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Dlaczego budżet miasta 
ma uwzględniać płeć?
Wpływ procesów ekonomicznych jest inny na kobiety i mężczyzn. To właśnie kobiety najbardziej straciły na 
skutek spadku ogólnego poziomu życia, który miał miejsce w Polsce w okresie przemian. Ze względu na to, 
że kobiety są bardziej zależne od usług i świadczeń dostarczanych przez państwo i samorządy, kontrolowanie 
wydatków publicznych jest z ich punktu widzenia szczególnie ważne. 

Spoglądając wstecz nie chcemy powtarzać błędów z początku lat 90-tych, kiedy nie tylko kobiety, ale całe 
społeczeństwo straciło możliwość kontroli wydarzeń społecznych nie tylko na skutek braku ich przejrzystości, 
ale tez przez nieznajomość procesów ekonomicznych. Możliwość kontrolowania wydatków władz każdego 
szczebla pod kątem ich przydatności dla kobiet zapewnia analiza budżetu.

Budżet to polityczna i społeczna deklaracja. Odzwierciedla społeczne i ekonomiczne priorytety władz, sta-
nowi finansowe przełożenie jego zobowiązań politycznych na rzecz wprowadzania w życie obietnic wybor-
czych. Analiza budżetu daje możliwość rozliczenia władz z jego zobowiązań poczynionych na rzecz równości 
płci i praw kobiet – poprzez łączenie tych zobowiązań ze sposobem podziału i pozyskiwania funduszy pub-
licznych.

Analiza budżetu pod kątem płci daje możliwość większej przejrzystości i możliwości rozliczenia władz poprzez 
wyraźne wskazanie jak pieniądze przeznaczone dla kobiet są faktycznie wydawane. Władze często podejmują 
zobowiązania na rzecz kobiet, ale nie przeznaczają środków na ich wprowadzenie w życie (na przykład zwal-
czanie przemocy wobec kobiet). Analiza budżetu pokazuje wręcz faktyczne priorytety rządów i daje kobie-
tom doskonały instrument pociągania władz do odpowiedzialności za ich posunięcia, poprzez porównanie 
zobowiązań z wydatkami budżetowymi.

Budżet uwzględniający płeć oznacza więcej nić zwiększenie środków na projektu na rzecz kobiet, (które rzad-
ko przekraczają 1% wszystkich wydatków budżetowych). Oznacza także spojrzenie na cały budżet z kobiecego 
punktu widzenia, w celu przeanalizowania idących za nim konsekwencji dla mężczyzn i kobiet. Oznacza rów-
nież ponowne zdefiniowanie priorytetów oraz zmianę podziału środków finansowych. Przykładowo może 
prowadzić do zwiększenia wydatków na wyrównanie szans kobiet poprzez wprowadzenie odpowiednich pro-
gramów edukacyjnych i zdrowotnych, programów wspierających firmy zarządzane przez kobiety, zwiększe-
nie wydatków na usługi publiczne, ponieważ częściej korzystają z nich kobiety.

Gdańska Inicjatywa Budżetowa ma na celu wprowadzenie stałego mechanizmu kontroli wydatków władz lo-
kalnych pod kątem stworzenia równych szans dla wszystkich członków lokalnej społeczności.  Dlatego na-
szym priorytetem jest wprowadzenie na stałe do działań władz lokalnych samodzielnego przeprowadzania 
przez nie analizy budżetu pod kątem płci.

Małgorzata Tarasiewicz,
Dyrektorka Stowarzyszenia Kobiet, NEWW 
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Gdańska Inicjatywa  
Budżetowania pod Kątem Płci

Nie istnieje ani jeden kraj na świecie, ani jedno miasto, które prowadzi pełną analizę wpływów i wydatków bu-
dżetowych z uwzględnieniem płci. Tymczasem w bardzo wielu miejscach podejmowane są przeróżne inicja-
tywy badające potrzeby zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w różnych obszarach, a z drugiej strony inicjowane 
programy je zaspokajające. 

Wszystkie sektory aktywnie biorą udział zarówno w planowaniu, jak i realizowaniu pomysłów czy założeń. 
Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod Kątem Płci jest pierwszym tego typu projektem lokalnym prowadzo-
nym w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Pomysł konkretnej analizy jest naturalnym wynikiem potrzeby 
kontynuacji uprzedniego projektu sieciowania, czyli integrowania prac w tym zakresie w Regionie. W latach 
2003 – 2004 odbyły się dwie konferencje w Gdańsku, organizowane przez NEWW: „Kobiety i Ekonomia”, 
w kwietniu 2003 roku, a także „Inicjatywy Budżetowania pod kątem płci w regionie Europy Środkowo-Wschod-
niej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego” w kwietniu 2004 roku, wspierane przez UNIFEM oraz Fundację 
Heinricha Boella. 

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW - Polska zdecydowało się przeprowadzić analizę, której wynikiem 
jest niniejszy raport. Powstał on przede wszystkim dzięki nieocenionej pracy ekspertek, które zgodziły się na 
wkład merytoryczny i zapoznały się z istniejącymi publikacjami. Przetworzyły dane, przesłane z różnych lo-
kalnych instytucji i organizacji społecznych na prośbę Stowarzyszenia, oraz wyciągnęły wnioski, które zostały 
spisane w postaci rekomendacji.

Dzięki wkładowi zespołu NEWW - Polska zrodziło się także wiele koncepcji, których wprowadzenie w przyszłości 
zagwarantowałoby wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, a także usprawniło walkę z bezrobociem. Dal-
szy postęp w tej dziedzinie zależy od woli lokalnych instytucji, oraz zaangażowania podmiotów niepublicz-
nych zarówno w realizację gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, jak i własnych inicja-
tyw i działań na rzecz kobiet w trójmieście. NEWW – Polska ze swojej strony dołoży starań, by zarówno lokal-
nie, jak i regionalnie zostały zainicjowane działania z zakresu budżetowania pod kątem płci na szerszą skalę. 

Zofia Łapniewska, Koordynatorka Projektu
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Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi streszczenie pełnego Raportu, będącego pierwszą tego rodzaju kompleksową 
próbą analizy działań władz lokalnych pod kątem wrażliwości na potrzeby płci na terenie Polski. W ciągu ostat-
nich lat powstało kilka bardzo interesujących i ważnych raportów, dotyczących sytuacji i praw kobiet. Tym nie-
mniej raporty te niewiele uwagi poświęcają zadaniom i możliwościom władz lokalnych. Z tego względu pre-
zentowany Raport ma za zadanie przede wszystkim przedstawić działania skierowane na problemy społecz-
ności lokalnej.

W Raporcie zastosowano podejście interdyscyplinarne i wieloaspektowe. Jest to podyktowane tym, że wie-
le z dotychczasowych analiz było prowadzonych tylko z jednej perspektywy: ekonomicznej lub prawnej. 
W Raporcie przyjęto założenie, że problemy dotyczą poszczególnych grup mieszkańców Gdańska, a pomoc 
i działania nie zawsze są najlepiej ukierunkowane by je skutecznie rozwiązać. Dlatego też zaznaczone zostały 
zarówno podstawowe aspekty regulacyjne, ekonomiczne, ale również psychospołeczne, które rzucają dodat-
kowe światło na omawiane zagadnienia. Ponadto zostały zaprezentowane wybrane  praktyki innych krajów 
oraz podstawowe inicjatywy krajów Unii Europejskiej. 

