństwie i gospodarce. 
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Stąd celem gender budget jest analiza wszystkich form dochodów i wydatków 

publicznych z perspektywy płci oraz wskazanie, w jaki sposób wpływają one na 

pozycję kobiet w porównaniu do pozycji mężczyzn w społeczeństwie. Analizie 

poddane są nie tylko wydatki i dochody bezpośrednio związane z programami 

walczącymi z nierównościami społecznymi, lecz szereg aspektów, które w wie-

lu dotychczasowych programach zwalczających dyskryminację nie znajdowały 

miejsca.

GB nie stanowi oddzielnego budżetu dla kobiet czy wrażliwego tylko na 

potrzeby kobiet. Inicjatywa GB jest ukierunkowana na zmniejszanie różnic 

w szansach wszystkich obywateli i powinna ona jednocześnie być skoordyno-

wana z programami promującymi równość (Elson, Young 2002: 10). W prze-

prowadzaniu analiz fi nansowych ważne są dwie rzeczy:

• budżet powinien być zadaniowy – czyli ujmować w zadania działalność 

państwa, a na poziomie lokalnym – gminy. Budżety zadaniowe stanowią 

alternatywę w stosunku do tradycyjnego budżetu liniowego, pozwalają na 

lepszą alokację zasobów fi nansowych i rzeczowych, a także na zaspokojenie 

potrzeb obywateli. Budżet taki wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które 

np. ministerstwo realizuje na rzecz konkretnej grupy docelowej, umożliwia 

on również wybór najlepszego sposobu realizacji zadania. Poprzez układ 

zadaniowy budżet staje się przejrzysty i zrozumiały zarówno dla jego wy-

konawców – m.in. pracowników poszczególnych komórek organizacyj-

nych (dając możliwość szerszego udziału w tworzeniu budżetu, a przez to 

zwiększenie poczucia faktycznej odpowiedzialności za realizację zadań), jak 

i wszystkich obywateli, którzy łatwiej mogą monitorować jego prawidłowe 

wykonanie;

• budżet powinien być podporządkowany potrzebom obywatelek i obywa-

teli i odpowiadać na ich najważniejsze oczekiwania. Do spełnienia tego 

warunku konieczny jest dialog społeczny, a także rzetelne, przeprowadzane 

regularnie na reprezentatywnej grupie badania statystyczne dotyczące po-

trzeb mieszkanek i mieszkańców, które również uwzględniałyby różnice 

płci. W tym zakresie różne są doświadczenia krajów wprowadzających 

gender budgeting. Nie zawsze są to bezpośrednio oczekiwania obywatelek 

i obywateli związane z instytucjami publicznymi takimi jak żłobki i przed-

szkola, służba zdrowia czy pomoc społeczna. W San Francisco w jednym 

z sondaży kobiety wykazały, że najważniejszą potrzebą jest dla nich poczu-

cie bezpieczeństwa, które można zagwarantować, inwestując w oświetle-

nie ulic. Także tym sposobem inwestycje w infrastrukturę stały się częścią 

budżetu wrażliwego na płeć. Tymczasem jeśli ani badania, ani konsultacje 
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społeczne nie są przeprowadzane, skutkuje to takimi fatalnymi decyzjami, 

które np. zostały podjęte przez rząd Szkocji. Postanowił on przeznaczyć 

dodatkowe fundusze na „sport dla dziewczynek”, a wybór padł na piłkę 

nożną i golfa. Jednak dziewczynki nie były zainteresowane w tak dużym 

stopniu ani golfem, ani piłką nożną, natomiast oczekiwały dofi nansowań 

np. w zakresie lekkoatletyki, gimnastyki czy zajęć artystycznych. 

Od przedstawionych dwóch zagadnień należałoby również rozpocząć 

budżetowanie pod kątem płci w Polsce. Do tego jednakże niezbędne jest 

stworzenie grupy eksperckiej, która skupiłaby zarówno środowiska akademic-

kie, organizacje kobiece, jak i  rząd (osobę odpowiedzialną za Ministerstwo 

Finansów) oraz urzędniczki i urzędników państwowych zainteresowanych 

tym tematem. Jeśli zagadnienia dotyczyłyby np. warunków pracy czy płac

– konsultacje odbywałyby się z izbami handlowymi i organizacjami pracodaw-

ców, a także ze związkami zawodowymi. Grupa mogłaby prowadzić rozmowy 

i wymieniać doświadczenia także z międzynarodowymi organizacjami, takimi 

jak UNIFEM, Nordic Council czy grupami prowadzącymi podobne inicjaty-

wy w Europie i na świecie. 

Od czego zacząć?

Nie ma takiego kraju, w którym przeprowadzałoby się analizy całego budżetu 

pod kątem płci. Nie znaleziono również uniwersalnej formuły na skuteczne 

wdrożenia, które można by było przenieść na grunt różnych krajów i kultur. 

