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POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO A STEREOTYP PŁCI

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

Konferencję rozpoczęła jej organizatorka – kmdr Bożena 
Szubińska – Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP – Peł-
nomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służ-
by kobiet. Zwróciła uwagę na zmiany zachodzące w dobie 
współczesnego świata, w którym tak ważne i istotne jest zro-
zumienie oraz znalezienie wspólnej płaszczyzny do działania 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy postanowili swoje 
życie poświęcić służbie. Otwierając konferencję, Przewod-
nicząca Rady ds. Kobiet wyraziła nadzieję, że uczestniczący  
w niej eksperci reprezentujący różne instytucje, poprzez podzie-
lenie się doświadczeniami oraz przekazanie unikalnej wiedzy 
na temat problematyki równości płci i przeciwdziałania ste-
reotypom, przyczynią się do lepszego zrozumienia tych zagad-
nień oraz do wykorzystania najlepszych rozwiązań w praktyce 
dnia codziennego w poszczególnych służbach mundurowych. 
Komitet Honorowy konferencji współtworzyli: wiceprzewod-
nicząca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Jadwiga Za-
krzewska, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, 
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania dr Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, Prezes Honorowego Stowarzyszenia 
Klubu Kawalerów Virtuti Militari płk w st. spocz. Zygmunt  
Łabędzki.
Podczas konferencji zaprezentowano szereg zagadnień z za-
kresu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, 
eliminacji stereotypów na temat ról płciowych kobiet i męż-
czyzn oraz podzielono się wypracowanymi w trakcie służby 

dobrymi praktykami godzenia życia zawodowego z osobistym 
i dowodzenia mieszanymi pododdziałami. Wskazano na obo-
wiązujące rozwiązania prawne dotyczące równouprawnienia 
płci, m.in.: Konstytucję RP; ratyfikowaną przez Polskę Kon-
wencję ONZ ws. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji 
Kobiet /CEDAW/ z dnia 18 grudnia 1979 r., w której stwier-
dzono m.in., że pełny i wszechstronny rozwój każdego kraju, 
dobrobyt świata i sprawa pokoju wymagają jak największego 
udziału kobiet we wszystkich dziedzinach na równi z mężczy-
znami; rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 wzywa-
jącą do pełnego i równego udziału kobiet w starania o pokój  
i bezpieczeństwo, począwszy od wczesnego zapobiegania kon-
fliktom do odbudowy po zakończeniu konfliktu; dyrektywę 
2002/73/WE z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wprowa-
dzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu za-
wodowego oraz warunków pracy; rezolucję Parlamentu Eu-
ropejskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie transpozycji  
i stosowania dyrektywy 2002/73/WE.
Poszczególne wystąpienia dotyczyły zarówno kwestii prze-
ciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w służbach 
mundurowych, w tym zwłaszcza w Siłach Zbrojnych RP, jak 
i specyfiki roli kobiet w działaniach tych służb, w ujęciu teo-
retycznym, prawnym i praktycznym. Dyskutowano na temat 
wkładu, jaki kobiety wnoszą w reformujący się stale system 
bezpieczeństwa, a także w utrwalanie pokoju w wielu rejonach 
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świata. Podkreślono, że obecność kobiet w służbach munduro-
wych sprzyja lepszym kontaktom ze społecznościami lokalny-
mi, szerszemu oglądowi występujących tam problemów spo-
łecznych, czy większą skutecznością działań, w tym również 
na terenie misji wojskowych. Poniżej, z uwagi na brak możli-
wości omówienia wszystkich wystąpień, dokonano streszcze-
nia wybranych prezentacji.