Głównym celem Raportu było zaproponowanie rozwiązań dla Urzędu Miasta Gdańska, które byłyby uwrażli-
wione na potrzeby płci. Streszczenie tymczasem, będąc zbiorem podstaw ekonomicznych, jak i przykładów, 
stanowi idealny przewodnik dla wszystkich, których zainteresowania dotyczą tematyki „gender” i którzy prag-
ną działać na rzecz kobiet w różnych regionach – wykorzystując przykład Gdańska, jako dobrej praktyki. Za-
chęcamy jednak do zapoznania się z pełną wersją Raportu, która szczegółowo nakreśla kolejne etapy prowa-
dzonej analizy.

Płeć stanowi podstawową kategorię społeczną. Rodzimy się, żyjemy i umieramy jako osoby określonej płci. Jej 
rodzaj determinuje relacje społeczne, które są szczególnie widoczne w stereotypach płci. Zawarte w nich spo-
łeczne przekazy mówią o obowiązkach oraz tradycyjnych formach zachowania się. Jako kobiety i mężczyźni, 
mamy różne potrzeby i problemy, i przez to inaczej wpływają na nas decyzje podejmowane na szczeblu cen-
tralnym, zarówno na naszą sytuację ekonomiczną i społeczną. W wielu krajach zwrócono uwagę na fakt, że te 
same decyzje makroekonomiczne, w tym również fiskalne, które nie są uwrażliwione na płeć mogą prowadzić 
do powstawania, utrwalania lub nawet pogłębiania nierówności pomiędzy obywatelami obydwu płci. Dzie-
je się tak, dlatego, że społeczne relacje oparte na rodzaju płci mają ogromny wpływ na podział miejsc pracy, 
dochodu i poziomu życia. Świadome przyjęcie perspektywy płci w projektowaniu i planowaniu makroekono-
micznym pozwala na zrozumienie jak polityka ta wpływa na sytuację kobiet i mężczyzn. Perspektywa płci zo-
stała przyjęta we współczesnej polityce makroekonomicznej wielu krajów. Mówiąc „współczesne” porównu-
jemy ją z „tradycyjnym” sposobem prowadzenia polityki makroekonomicznej, który w teorii określa się neu-
tralnym pod względem płci.

Dodatkowym motywem powyższych inicjatyw jest fakt, że gros istotnych zajęć i zadań wykonywanych 
przez osoby różnych płci nie znajduje swojego odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach. Dla przykładu 
w analizach rynku pracy, nie są brane pod uwagę godziny nieodpłatnej pracy wykonywanej w domu, lub przy 
opiece nad osobami starszymi.

 Inicjatywy, które podjęto do tej pory koncentrują się przede wszystkim w obszarze budżetu państwa i dlatego 
określane są z języka angielskiego mianem „gender budget”. Jest to forma promowania równości płci nie tylko 
w aspekcie społecznym i prawnym, ale przede wszystkim ekonomicznym. W tym celu przeprowadza się ana-
lizy budżetów państw, a w szczególności konstrukcji celów budżetowych, procedur powstawania budżetu, 
analizy strony dochodowej i wydatkowej budżetu, skierowanych do kobiet i mężczyzn bezpośrednio, lub też 
o wpływie pośrednim na ich położenie. W budżecie centralnym wyrażone są ogólne cele i założenia państwa 
w stosunku do obywateli. Analiza jednakże nie musi się do niego ograniczać, czego wyrazem jest powsta-
nie niniejszego raportu, który, w podstawowych założeniach, uwzględnia rosnącą rolę społeczności lokalnych 
w budowaniu wartości demokratycznego państwa. Warto zatem spojrzeć na cele, jakie towarzyszą realizacji 
budżetów na szczeblu lokalnym. Wydaje się również, że polityka lokalna może szybciej i łatwiej identyfikować 
potrzeby mieszkańców. 

W pełnym Raporcie szczegółowo omówiono sytuację kobiet i mężczyzn w Gdańsku, w tym między innymi 
strukturę demograficzną, wykształcenie, stan zdrowia oraz lokalny rynek pracy. Tymczasem w niniejszym 
streszczeniu ograniczono się do wskazania podstawowych  wniosków o jakości życia gdańskiej społeczności. 

Następna część niniejszego streszczenia poświęcona jest metodom i narzędziom stosowanym w wielu kra-
jach w projektach budżetów wrażliwych na potrzeby płci. W tej części zdefiniowane zostało pojęcie gender 
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budget, poszczególne etapy projektów, szczegółowo potraktowano korzyści wynikające z gender budget za-
równo dla lokalnej społeczności oraz jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowym celem tego frag-
mentu pracy jest scharakteryzowanie istoty budżetowania pod kątem płci. 

W części trzeciej uwaga została skupiona na budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Zaprezentowa-
no w niej zależności budżetów jednostek samorządu terytorialnego i polityki finansów publicznych państwa. 
W ten sposób określono możliwości realizacji podstawowego zadania władz lokalnych - zaspakajania potrzeb 
mieszkańców.

Ostatnia część streszczenia podejmuje wybrane trzy problemy mieszkańców Gdańska oraz rekomendacje, 
które mogą służyć pomocą w projektowaniu działań w regionie. Szczegółowa analiza działań władz lokalnych 
w trzech wybranych obszarach problemowych mieszkańców Gdańska oraz działania lokalne zostały opisane 
w pełnej wersji Raportu. Wybrane problemy nie są oczywiście jedynymi problemami mieszkańców, a przez 
wielu na pewno nie są uznawane za najważniejsze. Ograniczenie liczby analizowanych zjawisk podyktowa-
ne jest kilkoma przyczynami. Z jednej strony wynika z celu, jaki stawiają sobie autorki pracy - przedstawienia 
konkretnych propozycji i rekomendowania działań możliwych i koniecznych do przeprowadzenia przy współ-
udziale władz i społeczności lokalnej. Drugim natomiast jest konieczność ograniczenia zasięgu Raportu tak, 
aby wybrane problemy przedstawione zostały jak najbardziej kompleksowo. 

W Raporcie wykorzystane zostały materiały źródłowe z Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz z oficjalnych 
stron Urzędu Miasta Gdańska. Ponadto, dzięki uprzejmości wielu instytucji, w tym Narodowego Funduszu 
Zdrowia i Komendy Wojewódzkiej Policji, Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy możliwe stało się 
uwzględnienie w Raporcie takich zjawisk jak: profilaktyka zdrowotna, przestępczość i karalność. W pracy wy-
korzystano szereg raportów instytucji krajowych oraz międzynarodowych, uwzględniono wyniki badań pol-
skich i zagranicznych naukowców. W wielu obszarach wykorzystano materiały udostępnione przez Ośrodek 
Badania Opinii Publicznej oraz wnioski z najnowszego raportu Banku Światowego, dotyczącego spraw kobiet 
w okresie transformacji. Tym niemniej nie wszystkie materiały źródłowe zawierały podziały statystyczne nie-
zbędne w analizie, a w niektórych zagadnieniach nie były dostępne źródła najbardziej aktualne. Z tego powo-
du analiza nie zawsze jest prowadzona na takim samym poziomie szczegółowości. Raport należy traktować 
jako zaproszenie do dyskusji na temat problemów społeczności lokalnych, a także możliwych rozwiązań. 
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CZĘŚĆ I

Sytuacja kobiet  
i mężczyzn w Gdańsku

1 Czynniki wpływające na jakość życia mieszkańców Gdańska – wnioski   
 podstawowe 

W 2002 roku przeprowadzono narodowy spis ludności, którego wyniki pozwoliły na wyciągnięcie szeregu 
wniosków dotyczących społeczności miasta Gdańska. 