Warto jednak rozpocząć działania od wyboru jednego lub dwóch obszarów 

pilotażowych, które zostaną przeanalizowane pod względem równości płci. 

W Szwecji w 2002 roku rozpoczęto realizację długookresowego projektu od 

analizy wydatków na politykę społeczną, rozwój regionalny oraz transport. Co 

roku parlament szwedzki uchwala nowe cele na rzecz równości płci, które pro-

ponuje rząd. Wszystkie osoby, które podejmują decyzje, ponoszą również za 

nie odpowiedzialność. Dlatego przy wprowadzaniu budżetowania pod kątem 

płci ważne jest spełnienie następujących warunków (Bałandynowicz-Panfi l, 

Opacka 2005a: 61–62):

Deklaracja i zaangażowanie władz
Żaden projekt, który może wymagać reformy choćby tylko jednego z obsza-

rów należących do sfery fi nansów publicznych, nie może się udać bez zaanga-

żowania władz odpowiadających za te fi nanse. Jeśli projekt dotyczy fi nansów 
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lokalnych, to konieczne jest zaangażowanie władz lokalnych. Problem może 

pojawić się wtedy, gdy nie będą one zainteresowane tego typu analizami. Stąd 

ważne jest zwrócenie uwagi na warunek drugi.

Promocja równości płci
Jeśli cele, a także korzyści z wprowadzenia budżetowania pod kątem płci nie 

są jasne czy szeroko znane (szczególnie wśród polityków), warto przeprowa-

dzić odpowiednie szkolenia i kampanie społeczne. Istotne jest zaangażowanie 

różnych grup w działania, w tym organizacji pozarządowych i ekspertów, tak 

aby po zmianie rządów zagwarantować kontynuację realizacji długofalowych 

celów polityki budżetowej wrażliwej na płeć (w tym projektów i programów 

na rzecz wyrównywania szans między kobietami i mężczyznami, a także 

dziewczynkami i chłopcami), niezależnie od tego, jakie ugrupowanie przejmie 

władzę w kolejnych wyborach.

Przejrzystość i partycypacja
Niewątpliwą korzyścią budżetowania pod kątem płci jest przejrzystość 

wydatków budżetowych, które podporządkowane są konkretnym celom. 

Zrównoważona reprezentacja kobiet i mężczyzn (specjalistek i specjalistów 

z dziedziny ekonomii, socjologii oraz do spraw równości płci) powinna być 

obecna przy przebiegu całego cyklu budżetowego – od ustalania harmonogra-

mu, poprzez monitorowanie realizacji zadań, aż do podsumowania i ewaluacji. 

Dodatkowo zaangażowanie obywatelskie (wskazywanie na potrzeby społecz-

ne) i partycypacja w podejmowaniu decyzji (np. poprzez stworzenie platformy 

współpracy) sprawią, że będzie realizowany szerszy interes obywatelski oraz 

więcej grup będzie zaangażowanych w dążenie do osiągnięcia założonych 

celów.

Strategia długofalowa
Cele gender budget nie są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku, 

a właśnie na taki okres tworzy się zarówno krajowe, jak i lokalne budżety. 

Z tego powodu konieczne jest nakreślenie strategii długookresowej, podzielo-

nej na krótsze etapy i projekty, które szybciej przyniosą wyniki. Takie ukierun-

kowanie strategii wymaga silnego lobbingu i porozumień pomiędzy partiami. 

Celem gender budget nie jest doraźne zwiększenie wydatków na grupy dys-

kryminowane, lecz zmiana pozycji społecznej i ekonomicznej tych grup. Aby 

jednak to osiągnąć, należałoby wprowadzić zasadę równości płci do przestrze-
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ni publicznej, czyli aktywnie wpłynąć na sposób myślenia ludzi i ich posta-

wy społeczne, nie ograniczając się jedynie do zmian w prezentacji dochodów 

i wydatków budżetu państwa lub samorządu. Ze względu na złożoność tego 

procesu należy raczej zakładać, że zmiany dokonają się powoli. Nawet w kraju 

takim jak Wielka Brytania wprowadzenie budżetowania pod kątem płci zajęło 

osiem lat. Założycielami Kobiecej Grupy Budżetowej byli przede wszystkim 

akademiccy feminiści i feministki, niektórzy pracowali także dla związków 

zawodowych czy izb handlowych. Przez lata grupa, spotykając się rokrocznie, 

komentowała powstające budżety, jednak konserwatywny rząd nie odpowiadał 

na te komentarze. Wobec tego grupa skupiła się na pisaniu wskazówek dla 

partii opozycyjnych. W 1997 roku Partia Pracy (laburzyści) wygrała wybory 

i była zainteresowana konsultacjami społecznymi m.in. ze związkami zawodo-

wymi, grupami młodzieżowymi, ekologami i co najważniejsze – z kobietami. 