Kmdr Bożena Szubińska przedstawiła prezentację dotyczącą 
Reformy systemu bezpieczeństwa i stereotypów płci. Zwróci-
ła uwagę na siłę stereotypu i uprzedzeń w kreowaniu norm 
społecznych, na wpływ kontroli stereotypizowanej grupy oraz 
podkreśliła częste uwięzienie kobiet w stereotypie wynikają-
cym z pełnionych przez nie funkcji macierzyńskich. Wspo-
mniała o zjawisku szklanego sufitu, z którym kobiety mają do 
czynienia na drodze zawodowej. Przypomniała o obowiązku 
obrony ojczyzny wynikającym z art. 85 Konstytucji, a także  
o wymogach demokracji w zakresie równego dostępu do edu-
kacji wojskowej oraz równego uczestnictwa kobiet we wszyst-
kich obszarach aktywności ludzkiej, w tym również w sferze 
bezpieczeństwa. Kobiety w różnych armiach świata sprawdzi-
ły się nie tylko w szkoleniu wojskowym, ale też w misjach 
pokojowych i działaniach wojennych. Kmdr Bożena Szubiń-
ska przypomniała o ogromnym potencjale kobiet (stanowią 
one ponad 50% populacji i są dobrze wykształcone). Dodała, 
że w światowej wojskowości 66 kobiet było lub jest mini-
strem obrony, a 43 państwa powierzyły kobietom piastowa-
nie tej funkcji. Reforma systemu bezpieczeństwa realizowana 
od 1998 r. w krajach ONZ obejmuje proces przekształcenia  
i odnowy wszystkich instytucji państwowych, agencji obrony, 
bezpieczeństwa, prawa i sprawiedliwości oraz podmiotów nie-
państwowych o ważnej roli lub posiadających wpływy w tych 
dziedzinach. Proces transformacji to tworzenie instytucji sek-
tora bezpieczeństwa kierujących się nie tyle zapobieganiem 
dyskryminacji, ile otwarciem na opinie wszystkich członków 
społeczeństwa. 

Prelegentka zwróciła uwagę na fakt, że  
jeśli służby bezpieczeństwa mają być re-
prezentatywne i skuteczne oraz wzbu-
dzać zaufanie, muszą się składać zarówno  
z mężczyzn, jak i kobiet. 

Strategie promujące nabór kobiet do służb i zapewniające rów-
noprawny udział kobiet w podejmowaniu decyzji w sprawach 
bezpieczeństwa przyczyniają się do tworzenia efektywnego  
i wiarygodnego sektora. W szerszym wymiarze integracja 
kwestii płci w procesach reformy systemu zwiększa stopień 
reakcji na potrzeby bezpieczeństwa i role wszystkich człon-
ków społeczności, wzmacnia lokalne poczucie odpowiedzial-
ności za zachodzące zmiany i poprawia nadzór nad sektorem 
bezpieczeństwa. Jest to kluczowy warunek osiągnięcia udanej 
i zrównoważonej reformy tego sektora poprzez zgodny z pra-
wem proces, za który lokalna społeczność czuje się odpowie-
dzialna. Kmdr Bożena Szubińska przypomniała, że zgodnie  
z zaleceniami UE na działania na rzecz równości płci powinno 
się spojrzeć z podwójnej perspektywy. Jedna z nich to włą-
czanie problematyki płci do głównego nurtu życia społecz-
nego i politycznego (gender mainstreaming) jako strategii 

prowadzącej do osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn, 
druga natomiast to podejmowanie określonych działań na 
rzecz kobiet również w celu budowania i promowania rów-
ności płci. W obydwu przypadkach trzeba zwrócić szczegól-
ną uwagę na kwestię godzenia spraw zawodowych z życiem 
prywatnym, która często może być przeszkodą dostępu kobiet 
do miejsc pracy, awansów, a także przyczyną funkcjonujących 
podziałów i stereotypów ze względu na płeć. Kmdr Bożena 
Szubińska wskazała na obowiązujące rozwiązania prawne kra-
jowe i międzynarodowe w zakresie równouprawnienia płci. 
Wśród osób zabierających głos znalazła się również wiceprze-
wodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Jadwiga 
Zakrzewska. W swoim wystąpieniu przypomniała rok 1999, 
w którym zainicjowała działania na rzecz studiowania kobiet 
na uczelniach wojskowych. Podkreśliła szczególne znaczenie 
obecności kobiet w wojsku. Nieustannie zwiększa się ich licz-
ba, jak również zajmują one coraz wyższe stanowiska. Zda-
niem posłanki Jadwigi Zakrzewskiej, wiele zostało już zro-
bione, aby umożliwić kobietom służbę w Siłach Zbrojnych, 
niemniej jednak konieczne są dalsze wysiłki na rzecz równo-
prawnego traktowania i możliwości rozwoju kobiet w służbie. 