Po pierwsze, Gdańsk jest miastem o malejącej liczbie mieszkańców. Biorąc pod uwagę niską liczbę dzieci na-
leży uznać to zjawisko za niepokojące. Problem ten dotyczy terenu całego kraju i wymaga stworzenia przyja-
znych warunków dla młodych ludzi pragnących potomstwa tj. efektywny system opieki nad małymi dziećmi, 
który pozwoli na pogodzenie obowiązków edukacyjnych i zawodowych z życiem rodzinnym. 

Po drugie, w Gdańsku coraz większy odsetek stanowią ludzie starsi, którym należy poświęcić więcej uwagi. 
Niezbędne jest stworzenie nowoczesnego programu, który zaspokoi duże potrzeby opieki osób starszych, 
ale również uwzględni możliwości realizacji ich potencjału, w tym przede wszystkim nowe ramy pracy, opieki 
zdrowotnej, mieszkalnictwa, czy zagospodarowania czasu wolnego. Rażącym problemem jest ubóstwo osób 
starszych. W tej grupie znajduje się więcej kobiet niż mężczyzn. Z uwagi na dysproporcje w wysokości emery-
tur kobiet i mężczyzn jest konieczne ukierunkowanie programów również na ich potrzeby. Warto zastanowić 
się nad zorganizowaniem możliwości dodatkowego zajęcia po okresie pełnej aktywności zawodowej. 

W Gdańsku mieszka liczna grupa osób niepełnosprawnych. Ich problemy powinny być dostrzeżone zarówno 
przez władze miasta, jak i działające na jego terenie organizacje pozarządowe i instytucje charytatywne. Pro-
gramy muszą być ukierunkowane osobno na pomoc kobietom i mężczyznom. Chodzi tu głównie o wysoki 
stopień bezrobocia, który, między innymi, jest następstwem braku powiązań rynku pracy z kierunkami kształ-
cenia. Kobiety, jako bardziej liczna grupa niepełnosprawnych, powinny być objęte szczególną pomocą insty-
tucjonalną zapewniającą ich aktywizację – poprzez promowanie możliwości pracy oraz poprzez kształcenie, 
które odpowiada potrzebom rynku. Osobnym problemem osób niepełnosprawnych jest niski zakres działań 
miasta na rzecz dostosowania infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców. Szczególną barie-
rę stanowi w tym przypadku komunikacja miejska. Chcąc sprostać polityce walki z wykluczeniem społecznym 
należy zapewnić przede wszystkim możliwość aktywności i mobilności osobom niepełnosprawnym. 

Kolejny problem to brak zintegrowanych działań na rzecz dopasowania kierunków kształcenia z wymogami 
dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jest to przyczyna niskiego wykorzystania zasobów ludzkich 
w Gdańsku. Brak zintegrowanych badań prognozujących zmiany na rynku pracy oraz wyznaczających pożą-
dane przez pracodawców zawody prowadzi do niedostosowania do rynku pracy. Charakterystyczna jest tu 
niedostateczna liczba osób o poszukiwanym wykształceniu i kwalifikacjach. Podkreślenia wymaga fakt, że ko-
biety w Gdańsku są średnio lepiej wykształcone niż mężczyźni. Również w grupie osób bezrobotnych kobiety 
są przeciętnie lepiej wykształcone. Niestety kobiety częściej wybierają kierunki kształcenia odzwierciedlające 
tradycyjny podział ról społecznych.  Kobiety częściej nie posiadają specjalizacji wykształcenia i stanowią zde-
cydowaną przewagę wśród uczniów szkół ogólnokształcących. 

Dużym zagrożeniem dla mieszkanek Gdańska jest bezrobocie długotrwałe. Niepowodzenia w poszukiwaniu 
pracy, brak aktywności i frustracje mogą prowadzić do pojawienia się problemów psychicznych. Osoby długo-
trwale bezrobotne powinny więc mieć zapewnioną współpracę z psychologiem. 

Analiza struktury grupy osób bezrobotnych wskazała, że udział w niej młodych kobiet jest niepokojąco wyso-
ki. Młode kobiety są według przedsiębiorców bardziej kosztownymi pracownikami. Z tego względu należało-
by stworzyć działania wspierające pracodawców oraz programy identyfikujące kobietę jako pełnowartościo-
wego pracownika. Warto jest również promować te przedsiębiorstwa, które prowadzą przyjazną politykę za-
trudnienia kobiet, dla których kobieta z rodziną nie stanowi „obciążenia”. 

Dodatkowym elementem jest uwrażliwienie kobiet i mężczyzn na równouprawnienie, również w korzystaniu 
z praw rodzicielskich, gdyż to kobiety nadal częściej korzystają z uprawnień do urlopu wychowawczego. Ważnym 
czynnikiem poprawy sytuacji kobiet jest wspomniana profesjonalna opieka instytucjonalna nad dziećmi. Zapewni 
to nie tylko poprawę konkurencyjności kobiet, ale również pomoże w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym  
i biernym zawodowo. Może się zatem przyczynić do podniesienia ogólnej stopy aktywności zawodowej 
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mieszkańców Gdańska. Ważną rolę mogłyby tu odegrać dotowane przedszkola prywatne, czy nawet prywat-
ne przedszkola przyzakładowe.

W Raporcie zwrócono uwagę na niskie zainteresowanie kobiet polityką oraz działalnością władz miasta. Bra-
kuje odpowiedniego lokalnego lobby działającego dla poprawy jakości życia mieszkańców, ze szczególnym 
nastawieniem na realizowanie w polityce lokalnej zasady równego traktowania obydwu płci. Podniesienie po-
ziomu świadomości praw kobiet i znaczenia budowania społeczności lokalnej jest dużym wyzwaniem dla or-
ganizacji pozarządowych. 

Biorąc pod uwagę jakość życia, jednym z najbardziej widocznych problemów jest zjawisko chuligaństwa 
i wandalizmu, szczególnie widocznych na terenach rekreacyjnych Gdańska, takich jak parki, skwery czy nawet 
centrum Starego Miasta. Należy przedsięwziąć kroki w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa w tych re-
jonach. 