Kilka miesięcy później Jednostka Gabinetu ds. Kobiet i Równości zaaranżo-

wała spotkanie grupy z Ministerstwem Skarbu. Doszło do regularnych spot-

kań. Poprzez współpracę z Jednostką Gabinetu ds. Kobiet i Równości i innymi 

ciałami – grupa zyskała punkty dojścia do rządu, a dzięki grupie wiele stron 

zyskało umiejętność analizy ekonomicznej, a w szczególności budżetowej.

Uwarunkowania krajowe
Aby skutecznie zwalczać nierówność szans kobiet i mężczyzn – przygotowując 

się do wprowadzenia inicjatyw związanych z budżetowaniem pod kątem płci 

– należy wziąć pod uwagę konkretną sytuację społeczno-gospodarczą danego 

kraju. Skonstruowanie uniwersalnego wzorca budżetu wrażliwego na płeć nie 

jest możliwe, jednakże ekspertki i eksperci podają podstawowe narzędzia, któ-

rymi można się w analizie posługiwać, pamiętając jednocześnie o dostosowaniu 

ich do warunków lokalnych. Dla przykładu, zupełnie inaczej będzie wyglądać 

analiza sporządzona w Stanach Zjednoczonych Ameryki niż w Szwecji, gdyż 

oba kraje różnią się skalą, sposobem organizacji, założeniami gospodarczymi 

oraz szansami przeprowadzenia zmian polityki budżetowej. 

Proces wdrażania budżetów wrażliwych na płeć 

Wdrażanie budżetu wrażliwego na płeć przebiega podobnie jak realizacja każ-

dego projektu – etapami. Budlender i Hewitt (2003: 90) zidentyfi kowały pięć 

podstawowych kroków wprowadzania płci do budżetu:
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Krok 1: Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn, dziewczynek i chłopców
Na tym wstępnym etapie spośród wielu obszarów życia należy wybrać kilka, 

od których można rozpocząć badania i analizy, np. rynek pracy i bezrobocie, 

opieka zdrowotna, edukacja czy opieka społeczna. Podstawą wyboru powinny 

być rzetelnie przeprowadzone badania z podziałem na płeć, a także dostępne 

dane statystyczne. 

Krok 2: Ocena istniejącej polityki pod kątem równości płci
Po wybraniu obszarów fokusowych należy sprawdzić, czy istniejące programy 

polityczne oraz stawiane cele w tych obszarach są wrażliwe na płeć. Jeśli nie są 

wrażliwe w stopniu zadowalającym, to należy je tak przeformułować, by od-

powiadały potrzebom i oczekiwaniom kobiet i mężczyzn wynikającym z ba-

dań i analiz. Wskazane są również konsultacje społeczne z grupami, których 

proponowane zmiany bezpośrednio dotyczą, w celu potwierdzenia zasadności 

ich wyboru oraz zgodności wytyczonych celów z polityką równości płci. Po 

ustanowieniu celów głównych należy także opracować cele szczegółowe, na-

rzędzia oraz dalszą metodologię badań, która pozwoli na weryfi kację stopnia 

ich osiągnięcia. Dobry przykład oceny polityki pod kątem płci daje Szwecja. 

Pomimo intensywnych działań na rzecz równości płci rząd szwedzki zauwa-

żył, że kobiety doświadczają nierównomiernego traktowania na rynku pracy. 

Kobiety nadal stanowią mniejszość w kręgach decyzyjnych środowiska bizne-

su, a także nie są jednakowo reprezentowane wśród przedsiębiorców. Z tego 

powodu w Szwecji stworzono programy promujące przedsiębiorczość zarówno 

wśród szwedzkich kobiet, jak i imigrantek. Wprowadzono w życie gwarancję 

równych szans i praw kobiet na rynku pracy, która zobowiązuje pracodawców 

do równego traktowania kobiet i mężczyzn (Spånt, Gonäs 2002). 

Krok 3: Ocena alokacji budżetowych
W tej fazie szczegółowej analizie są poddane wszystkie wydatki i projekty 

realizowane przez sektor publiczny, które bezpośrednio lub pośrednio mają 

wpływ na obszary wybrane przez nas w pierwszym kroku. Jeśli cele są ustano-

wione, należy nie tylko zadbać o to, by konkretne osoby były odpowiedzialne 

za ich realizację, ale także aby zostały im przyporządkowane pewne alokacje 

budżetowe. Niewiele można dokonać bez funduszy, a wielkie zmiany wymaga-

ją przede wszystkim wielu małych kroków, m.in. fi nansowania badań potrzeb 

mieszkanek i mieszkańców gminy/powiatu/województwa/kraju. Stąd ocenia-
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jąc odpowiednie ulokowanie zasobów fi nansowych na realizację celów, można 

brać pod uwagę następujące wskaźniki: 

• udział w całkowitych wydatkach sektora publicznego – wydatków na pro-

mocję równouprawnienia;

• udział w całkowitych wydatkach – wydatków na usługi publiczne prioryte-

towe dla kobiet;

• udział w całkowitych wydatkach – wydatków poświęconych wpływom do-

chodowym – priorytetowym dla kobiet (np. podatki i inne opłaty).