Przypomniała m.in., że „postęp jest dziełem niezadowolo-
nych”, a kobiety właśnie należą do tej grupy. Poruszyła ważną 
kwestię łączenia przez kobiety roli żołnierza i matki, a także 
wiele interesujących zagadnień dotyczących wdrażania roz-
wiązań równościowych w pełnieniu służby wojskowej przez 
kobiety i mężczyzn krajach NATO. Na zakończenie Jadwiga 
Zakrzewska zaprosiła zgromadzonych gości na planowaną  
w przyszłym roku w Sejmie konferencję poświęconą roli ko-
biet w Siłach Zbrojnych. 
Jednym z kolejnych prelegentów był Dyrektor Zespołu Prawa 
Międzynarodowego i Konstytucjonalnego w Biurze Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich Mirosław Wróblewski, który przed-
stawił wystąpienie Przeciwdziałanie dyskryminacji ze wzglę-
du na płeć z z perspektywy RPO jako niezależnego organu 
równościowego. UE nałożyła obowiązek wyznaczenia nie-
zależnego organu zwalczającego dyskryminację. W grudniu  
2010 r., zgodnie z art. 18 ustawy o wdrożeniu niektórych prze-
pisów Unii Europejskiej, wykonywanie zadań dotyczących 
realizacji zasady równego traktowania powierzono Rzecz-
nikowi Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnikowi Rządu 
do Spraw Równego Traktowania. Nie ulega wątpliwości, że 
w pewnych obszarach kobiety są grupą osłabioną w walce  
o swoje prawa, zwłaszcza w zakresie ich znajomości i moż-
liwości ich realizowania. Ważne stają się proaktywne działa-
nia na rzecz równości w obszarze służb mundurowych oparte 
na neutralności, hierarchicznym podporządkowaniu i zacho-
waniu wszelkich proporcji. W różnych dziedzinach ludzkiej 
aktywności pojawiają się często inne problemy, natomiast 
w przypadku służb mundurowych zauważalny jest brak sy-
gnałów o ich występowaniu. Rzecznik Praw Obywatelskich 
rocznie otrzymuje ok. 58–60 tys. różnych skarg, z czego  
w ubiegłym roku wpłynęły tylko 83 w sprawach dotyczących 
wszystkich służb mundurowych. Jest ich zatem stosunkowo 
niewiele. Mirosław Wróblewski wyraził przekonanie, że zja-
wisko to może świadczyć o dwóch przeciwstawnych tezach: 
pierwsza o tym, że służbami dowodzą aniołowie, druga na-
tomiast, że nie wszystkie problemy trafiają do RPO. Badania 
przeprowadzone w Polsce i w innych krajach europejskich 
wykazały, że konieczna jest znajomość obszarów dyskry-
minacji, w tym problematyki dyskryminacji ze względu na 
płeć. Zgodnie z rekomendacją Komisji Obrony Narodo-
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wej Sejmu RP, planowane jest powołanie zastępcy RPO  
ds. żołnierzy i służb mundurowych wraz z zespołem. Był-
by to ważny instytucjonalny czynnik, który pozwoliłby na 
zbadanie bezpośrednio w jednostkach problemów w służbach 
mundurowych. Rzecznik zwróciłby uwagę na kwestie wła-
ściwej weryfikacji podczas procesu rekrutacji do wszystkich 
służb mundurowych, ścieżki awansowej i zawodowej funk-
cjonariuszy oraz działań zapobiegających problemom wystę-
pującym w służbach. Przedstawiciel Biura RPO przyznał, że 
przejawem dyskryminacji jest utrwalanie stereotypów. 
Szersze działania na rzecz ich przeciwdziałania wiążą się  
z edukacją antydyskryminacyjną na poziomie szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Wskazał, jak istotne jest formowanie 
właściwych postaw społecznych już od najmłodszych lat.  
W dalszej części swojego wystąpienia Mirosław Wróblew-
ski podkreślił konieczność prowadzenia edukacji anty-
dyskryminacyjnej. Zwrócił ponadto uwagę na zapisy roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia  
2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawo-
dowego. Mimo że zadeklarowano, iż rozporządzenie stanowi 
część zmian systemu kształcenia zawodowego, które mają 
poprawić jego jakość, uelastycznić i dostosować ofertę edu-
kacyjną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, to wielce 
zastanawiające jest jednak to, że dla uproszczenia w klasyfi-
kacji zawodów przyjęto tradycyjne nazwy rodzaju męskiego, 
zaś określenia rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektó-
rych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. 