Niski poziom profilaktyki, trudny dostęp do lekarzy specjalistów oraz jakość usług medycznych łączy się 
z częstymi przypadkami zachorowaniami nowotworowymi i układu krążenia. Konieczne jest regularne, a nie 
„okazyjne” przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym przesiewowych. Zarówno wśród kobiet, jak 
i wśród mężczyzn nie brakuje chęci do leczenia. Problemem jest jednak brak zaufania do publicznej opieki 
zdrowotnej oraz zbyt drogie usługi w prywatnych ośrodkach. Kwestią priorytetową powinno być opracowa-
nie programów edukacyjno-informacyjnych zachęcających do stosowania profilaktyki. Najlepiej poprzez na-
głaśnianie corocznych akcjach dla mieszkańców. Niepokojącym zjawiskiem jest również rosnący problem al-
koholizmu wśród kobiet.

Władze miasta wyraźnie wykazują zainteresowanie problemami społeczności lokalnej, tym niemniej warto 
wdrażane programy ukierunkować na specyficzne problemy kobiet i mężczyzn. Pozwoliłoby to na lepszą alo-
kację ograniczonych środków finansowych i przyczyniłoby się do lepszego zaspokojenia potrzeb lokalnej spo-
łeczności. 
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Gender budget

2 Gender budget - Istota budżetów wrażliwych na płeć

2.1 Definicja i rys historyczny 

Gender budget (GB) to relatywnie nowe podejście w polityce budżetowej, które promuje równość płci. Oce-
nia się, że na świecie w ponad 60 krajach uwzględnia się wpływ polityki budżetowej państwa na życie kobiet 
i mężczyzn. Za pioniera tego podejścia przyjmuje się Australię, która już w 1984 roku wprowadziła roczne ra-
porty o programach ukierunkowanych na potrzeby kobiet – tzw. budżety kobiet1. Po Australii przyszedł czas 
na inne kraje Commwealth’u oraz na kraje Afryki i Azji, w których inicjatywy te od samego początku wspierane 
były przez organizacje międzynarodowe, tj. UNIFEM i Bank Światowy. Budżet wrażliwy na płeć uznany został 
za doskonałe narzędzie w walce z dyskryminacją kobiet w poszczególnych krajach. Ponadto, cechy takiego 
budżetu, do których należą przejrzystość, elastyczność, odpowiedzialność i nadzór spowodowały, że jest to 
narzędzie odpowiednie w warunkach demokratycznych - w dobie społeczeństwa obywatelskiego, w którym 
każdy obywatel ma prawo do informacji. W kolejnych latach analizami tego typu zainteresowały się kraje 
Unii Europejskiej, w których również dostrzeżono korzyści i możliwości, jakie niosą z sobą inicjatywy gender 
budget. W ramach polityki wspólnotowej wydano zalecenia stosowania zrównoważonej polityki dla państw 
członkowskich, której efektem będzie zmniejszenie różnic w pozycji kobiet i mężczyzn. 

Inicjatywy tego typu wdrażane są pod różnymi nazwami. Do najczęściej spotykanych należą „budżet kobiet” 
oraz „budżet wrażliwy na płeć”. Analizy dotyczą zarówno całości budżetu państwa, jak i tylko pewnych sfer, 
tj.: wydatków na zwalczanie przemocy, wydatki na służbę zdrowia i edukację. Doświadczenia wielu krajów 
wskazują, że główny problem przy wprowadzaniu gender budget stanowią bazy danych, które dotychczas 
w większości nie uwzględniają płci2. 

Gender budget oznacza ocenę finansów państwa z perspektywy równości płci. Jest to uwzględnienie płci na 
wszystkich szczeblach procesu budżetowego i wiąże się z redefinicją i restrukturyzacją dochodów i wydatków 
budżetu państwa, która przyczynia się do zwalczania nierówności pomiędzy obywatelami. 

Celem gender budget jest analiza wszystkich form dochodów i wydatków publicznych z perspektywy płci 
oraz identyfikacja ich skutków dla pozycji kobiet w porównaniu do pozycji mężczyzn w społeczeństwie. Za 
punkt wyjścia przyjmuje się założenie, że efekty oddziaływania budżetu będą inne dla kobiet i dla mężczyzn 
z powodu różnych ról, jakie pełnią w społeczeństwie i gospodarce. Oznacza to, że analizie poddane są nie tyl-
ko wydatki i dochody bezpośrednio związane z programami walczącymi z nierównościami społecznymi. Po-
dejście przyjmowane w budżetach wrażliwych na płeć jest holistyczne i uwzględnia cały szereg aspektów, 
które nie znajdowały miejsca w wielu dotychczasowych programach zwalczających dyskryminację. 

Podkreślić należy również, że gender budget nie oznacza konstruowania oddzielnego budżetu dla kobiet. Nie 
jest to również budżet wrażliwy tylko na potrzeby kobiet. Inicjatywa gender budget jest ukierunkowana na 
zmniejszanie różnic w szansach, jakie posiadają wszyscy obywatele, bez względu na płeć. Dlatego inicjatywa 
GB musi być jednocześnie skoordynowana z innymi programami promującymi równość3. 

Analiza finansów publicznych z punktu widzenia równości płci nie jest łatwym zadaniem. Trudności wynikają 
ze wspomnianej niepełnej ewidencji statystycznej. Autorzy muszą wykonać analizę ilościową finansów pub-
licznych, pragnąc jednak uniknąć poważnych uproszczeń, konieczne jest uwzględnienie rzetelnej analizy ja-
kościowej. Nie można zapomnieć, że wyniki raportu mogą mieć duży wydźwięk społeczny i medialny. 

W fazie początkowej może być konieczne wybranie jednego, dwóch obszarów lub polityk, które będą anali-
zowane pod względem równości płci, będą to tzw. projekty pilotażowe. Doświadczenia wielu krajów wskazu-
ją, że dopiero w kolejnej fazie można stworzyć pełną analizę finansów państwa uwzględniającą równość płci. 
Wybór narzędzi zależy w dużej mierze od wybranej dziedziny i jest podyktowany również zasięgiem badań. 
Raporty pokazują jednoznacznie, że przy wprowadzaniu gender budget ważne jest przestrzeganie kilku za-
sad. Zasady te są następujące:

1. Zaangażowanie władz i wola polityczna - żaden projekt, który może wymagać reformy choćby tylko jednego 
z obszarów należących do sfery finansów publicznych, nie może się udać bez zaangażowania władz odpo-
wiadających za finanse publiczne. Problem w tym, że władze lokalne częstokroć nie są zainteresowane tego 
typu analizami. Taka sytuacja wymaga wprowadzenia kolejnej zasady. 
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2. Promowanie równości płci - szczególnie wtedy, gdy władze nie są zainteresowane wprowadzeniem projektu, 
konieczne staje się podkreślenie korzyści wynikających z budowania budżetu w oparciu o zasadę równości 
płci. W tym celu można organizować odpowiednie szkolenia i konferencje. We wszystkich krajach w proces 
ten zaangażowane są organizacje pozarządowe, oraz eksperci z uczelni wyższych. W konstrukcji centralne-
go lub lokalnego budżetu państwa, odzwierciedlone są cele polityczne poszczególnych ugrupowań poli-
tycznych, które jednak zmieniają się po kolejnych wyborach. Zaangażowanie organizacji pozarządowych 
i ekspertów może pozwolić na wprowadzenie projektów, których cele byłyby długofalowe. 