Biorąc pod uwagę długofalową strategię wprowadzania zagadnień równo-

uprawnienia płci do budżetu, należy także badać, jak budżet przełożył się na 

konkretne korzyści dla kobiet oraz czy wydatki per capita na osiągnięcie wyty-

czonych celów wzrosły czy zmalały.

Krok 4: Monitorowanie wydatków i dostarczanych usług
Jeśli cele zostały jasno zdefi niowane, a kroki pośrednie, tj. programy i projekty 

adresowane odpowiednio do potrzeb kobiet i mężczyzn, zostały wytyczone, do 

tego zostały na ich osiągnięcie przeznaczone konkretne środki fi nansowe, to 

wymagana jest obserwacja ich przebiegu. Czy przestrzegane są zasady równo-

ści płci przy doborze benefi cjentów ostatecznych programów i projektów? Czy 

ogłaszane konkursy dają równe szanse partnerkom i partnerom społecznym? 

Czy balans płci dotyczy także gremiów decyzyjnych? Czy fundusze są wyda-

wane zgodnie z przeznaczeniem i czy przyczyniają się do równouprawnienia 

kobiet i mężczyzn? Jeśli programy już w trakcie realizacji nie przynoszą zało-

żonych rezultatów, powinny zostać podjęte działania korygujące. 

Krok 5: Ewaluacja
Ostatnim krokiem, jednak nie mniej ważnym od pozostałych, jest ocena wyni-

ków działań. W tym celu można zadać następujące pytania: 

• Czy obciążenia podatkowe i dystrybucja wydatków publicznych rozkładały 

się proporcjonalnie i adekwatnie do potrzeb?

• Czy działalność sektora publicznego i proponowane programy były dosto-

sowane do potrzeb kobiet i mężczyzn?

• Jakie skutki przyniosła realizacja wybranych programów? Czy zamierzone 

cele zostały osiągnięte? W jaki sposób zmierzono ich realizację?

Warto również zastanowić się nad przyczynami ewentualnego niepowo-

dzenia projektów i programów pilotażowych w wybranych obszarach i spisać 

wytyczne na przyszłość.
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Dostępne narzędzia do analizy budżetu pod kątem płci

Z uwagi na różnorodność kontekstów regionalnych (w tym kulturowych 

i prawnych) przebieg analiz budżetów krajowych jest bardzo zróżnicowany, 

a porównywanie ich wyników nie jest możliwe. Prowadzone analizy różnią się 

skalą i zakresem, a inicjatywy przeprowadzane są zarówno wewnątrz rządu, jak 

i przez aktorów zewnętrznych – tj. organizacje kobiece czy ekspertki i eksper-

tów akademickich. Brytyjska profesorka i ekspertka Diane Elson wyszczegól-

niła następujące poziomy decyzyjne, które obowiązują w każdym przypadku, 

jeśli analiza budżetu pod kątem płci ma być wprowadzana (Budlender i in. 

2002: 30):

• poziom polityki makroekonomicznej. Makroekonomia posługuje się agrega-

tami takimi jak: produkt narodowy brutto, eksport, import, oszczędności, 

inwestycje, wydatki na usługi, płatności transferowe, dochody z podatków 

i opłat. Polityka makroekonomiczna ogólnie stara się obserwować ekono-

mię jako całość poprzez osiąganie zrównoważonego wzrostu w produkcie 

narodowym i dochodach (np. poprzez pełne zatrudnienie, wzrost płac, stałe 

ceny). Jednakże wzrost nie będzie zrównoważony, jeśli oprze się na trud-

nych do skontrolowania defi cytach: w bilansie płatniczym i budżecie kra-

jowym (który obejmuje publiczne dochody i wydatki). Wiele uwagi zwraca 

się na te właśnie defi cyty oraz na takie wskaźniki jak: poziom infl acji, stopa 

bezrobocia oraz stopa wzrostu. Powszechna jest tendencja do zakładania, 

że nie ma potrzeby, przy budowaniu polityki makroekonomicznej, zwra-

cania szczególnej uwagi na cele rozwoju czynnika ludzkiego, a problemy 

takie, jak ubóstwo czy nierówności społeczne, same się rozwiążą dzięki 

korzyściom wynikającym z agregatów makroekonomicznych i dobrej ko-

niunktury. Jednakże w praktyce okazuje się, że problemy te, a w szcze-

gólności zagadnienia ubóstwa i nierówności społecznych, włączając w to 

brak równości płci, nie są rozwiązywane automatycznie – muszą być bezpo-

średnio ujęte w ramach polityki makroekonomicznej. Dlatego cele polityki 

makroekonomicznej powinny wspierać proces wyrównywania szans kobiet 

i mężczyzn. Przede wszystkim zaś na tym poziomie wymagana jest decyzja 

potwierdzająca zainteresowanie władz tą tematyką oraz ofi cjalne potwier-

dzenie, że władze centralne kładą nacisk na wyrównywanie szans kobiet 

i mężczyzn. 
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• poziom kształtowania wydatków i dochodów publicznych. Ronda Sharp 