Utrwalanie stereotypów w XXI wieku nie 
powinno mieć już miejsca, podobnie jak 
obarczanie wyłącznie kobiet rolą społeczną 
w zakresie obowiązków rodzinnych. Istotne 
jest wyrównywanie szans dla kobiet. Należy 
zaznaczyć, że pogodzenie pracy zawodowej 
z obowiązkami rodzinnymi, w tym opieki 
nad dziećmi, dotyczy obojga rodziców, a po-
nadto obowiązek podejmowania działań na 
rzecz pogodzenia ról zawodowych i rodzin-
nych przez rodziców spoczywa również na 
władzach państwowych. 

Następnie przedstawiciel Biura RPO omówił wystąpienie 
RPO w sprawie zwolnienia od zajęć służbowych funkcjona-
riuszy Policji (mężczyzn) w wymiarze dwóch dni z tytułu 
opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat. Zgodnie z § 8 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw 
i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów – policjan-
towi, kobiecie wychowującej przynajmniej jedno dziecko 
w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od  
zajęć służbowych w wymiarze 2 dni, z zastrzeżeniem  
ust. 2. Jeżeli oboje rodzice pełnią służbę w Policji, z upraw-
nienia, o którym mowa w ust. 1, może korzystać jedno  
z nich. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 
również policjantowi będącemu jedynym opiekunem dziecka 
w wieku do 14 lat. Warunkiem otrzymania ww. zwolnienia 
z zajęć służbowych przez funkcjonariusza – mężczyznę jest 
pozostawanie w związku małżeńskim z osobą, która również 

pełni służbę w Policji, względnie funkcjonariusz musi być 
jedynym opiekunem dziecka w wieku do 14 lat. Jeżeli jednak 
żona policjanta nie pełni służby w Policji, zwolnienie z za-
jęć służbowych mu nie przysługuje. Powyższy przepis, który  
w aktualnym kształcie pozostaje w sprzeczności z art. 79 
ustawy o Policji w zw. z art. 188 Kodeksu pracy, w dalszym 
ciągu budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich  
z punktu widzenia art. 32 i 33 Konstytucji. Ponadto prelegent 
zwrócił uwagę, że bardzo istotnym i trudnym tematem jest 
przemoc w rodzinach policyjnych. Poinformował, iż Komen-
dant Główny Policji wydał w tej sprawie stosowne zarządze-
nie. Mirosław Wróblewski wskazał, że analiza ustawodaw-
stwa przez RPO jest istotna, ale potrzebne są również badania  
w obszarach związanych z prawami człowieka, gdzie brakuje 
dostatecznych informacji i występuje tzw. underreporting.
Szczególną uwagę zebranych zwróciło wystąpienie Pełnomoc-
niczki Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-
Rajewicz. Zaprezentowała wykład Działania na rzecz likwidacji 
stereotypów oraz wsparcia na rynku pracy. Zwróciła uwagę na 
stereotypy myślowe zarówno mężczyzn, jak i kobiet związane 
z podziałem obowiązków domowych, zajmowaniem się dzieć-
mi i barierami, jakie wynikają z połączenia życia zawodowego 
i domowego. Swoją wypowiedź rozpoczęła od przedstawienia 
realizowanego przez swoje Biuro projektu „Równe traktowa-
nie standardem dobrego rządzenia”, którego celem jest podjęcie 
działań zmierzających do przygotowania administracji rządo-
wej na wszystkich poziomach do tworzenia i monitorowania 
prawa oraz opracowywania i wprowadzania odpowiednich stra-
tegii uwzględniających zasadę równości. Agnieszka Kozłow-
ska-Rajewicz zwróciła uwagę, że wdrożenie polityki równego 
traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji z jakiegokolwiek 
powodu ma priorytetowe znaczenie dla współczesnej Polski, 
gdyż może zapewnić zrównoważony rozwój społeczny i spra-
wiedliwy dostęp do dóbr oraz usług dla wszystkich obywateli. 
Jednak działania te powinny być wspomagane systematycznym 
wzrostem wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji 
wśród pracowników poszczególnych instytucji.