3. Przejrzystość i współudział - przejrzystość procesu budżetowego jest kluczowa dla osiągnięcia sukce-
su. W ustalaniu haromonogramu i przebiegu tego procesu konieczne jest uwzględnienie zrównoważo-
nej reprezentacji kobiet i mężczyzn, ekspertów z dziedziny finansów państwa, ekonomistów, socjologów 
i specjalistów ds. równości płci. Współudział oznacza częste konsultacje oraz platformę współpracy, która 
pozwoli na zbudowanie i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego również na poziomie lokalnym. 

4. Długookresowe ukierunkowanie strategii - cele, które mają być osiągnięte w projekcie gender budget, nie są 
możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku, a nawet w ciągu jednego okresu wyborczego. Z tego po-
wodu konieczne jest nakreślenie strategii długookresowej, podzielonej na krótsze etapy i mniejsze projekty. 
Takie ukierunkowanie strategii wymaga silnego lobbingu i porozumień pomiędzy partiami. Celem gender 
budget nie jest doraźne zwiększenie wydatków na grupy dyskryminowane, lecz zmiana pozycji społecznej 
i gospodarczej tych grup. Taki proces wymagać może nie tylko zmian w prezentacji dochodów i wydatków 
budżetu państwa lub budżetu lokalnego, ale przede wszystkim oznacza wprowadzenie w życie zasad rów-
ności we wszystkich aspektach życia publicznego. Wymaga to zmiany postaw społecznych. Za przykład 
może posłużyć Szwecja4. Kobiety w Szwecji doświadczały nierównomiernego traktowania na rynku pra-
cy. Pomimo gwarantowanych im praw, stanowiły mniejszość w kręgach decyzyjnych środowiska biznesu, 
a także nie były równomiernie reprezentowane wśród przedsiębiorców. Z tego powodu stworzone zostały 
programy promujące przedsiębiorczość wśród kobiet szwedzkich oraz imigrantek. Wprowadzono w życie 
gwarancję równych szans i praw kobiet na rynku pracy, która zobowiązuje pracodawców do równego trak-
towania kobiet i mężczyzn. 

5. Kontekst krajowy - każda inicjatywa gender budget, jeśli ma skutecznie zwalczać nierówność szans kobiet 
i mężczyzn, musi być dostosowana do konkretnej sytuacji społeczno-gospodarczej danego kraju. Niemoż-
liwe jest skonstruowanie uniwersalnego wzoru budżetu wrażliwego na płeć. Dlatego organizacje i eksperci 
promujący ten sposób myślenia o budżecie podają podstawowe narzędzia, którymi można się w analizie 
posługiwać, jednocześnie uczulając na konieczność dostosowania ich do warunków lokalnych. 

Analiza budżetu z perspektywy płci zawiera szereg elementów, w ramach, których autorzy szukają odpowie-
dzi na wiele pytań, w tym między innymi: 

1. Czy obciążenia podatkowe i dystrybucja wydatków publicznych rozkładają się proporcjonalnie i adekwatnie 
do potrzeb? 

2. Czy działalność sektora publicznego i proponowane programy dostosowane do potrzeb kobiet 
i mężczyzn? 

3. Jakie są skutki realizowanych programów? Czy zamierzone cele są osiągane i w jaki sposób mierzy się ich re-
alizację?

2.2 Przesłanki stworzenia gender budget

Polityka budżetowa państwa i finanse publiczne należą do polityki makroekonomicznej. Makroekonomia jest 
nauką o gospodarce jako całości i posługuje się agregatami obrazującymi ogólny stan gospodarki. Należą do 
nich: produkt krajowy brutto, inflacja, bezrobocie, budżet państwa. 

W uproszczeniu, celem makroekonomii jest takie oddziaływanie na poszczególne zmienne makroekonomicz-
ne, które pozwoli na zachowanie stabilnego poziomu wzrostu dochodu narodowego przy stabilnym pozio-
mie cen. 

W naukach ekonomicznych wyróżnia się dwa sektory gospodarki: sektor publiczny i sektor prywatny. Sektor 
publiczny obejmuje działalność rządu i pozostałych przedstawicieli władzy w tym również samorządowej. Sek-
tor ten wytwarza dobra i usługi oraz dokonuje transferów, dzięki którym realizuje cele społeczne i publiczne. 
Sektor prywatny obejmuje natomiast wszystkie transakcje ekonomiczne podejmowane przez osoby indywi-
dualne lub w stowarzyszeniu z innymi ludźmi. Sektor prywatny jest zorientowany na zysk i osiąga go poprzez 
sprzedaż wyprodukowanych dóbr na rynku. Według ekspertów zajmujących problemem równości płci, po-
wyższy podział, który uwzględnia tylko dwa sektory: publiczny i prywatny - jest niepełny5. Nie zostały w nim 
uwzględnione zadania wykonywane w gospodarstwach domowych i tzw. sektorze opieki (opieka nad dzieć-
mi, prowadzenie domu, opieka nad osobami starszymi). Czynności te, w przytłaczającej większości, wykony-
wane są przez kobiety, co wynika z przypisania do ról społecznych. W oficjalnych statystykach trudno również 
znaleźć informacje o szacowanej wielkości trzeciego sektora, zwłaszcza, że czynności te nie są transakcjami 
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ekonomicznymi i są nieodpłatne. Z tego wynika również, że udział kobiet w życiu makroekonomicznym jest 
większy niż podają to oficjalne statystyki, ponieważ duża część pracy przez nie wykonywana nie jest ewiden-
cjonowana. 

Tymczasem w naukach ekonomicznych panuje raczej nurt myślenia, że nie ma potrzeby zajmowania się 
problemami różnych wymogów stawianych obywatelom płci męskiej i żeńskiej. Z tej perspektywy polity-
ka makroekonomiczna jest neutralna, a różnice te powinny same zaniknąć wraz ze wzrostem gospodarczym 
i zwiększonym dobrobytem społeczeństwa. W naukach ekonomicznych człowiek to istota kierująca się zasa-
dami racjonalności, rynkowo ukierunkowana, która nie posiada płci, wieku, nie należy do społeczności etnicz-
nej i żyje poza kontekstem historycznym, kulturowym, geograficznym i społecznym. Taka jednostka jest od-
biorcą usług i transferów budżetu państwa. Brak wymienionych powyżej determinantów powoduje, że polity-
ka makroekonomiczna zamiast być neutralna pod względem płci, przez twórców podejścia GB jest nazywana 
„polityką ślepą”. Nie tylko nie powoduje aktywnej zmiany w statusie kobiet i mężczyzn, ale może wręcz pro-
wadzić do pogłębiania różnic pomiędzy nimi. 

Nie należy również ulegać iluzji, że nierówność statusu kobiet i mężczyzn jest zjawiskiem dotyczącym tylko 
krajów trzeciego świata. Przejawem nierównego traktowania przedstawicieli różnych płci w Europie jest cho-
ciażby rynek pracy, na którym praca kobiet jest wciąż niżej opłacana niż praca mężczyzn. Kobiety nadal wy-
konują większość prac domowych, co oznacza, że ich praca zaliczana jest do sektora niepłatnego. Finanse 
publiczne mają zarówno bezpośredni wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn poprzez transfery i usługi, ale jed-
nocześnie pośredni, gdyż wpływają na sposób wykorzystania czasu wolnego przez obywateli. Przyjęcie per-
spektywy płci pozwala na głębsze zrozumienie jak dochody i wydatki budżetowe wpływają na ekonomiczne 
i społeczne szanse kobiet i mężczyzn. 