(Sharp, Broomhill 1990), australijska ekonomistka zajmująca się również 

analizą polityczną, wprowadzając perspektywę płci do budżetu krajowego 

i federalnego Australii, zaproponowała, aby każdy departament dokumen-

tował wydatki w trzech kategoriach: wydatki w szczególności kierowane 

do kobiet (programy zdrowotne kierowane do kobiet, projekty edukacyjne 

dla dziewczynek, pomoc kobietom na rynku pracy), wydatki na inicjatywy 

związane z wyrównywaniem szans w sektorze publicznym (szkolenia dla 

urzędniczek oraz kobiet na wyższych stanowiskach menedżerskich, eli-

minowanie nierówności w defi niowaniu zakresów obowiązków i w opisie 

stanowisk, tak aby odpowiadały na równe szanse w zatrudnieniu, zaplecze 

opiekuńcze – np. żłobki, przedszkola, uwzględnienie urlopów rodziciel-

skich) oraz wpływ na poszczególne płci głównych wydatków budżetowych 

(czy wydatki budżetowe na edukację odzwierciedlają cele równości płci? 

kim są pacjenci w szpitalach? do kogo kierowane są usługi wspierające rol-

nictwo?). W przypadku wpływów budżetowych należy odpowiedzieć na 

pytania takie jak: kto ponosi największe obciążenia podatkowe (podatki 

bezpośrednie i pośrednie)?; czy obciążenia podatkowe i transfery z budżetu 

państwa są odpowiednio rozłożone? Do tego konieczne jest zbieranie da-

nych z podziałem na płeć, grupy wiekowe itd. 

• poziom analizy efektywności usług publicznych. Efektywność usług publicz-

nych jest oceniana w kategorii osiągnięcia założonych rezultatów przy 

możliwie najniższych kosztach. Z perspektywy płci warto położyć nacisk 

na pytania: rezultatów dla kogo i kosztem kogo innego? Czy faktycznie 

założone cele odpowiadają na potrzeby zarówno kobiet, jak i mężczyzn? 

Czy obie te grupy są jednakowo zadowolone z jakości dostarczanych usług? 

Czy jakość jest weryfi kowana pod kątem potrzeb odbiorców i dostępności 

usług? Czy koszty i korzyści są mierzone w odpowiedni sposób? Czy ofe-

rowane usługi redukują nierówności płci? Analiza efektywności jest trudna, 

ale przy zastosowaniu odpowiednich metod statystycznych możliwa do 

Badanie nad nierównością płci na rynkach pracy wskazało, że eliminując 

dyskryminację ze względu na płeć na poszczególnych stanowiskach, w pła-

cach i zyskach, można nie tylko wpłynąć na dochody kobiet, lecz także 

na dochód krajowy. Na przykład, gdyby wyeliminowano nierówności płci 

w Ameryce Południowej, płace kobiet nie tylko wzrosłyby o około 50%, lecz 

także produkcja całego kraju mogłaby wzrosnąć o 5% (Tzannatos 1991).
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realizacji. Przykładem pomiaru efektywności służby zdrowia jest zebranie 

danych nie tylko o liczbie pacjentów przyjętych w izbach przyjęć, lecz także 

przygotowanie zestawienia o liczbie pacjentów wyleczonych. Istotna jest 

także analiza ukrytych kosztów, np. przy reformowaniu służby zdrowia

– jeśli skrócono by czas rekonwalescencji chorych w szpitalach, to z punktu 

widzenia budżetu państwa byłaby to oszczędność. W budżecie wrażliwym 

na płeć wynik ten nie zostałby jednak zaklasyfi kowany jako oszczędność, 

lecz przeniesienie kosztów na osoby, które będą musiały opiekować się 

wcześniej zwolnionym pacjentem w domu. 

Budżetowanie pod kątem płci – polskie doświadczenia

Dwadzieścia lat temu, gdy w Polsce rozpoczął się okres transformacji, jednym 

z radykalnie podjętych kroków było ograniczanie usług i świadczeń ze strony 

państwa na rzecz obywatelek i obywateli. Zapoczątkowano proces prywatyza-

cji przedsiębiorstw i likwidacji osłon socjalnych, których benefi cjentkami były 

głównie kobiety. Wskutek nieznajomości oraz braku przejrzystości procesów 

ekonomicznych zachodzących w kraju nierówności pomiędzy kobietami 

i mężczyznami stały się bardziej widoczne, a przejawy dyskryminacji (na bazie 

utrwalonych stereotypów) i brak odpowiedniej polityki je penalizującej spra-

wiły, że położenie kobiet w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej 

uległo znacznemu pogorszeniu (Płeć a możliwości ekonomiczne... 2004: 1). Na 

sytuację tę złożyła się również nieobecność kobiet w gremiach decyzyjnych 

(udział kobiet w Sejmie w latach 1989–1991 to 13%, w kolejnej kadencji 

1991–1993 jedynie 10%) i brak rzeczywistego wpływu na planowanie wydat-

ków państwa. 