Zatem podnoszenie świadomości jest pierwszym krokiem 
do wprowadzania równości szans i skutecznych działań 
antydyskryminacyjnych, co z kolei powinno się przyczy-
nić do rozwoju właściwej interpretacji przepisów unijnych  
i implementacji ich do polskiego prawa. Realizacja projektu 
„Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” wynika 
z faktu, że mimo dobrych, jak się wydaje, rozwiązań praw-
nych i instytucjonalnych, w praktyce niestety nadal mamy do 
czynienia z wieloma przypadkami nierówności. Informacje  
o projekcie oraz opracowana baza wiadomości z tego zakre-
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su znajdują się na internetowym portalu o tolerancji i rów-
nym traktowaniu na stronie http://www.siecrownosci.gov.pl. 
W kolejnej części swojego wystąpienia prelegentka zwróciła 
uwagę na to, że kobiety i mężczyźni są bardzo różni w obrębie 
swoich płci. 

Nie można więc postrzegać równości przez 
pryzmat płci, ale poprzez indywidualne  
zdolności, predyspozycje, uwarunkowania 
charakterologiczne i cechy osobowościo-
we, które będą decydowały o rozwoju za-
wodowym. 

Prawo do rzeczywistej równości do pracy i płacy będzie sta-
nowiło o bezpieczeństwie w trzeciej części życia, tj. na eme-
ryturze. Nadal jednak sytuacja zawodowa kobiet jest trudna ze 
względu na stereotypowo postrzegane ich role. Stereotypy na 
rynku pracy wciąż funkcjonują i często są krzywdzące. Należy 
zatem zwalczać w szczególności te z zakresu podziału płci, np.: 
„kto do czego jest stworzony?”. Nie ma żadnych uwarunkowań 
biologicznych dających podstawę ku temu, żeby sądzić, że do 
obowiązków domowych czy wychowania dzieci predestynowa-
na jest tylko kobieta. Kobieta ma prawo: podejmować wybraną 
przez siebie pracę, pełnić różne funkcje i stanowiska tak samo 
jak mężczyźni, wypracować swoją emeryturę, wymieniać się 
solidarnie pracami domowymi i dzielić opieką nad dziećmi. 
Żadne cechy biologiczne nie przeszkadzają w tym, by kobiety 
pełniły funkcje menedżerskie. Ponad 60% absolwentów szkół 
wyższych to kobiety, 40% pracodawców to kobiety, 35% ko-
biet prowadzi własną działalność gospodarczą, 12% kobiet jest 
członkiniami rad nadzorczych, a tylko 3% kobiet – prezesami 
firm. Widać zatem wyraźną dysproporcję pomiędzy przygoto-
waniem merytorycznym kobiet a ich reprezentacją w organach 
decyzyjnych. Świadczy to o niesprawiedliwości. Agnieszka Ko-
złowska-Rajewicz zaznaczyła, że dotychczasowe badania prze-
prowadzone w UE z zakresu równości płci wskazały, iż na jej 
osiągnięcie istotny wpływ wywiera możliwość połączenia życia 
zawodowego z prywatnym. Rozwiązanie tego problemu stano-
wi niezbędny warunek podniesienia współczynnika zatrudnie-
nia wśród kobiet i zarazem jest ważnym elementem rozwoju 
społeczeństwa. Nadal można zauważyć kulturową presję, aby to 
kobieta zajmowała się dzieckiem, a możliwości opieki instytu-
cjonalnej nad dziećmi i osobami starszymi wciąż są niewystar-
czające. Wprowadzono jednak ostatnio tzw. ustawę żłobkową 
dającą możliwości organizowania różnych rodzajów opieki,  
w tym również opiekę w domu opiekuna, możliwość dofinanso-
wania przez państwo składek ZUS dla niani, m.in. w celu zlikwi-
dowania szarej strefy i potwierdzenia, że opieka to praca, którą 
można wycenić i za którą należą się pieniądze. Dużą zmianą 
w zakresie podejmowania rozwiązań niedostatecznej opieki nad 
dziećmi stała się możliwość pozyskania środków finansowych 
na zakładanie małych przedszkoli i punktów przedszkolnych  
w ramach programów unijnych. Takich miejsc powstało 1000. 
W związku z tym powinny się podnieść szanse zawodowe i edu-
kacyjne kobiet. Tzw. uprzedszkolnienie wzrosło z 40% do 60%. 