Korzyści z wprowadzenia budżetu wrażliwego na potrzeby płci dla społeczeństwa:

• gender budget pozwala na zidentyfikowanie podstawowych potrzeb przedstawicieli dwóch płci, jedno-
cześnie identyfikuje problemy ludzi biednych, którzy przeważnie nie posiadają swoich reprezentantów, 

• identyfikuje obszary, w których dochody lub wydatki budżetu są niekorzystnie ukształtowane i nie zapew-
niają możliwości wyrównywania szans kobiet i mężczyzn,

• pozwala na nakreślenie programów i projektów, które powinny być wdrożone w kolejnych latach by zmniej-
szyć nierówność pomiędzy płciami, 

• wprowadza nowe spojrzenie na politykę budżetową i może przejawiać się na wszystkich jej szczeblach, 
• promuje przejrzystą politykę budżetową i przyczynia się do lepszego zrozumienia możliwości  

i ograniczeń przed jakimi stoi polityka budżetowa państwa oraz przyczynia się do zwiększenia odpowie-
dzialności państwa za realizowane cele, 

• zaangażowanie organizacji pozarządowych i ekspertów pozwala na budowanie społeczeństwa obywatel-
skiego,

• poprzez przejrzysty proces i strukturę pozwala na ograniczenie korupcji, 
• przyczynia się do zwiększenia efektywności wydatków państwa, gdyż pozwala nakreślić elastyczne progra-

my dostosowane do potrzeb odbiorców tych usług, 
• daje również informację, która uzupełnia dotychczasowe oficjalne statystyki i pokazuje pracę kobiet na 

rzecz społeczeństwa, 
• integruje programy zwalczające biedę oraz inne formy dyskryminacji, które mają źródło w różnicach religij-

nych, rasowych czy też wiekowych6.

Wprowadzenie projektów gender budget w życie przynosi również wymierne korzyści dla 
władz publicznych. 

Korzyści dla państwa wynikające z budżetu wrażliwego na płeć:

• zwiększa efektywność wydatków budżetowych poprzez kreowanie programów dostosowanych do potrzeb 
odbiorców,

• gender budget może być narzędziem informowania społeczeństwa o poczynionych postępach 
w zmniejszaniu różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w danym kraju i służyć jako system raportowa-
nia,

• jest narzędziem zwiększającym przejrzystość finansów publicznych, a jednocześnie zwiększa społeczną od-
powiedzialność za cele stawiane polityce budżetowej,

• daje nowe możliwości współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, ekspertami 
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i obywatelami, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz nadzoru nad instytu-
cjami demokratycznego państwa, 

• jest doskonałym narzędziem obrazującym postęp jaki dokonał się w zmniejszaniu nierówności pomiędzy 
kobietami i mężczyznami w kraju, który jest sygnatariuszem międzynarodowych konwencji praw człowieka, 
praw kobiet oraz w przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji, 

• przy analizie budżetów samorządowych gender budget wskazuje główne problemy lokalnej społeczności 
i pozwala na dostosowanie programów do jej potrzeb,

• z punktu widzenia lokalnych władz nieocenione jest działanie marketingowe, jakie niesie za sobą analiza 
budżetu lokalnego pod względem wrażliwości na potrzeby płci, które może się przełożyć na poparcie dla 
władz samorządowych oraz na budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i przyczynianie się do 
jego samoorganizacji7.

2.3 Fazy analizy gender budget – na czym polega proces wdrażania budżetów   
 wrażliwych na płeć

Jak każdy projekt, również ten jest procesem etapowym. Ogólną strukturę projektu gender budget zawiera 
poniższa tabela. 

Prawie każda organizacja prowadząca projekt GB stoi przed poważnymi problemami metodologicznymi. Jed-
nym z powodów są braki w materiałach źródłowych, w tym w statystykach. Za przykład dokładnych statystyk 
mogą posłużyć dane wprowadzone przez Szwedzkie Biuro Statystyczne, a zawierają one takie obszary jak8: 

1. Segregacja płci i edukacja:
-  wskaźniki wykształcenia dziewczynek i chłopców na wszystkich szczeblach kształcenia,
-  edukacja dorosłych z podziałem na płeć,
-  różnice w dostępie do kształcenia pomiędzy miejscowościami zurbanizowanymi i wiejskimi z podziałem na 

płeć, 
-  wskaźniki usunięć ze szkoły, absencji i powtarzania roku szkolnego. 
2. Podział obowiązków w gospodarstwie domowym:
-  czas poświęcony na nieodpłatną pracę z podziałem na stan cywilny, płeć, wiek, liczbę i wiek dzieci, 
-  wskaźniki zatrudnienia z podziałem na stan cywilny, płeć, wiek, liczbę i wiek dzieci, 
-  czas poświęcony przez dzieci na pracę w gospodarstwie domowym i/lub w rodzinnym gospodarstwie rolni-

czym. 
3. Rola reprodukcyjna kobiet:
-  ogólny wskaźnik urodzeń i dzietności kobiet,
-  wskaźnik dzietności i urodzeń w podziale na wiek, stan cywilny, zamieszkanie, 
-  populacja aktywna i nieaktywna ekonomicznie w podziale na liczbę posiadanych dzieci oraz stan cywilny.
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Tabela 1 Charakterystyka poszczególnych etapów projektu gender budget

etap nazwa charakterystyka

I Identyfikacja 
obszaru badań

W tej fazie konieczne jest dokonanie analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w nakreślonych 
obszarach życia. Do najczęściej  badanych obszarów należą: opieka zdrowotna, edu-
kacja, rynek pracy i bezrobocie, opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Analizy, jeśli 
jest to możliwe powinny, opierać się na oficjalnych statystykach. Jeśli takich nie ma to 
konieczne jest właściwie wdrożenie programu, który stworzyłby statystyki uwzględ-
niające płeć.  

II

Zdefiniowanie 
celów 
i pożądanych 
wyników

Po dokonaniu analizy sytuacji kobiet i mężczyzn można ocenić, które z obszarów po-
trzebują szybkiej interwencji i wprowadzenia zmian. W tym momencie trzeba założyć 
jakie cele zamierzają osiągnąć autorzy badania i w jakim dokładnie obszarze. Przy-
kładem celu może być stworzenie większej liczby miejsc pracy w sektorze informa-
tycznym ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Drugim elementem jest wybranie 
celów szczegółowych, metodologii badań i narzędzi, które mają przyczynić się do 
osiągnięcia celów .

III Konsultacje 
i komunikacja

Na tym etapie powinny nastąpić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz 
bezpośrednimi respondentami planowanego projektu. Jest to korzystne ponieważ 
to właśnie oni mogą najwięcej powiedzieć o potrzebach. Nie zawsze jest to możliwe 
ze względu na koszty projektu, warto się jednak zastanowić, czy zorganizowanie gru-
py fokusowej nie pozwoliłoby na lepsze określenie celów projektu. 