Kontrola i ewaluacja fi nansów publicznych pozwalają aktywnie oddziały-

wać na dystrybucję środków z budżetu państwa na dobra i usługi kierowane do 

ludności i efektywniej zaspokajać jej potrzeby. Korzyści z prowadzenia wraż-

liwych na płeć analiz budżetu to nie tylko odniesienie się do obszarów, w któ-

rych wysokie dochody budżetu nie gwarantują wcale wydatków na zapewnie-

nie równych szans kobietom i mężczyznom, lecz także zwrócenie uwagi na 

problemy ludzi biednych, którzy przeważnie nie mają swoich reprezentantów 

w społeczeństwie. Pomimo że gender budget promuje przejrzystą politykę bu-

dżetową i przyczynia się do lepszego zrozumienia możliwości i  ograniczeń, 

przed jakimi stoi polityka budżetowa państwa, oraz że przyczynia się do 

zwiększenia odpowiedzialności państwa za realizowane cele, wciąż istnieje nie-
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wiele przykładów analiz budżetów pod kątem płci w Polsce. Zaangażowanie 

organizacji pozarządowych oraz ekspertek i ekspertów w prowadzenie badań 

nad wydatkami budżetowymi, a także zachęcanie obywatelek i obywateli do 

aktywnego uczestnictwa w zwalczaniu korupcji są ciągle zjawiskami rzadkimi. 

W latach 2004–2005 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska 

(the Network of East-West Women) przeprowadziło pierwszy w Polsce pro-

jekt oceny budżetu lokalnego (miasta na prawach powiatu) z perspektywy płci 

(Bałandynowicz-Panfi l, Opacka 2005b). Gdańska inicjatywa miała przede 

wszystkim za zadanie ocenić budżet z kobiecego punktu widzenia i  prze-

analizować skutki wydatków budżetowych dla kobiet i mężczyzn. Niestety, 

w Polsce zakres decentralizacji wydatków oraz autonomia fi nansowa samorzą-

du terytorialnego pozostają wciąż niewielkie. Są to wydatki rzędu 11,2% PKB 

(Kosikowski, Ruśkowski 2003: 353). W  związku z tym władze lokalne nie 

mają aż tak wielkiego wpływu na życie mieszkańców, jakby się mogło zdawać. 

Inaczej mówiąc, nie posiadają „szerokiego zakresu swobodnego decydowania 

we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność o sprawach regionalnych 

lub lokalnych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców swojego terytorium” 

(Chojna-Duch 2003: 201). Jednakże jednostki samorządu terytorialnego mają 

do dyspozycji pewne środki własne, którymi mogą dowolnie dysponować 

w celu m.in. wykonania zleconych im ustawowo zadań publicznych. Te środki 

własne i sposób ich wydatkowania zbadało NEWW. Analizy oparte były za-

równo na ofi cjalnych statystykach, jak i na seriach wywiadów przeprowadzo-

nych z  pracownikami administracji publicznej, konsultacjach z ekspertkami 

i ekspertami z dziedziny fi nansów oraz ekonomii. Przeprowadzono także ana-

lizę sytuacji kobiet i mężczyzn w Gdańsku, dzięki której zidentyfi kowano trzy 

podstawowe problemy: brak aktywizacji osób starszych, nierówne traktowanie 

kobiet i  mężczyzn na rynku pracy oraz długotrwałe bezrobocie. W związ-

ku z tym autorki raportu (Bałandynowicz-Panfi l, Opacka 2005a) najwięcej 

uwagi zwróciły na działania wynikające z zadań Urzędu Miasta Gdańska 

(UMG), jego założeń polityki społecznej, budżetu i podejmowanych progra-

mów właśnie w tych obszarach. Dodatkowo został poddany analizie projekt 

działań „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”1, którego UMG 

był głównym inicjatorem, a który został opracowany przy współudziale innych 

1 Obowiązek opracowania przez samorządy gminne strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy spo-
łecznej (Dz.U., nr 145, poz. 1533) oraz art. 4 ust. 2 Ustawy z 12 kwietnia 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r., nr 147, 
poz. 1231 z póź. zm.).
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instytucji, szczególnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem rapor-

tu opracowanego przez NEWW było przedstawienie konkretnych propozycji 

i rekomendowanie działań możliwych i koniecznych do przeprowadzenia przy 

współudziale władz i społeczności lokalnej. W ramach działań na rzecz osób 

starszych wskazywano na rozwiązania:

• stworzenie kompleksowej bazy danych ofert pracy dla osób starszych o cha-

rakterze prac krótkoterminowych (dla osób o specyfi cznych kwalifi kacjach 

rzemieślniczych) lub eksperckich (dla emerytowanych pracowników wie-

dzy);

• wprowadzenie systemu promującego elastyczne formy zatrudnienia, pracę 

na odległość, telepracę;

• skonstruowanie odpowiedniego systemu ustawicznego kształcenia, kładą-

cego także nacisk na obsługę nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych;

• prowadzenie programów promujących aktywne starzenie, profi laktykę 

zdrowia – nie tylko wśród najstarszej grupy ludności, ale również, a może 

nawet przede wszystkim, u osób dorosłych w średnim wieku;

• dostrzeżenie specyfi cznych potrzeb osób starszych przez producentów 

i usługodawców.