W dalszej części wystąpienia wskazano na korzyści wynikające 
z obecności kobiet na najwyższych stanowiskach. Kobiety mają 
inne, bardziej elastyczne metody zarządzania, a zwiększanie 

udziału płci pięknej na stanowiskach decyzyjnych przyczynia 
się do osiągania lepszych wyników. Kobiety najczęściej sto-
sują metody egalitarne, miękkie, które sprzyjają wyzwalaniu 
aspiracji, talentów oraz kreatywności. Sposoby te sprawdzają 
się w biznesie opartym na usługach i relacjach międzyludzkich. 
Lepsze wyniki ekonomiczne osiągają firmy, w których najwię-
cej stanowisk decyzyjnych obejmują kobiety. W niektórych 
państwach wprowadzono kwoty dla kobiet w biznesie. Pełno-
mocniczka Rządu ds. Równego Traktowania przypomniała, że 
polityka równościowa jest polityką horyzontalną. W ramach 
projektu unijnego „Równe traktowanie standardem dobrego 
rządzenia” przeprowadzono ogólnopolskie reprezentatywne ba-
dania mające na celu dostarczenie informacji na temat opinii 
społecznych dotyczących osób narażonych na nierówne trakto-
wanie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów odnoszących 
się do działań podejmowanych przez administrację państwową. 
Na podstawie tych badań zostanie przygotowana rekomenda-
cja dla rządu i poszczególnych ministerstw w zakresie równego 
traktowania. Jedną z istotnych wskazówek jest konieczność 
przeszkolenia administracji centralnej w zakresie przeciw-
działania dyskryminacji. Należy również zwrócić uwagę na 
kwestie dyskryminacji w języku. Konieczna jest świadomość 
tego, że źle dobrane słowa mogą kogoś zranić.
Podczas konferencji głos zabrała także prezes Zarządu Fundacji 
La Loba psycholog Joanna Sajko-Stańczyk, która zaprezento-
wała wykład Stereotypy na temat ról płciowych. Eliminacja ste-
reotypów w dążeniach do osiągnięcia równości płci. Stereotyp 
to uproszczony opis „męskiego” mężczyzny i „kobiecej” kobie-
ty, który stanowi efekt wychowania i jest podzielany przez ogół 
społeczeństwa. Stereotypy pochodzą z własnych obserwacji, 
poglądów innych, wzorców przekazywanych przez społeczeń-
stwo, są uproszczeniem i uporządkowaniem otaczającej rzeczy-
wistości społecznej za pomocą obrazów dobrze wykształco-
nych w podświadomości. Joanna Sajko-Stańczyk w przystępny 
sposób przedstawiła uwarunkowania psychologiczne i różnice 
w funkcjonowaniu kobiety i mężczyzny oraz wyniki najnow-
szych badań w tym zakresie. Odmienna budowa i działanie 
mózgów obu płci powodują, że mężczyźni i kobiety posiadają 
pewne unikalne zdolności, które mogą się doskonale wzajem-
nie uzupełniać, m.in. podczas analizowania trudnych sytuacji  
i podejmowania ważnych decyzji. Zwrócono również uwagę na 
umiejętności kobiet, takie jak: lepsze przetwarzanie informacji 
werbalnych, lepszy dostęp do informacji emocjonalnych i zmy-
słowych, ich łączenie, działanie całościowe, łączenie informacji 
intelektualno-emocjonalnych, wysoka podzielność uwagi, bar-
dzo dobre zapamiętywanie wiadomości i ich odtwarzanie, kre-
atywność, podejmowanie właściwych decyzji w szczególności 
przez kobiety niemające problemów z komunikowaniem się. 
Ponadto prelegentka przedstawiła korzyści wynikające ze zna-
jomości różnic między płciami i z ich wykorzystania – wśród 
których wymieniła: lepsze samopoczucie i skuteczniejszą ko-
munikację wśród członków zespołu, łatwiejsze rozwiązywanie 
konfliktów, lepsze zarządzanie zespołem oraz dopasowanie 
technik motywacji do płci.
Joanna Sajko-Stańczyk wskazała także, jak ważna jest moż-
liwość wyboru drogi życiowej bez stereotypu płci – często 
jesteśmy nieświadomi tego, jak bardzo stereotypy utrudniają 
nam życie. Prezentacja wzbudziła szerokie zainteresowanie  
i zrozumienie wśród wszystkich uczestników konferencji.
Dowódca X Brygady Kawalerii Pancernej gen. bryg. Ceza-
ry Podlasiński zaprezentował wystąpienie Dowodzenie pod-
oddziałami mieszanymi w SZ RP w kontekście stereotypów. 