IV Formułowanie 
rekomendacji 

Jest to etap kluczowy w projekcie gender budget ponieważ w tym momencie anali-
zie poddane zostaną wszystkie wydatki i projekty realizowane przez sektor publiczny 
bezpośrednio lub pośrednio mające wpływ na dany obszar. Dokładne narzędzia zo-
staną omówione w następnej części. Analiza powinna odpowiedzieć na następujące 
pytania: 
• Jakie są możliwe rozwiązania sytuacji?
• Jak te rozwiązania wiążą się ze wcześniej zidentyfikowanymi celami?
• Kto będzie odpowiedzialny za wprowadzenie zmian w życie i jakie środki są 

potrzebne do zrealizowania celu?
• Jak zapewnić nadzór nad realizacją projektu i wytyczonych celów?

V Komunikowanie 
wyników

Autorzy projektu muszą wiedzieć kogo i za pomocą jakich wskaźników będą infor-
mować o otrzymanych wynikach i proponowanych rekomendacjach? Czy będą to 
władze lokalne, centralne a może inni respondenci? Jakie media będą zaproszone na 
przedstawienie wyników? W jakiej formie ma się odbyć prezentacja? 

VI Ewaluacja 

Każdy projekt, który ma się zakończyć sukcesem musi posiadać etap ewaluacji. Nie-
uwzględnienie go powoduje, że trudno jest udowodnić czy projekt został zrealizowa-
ny i w jakim stopniu. Warto również zastanowić się nad przyczynami ewentualnego 
niepowodzenia i stworzeniem wytycznych na przyszłość. 
Ocena projektu powinna odpowiedzieć na takie kwestie jak: 
Czy projekt był projektem uwzględniającym ważny aspekt życia ludzi? Innymi słowy 
czy główny problem był dobrze dobrany?
Czy projekt był efektywny? Czy osiągnięto zamierzone cele i w jaki sposób to usta-
lono? 
Czy efekty projektu utrzymywały się w dłuższym okresie? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D.Budlender G.Hewitt, Engendering Budgets A Practitioners Guide to Un-
derstanding and Implementing Gender-Responsive Budgets, Commonwealth Sekretariat, Gender Section, United Kin-
gom, 2003, http://www.thecommonwealth.org/gender oraz D. Budlender, D. Elson, G. Hewitt, T. Mukhopadhyay, Gender 
Budgets Make Cents- Understanding gender responsive budgets,  The Commonwealth Secretariat, January 2002, http://
www.thecommonwealth.org/gender

Do podstawowych wskaźników zaliczyć również można: 

- wskaźnik dyskryminacji uwzględniający różnice w poziomie płac,
- wskaźniki zatrudnienia na wyższych stanowiskach.
Brak powyższych statystyk powoduje, że analiza jest bardziej uboga, tym niemniej wciąż możliwa do wykona-
nia. Jeśli inicjatywa spotyka się ze wsparciem władz lokalnych lub samorządowych to warto, zamiast rozbudo-
wywania programów gender budget, od samego początku pokusić się o budowę niezbędnych baz danych. 

2.4 Narzędzia oceny budżetu wrażliwego na płeć 

Ze względu na dużą różnorodność programów i analiz budżetów z uwzględnieniem potrzeb płci dokonanie 
pełnej klasyfikacji metod i narzędzi badawczych jest utrudnione. Każda analiza tego rodzaju jest z założenia 
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dostosowana do kontekstu danego kraju, co utrudnia porównywanie wyników pomiędzy krajami, zwłaszcza 
wtedy, gdy inicjatywy prowadzone są systemach prawnych. 

Analiza finansów publicznych pod względem wrażliwości na płeć koncentruje się na budżecie państwa bądź 
też budżecie lokalnym. Brytyjska ekspertka, Diane Elson, wyróżniła następujące poziomy analizy gender 
budget: 

• polityka makroekonomiczna – analiza polityki makroekonomicznej ma za zadanie odpowiedzieć na takie 
pytania jak: czy cele polityki makroekonomicznej wspierają proces wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, 
jakie założenia polityki państwa są najważniejsze oraz na kogo jest ta polityka ukierunkowana? Przede 
wszystkim zaś konieczne jest stwierdzenie czy władze centralne uwzględniają potrzebę wyrównywania 
szans kobiet i mężczyzn. 

• struktura wydatków i dochodów publicznych – główny nacisk położony jest na proces dystrybucji dóbr 
publicznych. Ta część odpowiada na następujące pytania: kto ponosi największe obciążenia podatkowe, czy 
obciążenia podatkowe i transfery z budżetu państwa są odpowiednio rozłożone? Jakie koszty dostarcza-
nia usług publicznych są ponoszone przez budżet państwa? Jakie koszty są ponoszone na odbiorców usług 
publicznych w podziale na płeć, grupy wiekowe itd.

• efektywność usług publicznych – czy sektor publiczny dostarcza niezbędne usługi, które są odpowied-
nio dostosowane do potrzeb gospodarstw domowych i społeczności lokalnych? Konieczne jest przeprowa-
dzenie analizy potrzeb oraz oceny jakości usług, również w oparciu o badania sondażowe i grupy fokusowe. 
Analiza efektywności jest trudna i wymaga nowych narzędzi. Jako przykład pomiaru efektywności służby 
zdrowia jest wyliczenie danych nie tylko o liczbie pacjentów przyjętych na oddziały szpitalne, ale również 
dokonania zestawienia o liczbie pacjentów wyleczonych. 

Z powyżej przedstawionych obszarów wynika, że analiza gender budget może być bardzo rozbudowana. 
Warto wspomnieć o możliwości badania tzw. ukrytych kosztów dostarczania usług i reform finansów publicz-
nych. Dla przykładu: gdy przeprowadzana jest reforma służby zdrowia, której celem jest wskazanie oszczęd-
ności, to do narzędzi wspierających mogą należeć wcześniejsze zwolnienia pacjentów ze szpitali. Z punktu 
widzenia budżetu państwa jest to oszczędność. W budżecie wrażliwym na płeć wynik ten nie zostałby w ten 
sposób zaklasyfikowany, lecz oznaczałby przerzucenie kosztów na inne osoby, które opiekują się pacjentem 
w domu. 

Przedstawione powyżej narzędzia nie wyczerpują zagadnienia. Osobą, która jako pierwsza nakreśliła ramy 
teoretyczne budżetowania wrażliwego na płeć jest Rhonda Sharp, której koncepcje zostały zastosowane 
projekcie budżetu Australii w 1984 roku. Zidentyfikowane przez nią kategorie analizy finansów publicznych 
i strategii były następujące:

• wydatki skierowane tylko do kobiet – czyli te, które wymieniają kobiety jako grupę bezpośrednich benefi-
cjentów,

• analiza założeń i narzędzi polityki promującej równość płci w sektorze publicznym ,
• skutki strumieni dochodów i wydatków finansów publicznych na wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn.
Sektor publiczny jest również miejscem zatrudnienia dużej części społeczeństwa, dlatego konieczne jest za-
pewnienie do niego równego dostępu, a także zagwarantowanie równego statusu kobiet i mężczyzn. Ponie-
waż w obowiązujących systemach gospodarczych kontrakty pracowników i pracodawców z sektora prywat-
nego są kształtowane w oparciu o zasadę swobody umów, to państwo może oddziaływać na wyrównywa-
nie szans kobiet i mężczyzn głównie poprzez odpowiednie ramy prawne. Tym niemniej, w sektorze publicz-
nym, powinny być przestrzegane wszystkie zasady równości. Analiza w tym obszarze polega na ocenie ja-
kościowej polityki zatrudnienia w sektorze publicznym oraz ocenie zasad przyjmowania na konkretne stano-
wiska. Prowadzone są analizy struktury zatrudnienia według działów gospodarki, stanowisk, poziomu płacy, 
z uwzględnieniem płci, wieku, stanu cywilnego, stażu pracy, formy zatrudnienia oraz wykształcenia. W tym 
obszarze ocenia się również wszystkie programy promujące równouprawnienie, wielkości wydatków oraz licz-
bę osób uczestniczących według płci. 