W sferze walki z długotrwałym bezrobociem zaproponowano rozwiąza-

nia, tj. stworzenie planów współdziałania z naukowczyniami i naukowcami 

z uczelni wyższych z Gdańska zajmującymi się tą problematyką, organiza-

cjami pozarządowymi, przedstawicielami pracodawców i władzami lokalnymi 

w celu stworzenia społecznej platformy współpracy, której zadaniem byłoby 

wypracowanie nowych rozwiązań w tej sferze; wprowadzenie klubów pracy dla 

kobiet, gdzie kobiety mogłyby udzielać sobie wzajemnie wsparcia i rozwijać 

umiejętności; organizowanie spotkań z osobami, które kiedyś były bezrobotne. 

W zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz 

aktywizacji zawodowej kobiet podstawowym zagadnieniem była konieczność 

rozwiązania problemu opieki nad dziećmi. Inne rekomendowane działania to: 

zwiększenie liczby programów skierowanych na zaspokajanie potrzeb kobiet 

(tj. cykliczne szkolenia z przedsiębiorczości, które byłyby oparte na tworzeniu 

biznesplanów ocenianych również przez specjalistów z dziedziny zarządzania 

i ekonomii; szkolenia oparte na metodach multimedialnych, które wymagają 

opanowania programów komputerowych; stworzenie możliwości korzystania 

z  komputerów również po zakończonym szkoleniu). Interesującym rozwią-

zaniem jest stworzenie centrum, w którym kobiety mogłyby zasięgać porad 

dotyczących praw pracowniczych czy własnej działalności gospodarczej. Do 

zadań centrum należałoby również gromadzenie i dystrybuowanie informa-

cji o rodzajach dostępnych szkoleń, ofertach pracy i możliwościach założenia 
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działalności gospodarczej samodzielnie lub ze wspólniczką czy wspólnikiem. 

Ważną kategorią, której nie należy pomijać, są również działania promocyjne 

i informacyjne skierowane do pracodawców. To jedynie wybrane rozwiązania 

spośród wielu zaproponowanych przez autorki w odpowiedzi na zidentyfi -

kowane problemy. Nie jest to jednak pełna analiza budżetu pod kątem płci, 

która w założeniu zawierałaby również prześledzenie wydatków jednostki 

samorządu terytorialnego na wymienione cele w opozycji do wydatków al-

ternatywnych na realizację innych zadań. Nie zawiera także wskazania, skąd 

władze samorządowe mogłyby pozyskać fundusze na wdrożenie ich w życie 

(poprzez np. przesunięcie wydatków z  innych kategorii czy pozyskanie do-

datkowych środków). Analiza pomija także zalecenia dotyczące wpływów do 

budżetu. Projekt ten możemy raczej nazwać wstępem do realizacji pełniejszej 

analizy budżetu pod kątem płci. W chwili obecnej jest ona jednak niemożli-

wa, jak już wcześniej wspomniano, z dwóch względów: budżety konstruowane 

lokalnie mają charakter liniowy, a nie zadaniowy, co zdecydowanie utrudnia 

monitorowanie realizacji założonych przez samorząd celów (w tym równoś-

ciowych) oraz brak podziału na płeć w gromadzonych danych, przez co obraz 

benefi cjentów wielu programów i projektów jest niepełny.

W latach 2006–2008 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska 

wraz z  partnerskimi organizacjami z Austrii i Niemiec prowadziły kolejną 

analizę (tym razem budżetów uczelni wyższych), która w Polsce dotyczyła 

Uniwersytetu Gdańskiego. Szereg raportów udostępnionych w języku angiel-

skim na stronach organizacji prowadzącej (FAM 2008) wskazuje nie tylko na 

sposób pozyskiwania i wydatkowania budżetu z podziałem na płeć (nieste-

ty w przypadku Polski nie wszystkie dane były dostępne), lecz także sposób, 

w jaki podejmowane są decyzje na wyższych uczelniach (formalny i niefor-

malny wpływ na wydatki uczelni np. na projekty badawcze naukowczyń i na-

ukowców czy pomoc socjalną). Jest to doskonały przykład kompleksowej ana-

lizy budżetu pod kątem płci przeprowadzonej w instytucji publicznej i może 

w przyszłości być wykorzystany także w innych jednostkach państwowych (np. 

urzędach czy szpitalach).