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Omówił swoje doświadczenia w dowodzeniu pododdziałami, 
w których służą kobiety i mężczyźni, podzielił się wypracowa-
nymi w trakcie służby dobrymi praktykami godzenia życia za-
wodowego z osobistym swoich podwładnych. W czasie wykła-
du gen. bryg. Cezary Podlasiński powiedział, że „przełożony  
w czasie służby musi widzieć podwładnego, a nie kobietę – 
i tego oczekują kobiety z ambicjami”. Stwierdził, że kobie-
ty mające pęd do wiedzy, wykształcenia i chęci sięgania po 
stanowiska są konkurencją dla kadry męskiej. Zatem coraz 
częściej będzie dochodziło do rywalizacji. W kolejnej czę-
ści prezentacji generał zwrócił uwagę na dobry wpływ pań  
w wojsku na kadrę męską i omówił związek kultury osobistej 
z płcią, chociażby w zakresie higieny i wyglądu zewnętrz-
nego. Z doświadczenia wynika, że jeżeli wojsku są kobiety,  
a pewnie będzie ich coraz więcej, to należy zauważyć: potrze-
bę dostosowywania warunków sanitarnych w pododdziałach, 
potrzebę dostosowywania umundurowania polowego dla ko-
biet w zakresie kroju i rozmiarów oraz możliwości rozdziele-
nia sortów mundurowych. Zaprezentował realizowane wspól-
ne zadania przez obie płcie w zakresie eliminacji stereotypów 
na temat ról kobiet i mężczyzn w wojsku, a ponadto przedsta-
wił zestawienie zwolnień lekarskich oraz kar dyscyplinarnych  
z podziałem na płeć. Okazało się, że biorąc pod uwagę stosow-
ne proporcje udziału kobiet i mężczyzn, to na zwolnieniach 
lekarskich wbrew potocznym opiniom, przebywa więcej męż-
czyzn niż kobiet (nawet licząc zwolnienia związane z ciążą). 
Zdecydowana większość kar dyscyplinarnych dotyczy żołnie-
rzy, zanotowano tylko jeden przypadek naruszenia dyscypliny 
przez kobietę. Dowódca wspomniał również o pojawiających 
się problemach osobistych żołnierzy związanych z tzw. roz-
wodami pomisyjnymi, o trudnościach pogodzenia opieki nad 
dziećmi z obowiązkami służbowymi. Podkreślił, że przy od-
powiednim nastawieniu dowódcy – pełnym zrozumienia oraz 
przy uczciwym podejściu do konstruktywnego rozwiązania 
danego problemu, poradzenie sobie z tymi kwestiami staje się 
łatwiejsze. Prelegent dodał, że kobiety w armii są wyzwaniem 
dla dowódców. Należy zaakceptować ten fakt, jak również to, 
że pań będzie w tej służbie coraz więcej.
Radę ds. Kobiet w Służbie Więziennej reprezentowała jej 
przewodnicząca ppłk Anna Osowska-Rembecka – Dyrektor 
Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, która omówiła za-
gadnienie Prokobiece przepisy i praktyki w służbie więziennej 
z perspektywy swoich doświadczeń. W wystąpieniu przedsta-
wiła m.in. cele powołania i zadania Rady ds. Kobiet w Służbie 
Więziennej. Zwróciła uwagę na znaczącą rolę kobiet w Służbie 
Więziennej oraz zaprezentowała dobre praktyki dotyczące łą-
czenia służby z pełnieniem funkcji macierzyńskich na przykła-
dzie konkretnych doświadczeń związanych z zajmowaniem kie-
rowniczego stanowiska służbowego przez kobiety. Na uwagę 
zasługuje zatem wypracowanie w SW konkretnych udogodnień 
dla funkcjonariuszek, związanych z łączeniem służby z macie-
rzyństwem i rozwiązań umożliwiających realizację zadań pod-
czas nieobecności funkcjonariuszek w czasie służby. 