Poza rozlicznymi szkoleniami z zakresu używania narzędzi gender budget 

prowadzonymi przez wiele organizacji kobiecych, a także prywatnych fi rm 

oferujących szkolenia w zakresie strategii gender mainstreaming2 (pozycjono-

2 Gender mainstreaming jest strategią Unii Europejskiej mającą na celu wprowadzenie 
równości szans dla kobiet i mężczyzn we wszystkich instytucjach, organizacjach i poli-
tyce. Strategia gender mainstreaming została ujęta zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
Europejskiej w traktacie amsterdamskim z 1997 roku i jest wiążąca dla wszystkich państw 
członkowskich (Blickhäuser, Bargen 2007: 1).
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wania płci w głównym nurcie) nie przeprowadzono dotąd analiz w innych 

miastach Polski. Również sfera budżetu krajowego pozostaje wyzwaniem na 

przyszłość.

Tematyką tworzenia planów budżetowych odpowiadających na potrze-

by rozlicznych nieuprzywilejowanych grup społecznych zajmują się także 

organizacje strażnicze, które zamieszczają informacje o prowadzonych ba-

daniach i projektach na portalu www.watchdog.org.pl stworzonym przez 

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Stowarzyszenie 

przede wszystkim skupia się na zagwarantowaniu przejrzystości fi nansowej 

instytucji publicznych oraz aktywizacji środowisk pozarządowych w party-

cypacji społecznej na poziomie lokalnym oraz skutecznej kontroli i ochronie 

interesu publicznego. Stowarzyszenie to wypracowało „Narzędzie do moni-

torowania jawności i  przejrzystości procedur budżetowych w samorządach 

gminnych i powiatowych: opracowania, realizacji oraz sprawozdania z realiza-

cji, z uwzględnieniem uczestnictwa obywateli” (Narzędzie do monitorowania... 

2007), które również może być bardzo pomocne w konstruowaniu analogicz-

nego narzędzia do przeprowadzania analiz budżetu pod kątem płci – poprzez 

wzbogacenie go o ten właśnie aspekt. Wskazane byłoby również włączenie 

się środowisk kobiecych (w tym przede wszystkim organizacji feministycz-

nych) w działania strażnicze, a  także zwrócenie uwagi na kwestię równych 

szans kobiet i mężczyzn, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w badaniach 

i analizach prowadzonych przez wszystkie organizacje strażnicze.

Podsumowanie

Doświadczenia krajów takich jak Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Austria, 

Szwajcaria pokazują, że analizy budżetów lokalnych i krajowych pod kątem 

płci przynoszą wiele korzyści, które dotyczą nie tylko większej efektywności 

wydatków budżetowych, lecz także obrazują postęp w zmniejszaniu nierów-

ności pomiędzy kobietami i mężczyznami. Kraje te, podobnie jak Polska, są 

sygnatariuszami międzynarodowych konwencji praw człowieka, praw kobiet 

i przeciwdziałaniu wszystkim formom dyskryminacji. Raporty dotyczące fi -

nansów publicznych, z punktu widzenia podstawowej kategorii społecznej, 

jaką jest płeć, miały duży wydźwięk społeczny i medialny, co często bezpośred-

nio przekładało się na poparcie dla władz samorządowych oraz na budowanie 

lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i jego samoorganizację. Wzorując się 

na tych doświadczeniach, polskie organizacje kobiece, jak i grupy nieformal-
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ne powinny rozpocząć budowanie szerokiej koalicji, która zrzeszałaby także 

naukowczynie i naukowców akademickich, badaczki i badaczy oraz reprezen-

tantki i reprezentantów różnych partii politycznych w celu podjęcia skutecz-

nych działań na rzecz wprowadzenia budżetowania pod kątem płci na pozio-

mie krajowym i lokalnym. Do tego niezbędne jest – podobnie jak w Szwajcarii 

w 2000 roku – przekształcenie budżetów liniowych w budżety zadaniowe 

(takie budżety z powodzeniem były tworzone w Poznaniu i Krakowie) oraz na 

wzór Szwecji – kompleksowe gromadzenie danych statystycznych z podzia-

łem na płeć (w tym dotyczących: nierównomiernego podziału obowiązków 

w gospodarstwie domowym, różnic w poziomie płac czy zatrudnienia na wyż-

szych stanowiskach) (Schmitz 2005: 10). Koalicja mogłaby również wprowa-

dzić ujednolicone narzędzie do przeprowadzania analiz budżetów pod kątem 

płci na poziomie lokalnym, dzięki któremu można by dokonywać porównań 

gmin w Polsce pod kątem realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn 

w przestrzeni prywatnej i publicznej. Pozostaje nadzieja, że w wyniku prze-

mian społecznych i coraz większej liczby działań podejmowanych w Polsce 

na rzecz równości (tj. zabieganie o ustanowienie parytetu na listach wybor-

czych) również narzędzia do analizy gender budget znajdą zastosowanie raczej 

w bliższej niż dalszej przyszłości, tym samym z powodzeniem odpowiadając 

na oczekiwania społeczne zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
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