Przedstawicielka Straży Granicznej ppłk SG dr Beata Szacho-
wicz zaprezentowała wykład Stereotyp a służba kobiet w Straży 
Granicznej. Omówiła zmieniające się spojrzenie na rolę kobie-
ty na przestrzeni wieków. Prezentację rozpoczęła od omówie-
nia źródeł stereotypu. Przypomniała, że stereotyp pochodzi od 
słów: stereós – sztywny, zastygły; týpos – obraz, forma, typ, 
wzorzec. Oznacza funkcjonujący w świadomości społeczeń-
stwa uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz 
rzeczywistości odnoszący się do: grup społecznych, osób, sytu-

acji, instytucji. Natomiast uprzedzenie to wrogie bądź negatyw-
ne nastawienie dotyczące wyróżniającej się grupy ludzi, opar-
te wyłącznie na ich przynależności do tej grupy. Uprzedzenia 
karmią się negatywnymi stereotypami dotyczącymi jednostek 
lub grup, które również skierowane są w stosunku do kobiet. 
Prelegentka przedstawiła funkcjonujące w ujęciu filozoficznym 
fałszywe przekonania na temat przeznaczenia i roli kobiety  
w społeczeństwie oraz wytworzone przez patriarchalną kultu-
rę uzasadnienia takiego stanu rzeczy. Omówiła poglądy wielu 
znanych filozofów w tym zakresie, które w dobie obecnego roz-
woju nauki i świadomości społeczeństwa są co najmniej nieak-
tualne i oparte na całkowicie błędnych przesłankach. Niestety 
nadal w przestrzeni publicznej można zauważyć pewne pozo-
stałości uprzedzeń i krzywdzących stereotypów wobec kobiet, 
podtrzymywane przez nieliczne instytucje czy środowiska, któ-
re powołują się na poglądy niektórych filozofów prezentujących 
podległą rolę kobiety w stosunku do mężczyzny, co z pewnością 
jest niezgodne z zasadą równości płci.
Przedstawicielką Policji była podinsp. Kamila Zimoń, która 
przedstawiła prezentację Policjantka w procesie zmian gende-
rowych w Policji. Zmiana zadań i funkcji pełnionych przez ko-
biety w Policji oraz coraz większa liczba kobiet wstępujących 
do Policji na przestrzeni ostatnich 87 lat pozwalają dojść do 
wniosku, że pełnione przez kobiety role społeczno-kulturowe 
przekształcają się wraz z rozwojem społeczeństwa. Pierwsze 
kobiety przyjęto do polskiej Policji w 1925 r. 20-lecie mię-
dzywojenne było czasem wielkich przemian obyczajowych  
i społecznych, więc pojawienie się kobiet w Policji stanowiło  
z jednej strony efekt rozszerzania obszarów aktywności ko-
biet, w tym aktywności zawodowej, a z drugiej strony było 
konieczne, gdyż Policja stojąca przed coraz to nowymi wy-
zwaniami również musiała się zmieniać. Obecnie w Policji 
służbę pełni 13 280 policjantek, które stanowią 14% ogółu 
zatrudnionych funkcjonariuszy Policji.
Konferencja była doskonałą okazją do podzielenia się wiedzą 
i poglądami pomiędzy przedstawicielami i przedstawicielkami 
służb mundurowych, pozwoliła spojrzeć z szerszej perspek-
tywy na problematykę równouprawnienia. Można już zauwa-
żyć stopniowy postęp w sprawie równego traktowania kobiet 
i mężczyzn w służbach mundurowych w Polsce, niemniej 
jednak wiele obszarów wymaga jeszcze dopracowania – nie 
tyle pod względem obowiązujących przepisów, co w kwestii 
ich wdrażania w życiu codziennym. Najważniejszą kwestią 
dla przedstawicielek służb mundurowych jest priorytetowe 
traktowanie kompetencji, zdolności, predyspozycji i wysiłku 
wkładanego w realizację zadań w codziennej służbie – bez pa-
trzenia przez pryzmat prezentowanej płci. q

Summary
Report from the conference “Peace and security in the context of gender 
stereotype”
On 4 October 2012 the interdepartmental conference for uniformed services 
called “Peace and security in the context of gender stereotype”, organized by 
the Women’s Council in the Army, took place in Air Forces Command. The 
debate about women and men, performing service in uniformed formations 
in contemporary Poland, was the aim of the conference. Its purpose was 
also dissemination of equality through, among others, liquidation of 
barriers and functioning stereotypes connected with gender, creating better 
conditions for improving professional qualifications of women and men 
and implementation of practices allowing for combining a service discipline 
with private life. The representatives of uniformed services and institutions 
guarding equal treatment and preventing discrimination participated in the 
conference.    
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