Do pozostałych zagadnień badanych w tym obszarze należą:

-  liczba kobiet i mężczyzn na wyższych stanowiskach w sektorze publicznym, 
-  liczba kobiet i mężczyzn w kręgach decyzyjnych budżetu, 
-  liczba kobiet i mężczyzn pracujących na tzw. stanowiskach krytycznych – w policji, ośrodkach zwalczania 

skutków gwałtów i przemocy domowej, itp. 
-  zmiany polityki w roku bieżącym i nadchodzących latach.
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Na koniec tej części przedstawiamy strukturę gender budget w ujęciu przyjętym przez Sekretariat 
Commonwealth’u9:

1. Analiza beneficjentów usług publicznych z podziałem na płeć,
2. Analiza wydatków publicznych z podziałem na płeć,
3. Analiza polityki i przyjętych strategii z perspektywy wrażliwości na płeć, 
4. Analiza budżetu z perspektywy wrażliwości na płeć,
5. Analiza wpływu polityki państwa na sposób wykorzystania czasu wolnego,
6. Średnio i długookresowa analiza polityki makroekonomicznej z perspektywy wrażliwości na płeć. 
Po przedstawieniu narzędzi warto przyjrzeć się wynikom i doświadczeniom innych państw z wprowadzonych 
projektów gender budget.

3 Doświadczenia krajów stosujących gender budget

Duża liczba krajów stosujących gender budget uniemożliwia przedstawienie wszystkich doświadczeń płyną-
cych z tego rodzaju projektów. Warto przyjrzeć się tym rozwiązaniom, które zostały wprowadzone w krajach 
europejskich. 

Przedtem jednak przedstawimy ogólną charakterystykę projektów. Posiadają one następujące cechy:

• Duże zróżnicowanie projektów i stosowanych narzędzi badawczych – niejednokrotnie sygnalizowana 
w niniejszym opracowaniu różnorodność prowadzonych analiz ma również miejsce nawet wśród krajów eu-
ropejskich; 

• Konieczne zaangażowanie przedstawicieli Ministerstwa Finansów (MF) - można oczywiście prowadzić wstęp-
ną analizę budżetu bez udziału ministerstwa. W przypadku, gdy celem jest dokonanie zmian w polityce bu-
dżetowej, zaangażowanie decydentów jest niezbędne. Większość projektów prowadzona jest przy ścisłej 
współpracy z MF, ale również z inicjatywy ministerstw odpowiedzialnych za politykę społeczną, politykę 
równouprawnienia lub osób odpowiedzialnych za chronienie równego statusu kobiet i mężczyzn; 

• Wyniki analiz prezentowane są na dwa sposoby: w osobnym dokumencie tytułowanym, np. budżetem ko-
biet - w Australii, lub tzw. Żółtymi Stronami we Francji, lub jako część zintegrowaną z całym budżetem pań-
stwa;

• Niektóre z państw preferują analizy obrazujące tylko sytuację i wydatki na kobiety, inne natomiast analizują 
problem w odniesieniu do obydwu płci; 

• Większość krajów angażuje organizacje pozarządowe i ekspertów z dziedzin nauk społecznych, którzy pro-
wadzą zewnętrzne ekspertyzy budżetu państwa, dla przykładu w Wielkiej Brytanii stworzono Grupę Kobiet 
ds. Budżetu, która dokonuje okresowej oceny strategii przyjętych przez Ministerstwo Skarbu, a ponadto re-
gularnie spotyka się z przedstawicielami Ministerstwa, 

• W celu promowania projektów zorganizowano szkolenia i konferencje dla przedstawicieli ministerstw oraz 
ekspertów biorących czynny udział w projektach pilotażowych, 

• Stosuje się różne formy prezentacji wyników, w tym między innymi: publikacje fachowe i popularnonaukowe, 
wprowadzenie do budżetu, oraz publikacje otwarte skierowane bezpośrednio do senatorów 
i parlamentarzystów10. 

3.1 Rozwiązania i postulaty Unii Europejskiej

Zasada wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej znalazła swoje odzwierciedlenie między 
innymi w Traktacie Amsterdamskim oraz wspólnotowej Strategii Promowania Równości Płci przyjętej na lata 
2001-2005. Wszystkie kraje UE są sygnatariuszami Konwencji o Zwalczaniu Wszelkich Form Dyskryminacji Ko-
biet CEDAW, która zobowiązuje członków do zwalczania nierównego statusu kobiet w społeczeństwie. 

W październiku 2001 roku zorganizowana została konferencja poświęcona budżetowaniu uwzględniające-
mu potrzeby płci. Oświadczenie wydane na jej koniec zobowiązuje i przekonuje strony rządowe wszystkich 
krajów UE do wprowadzenia analiz gender budget. Za główne cele uznano wówczas wyrównywanie szans 
i pozycji kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz promowanie przejrzystych finansów publicznych. Podkre-
ślono również rolę budżetów wrażliwych na potrzeby płci w zwiększaniu efektywności finansów publicznych. 
Stwierdzono również konieczność pełniejszego zidentyfikowania barier zatrudnienia, przed jakimi stoją męż-
czyźni i kobiety w ciągu całego życia oraz konieczność promowania przedsiębiorczości i zwalczania barier 
w dostępie do mikro-kredytów.
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Poniższa tabela zawiera podstawowe dane na temat projektów wprowadzonych w niektórych krajach euro-
pejskich. 

Tabela 2. Charakterystyka programów gender budget: kraje Europy i Australii

kraj charakterystyka programu

Francja 

Od 2000 roku prowadzone są coroczne analizy budżetu państwa z perspektywy wrażliwo-
ści na potrzeby płci. W tzw. „Żółtym raporcie” zanalizowane są wydatki promujące równość 
płci i prawa kobiet dotyczące wszystkich departamentów i ministerstw. Jednym z programów 
wspiera przedsiębiorczość wśród kobiet. 

Wielka Brytania

Od 2001 roku w Wielkiej Brytanii prowadzone są regularne konsultacje z przedstawicielami or-
ganizacji praw kobiet. Ponadto prowadzi się szereg analiz dotyczących wpływu polityki fiskal-
nej na wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn. Między innymi raporty te prowadzą do zmian 
w polityce podatkowej. Przykładem jest zmiana opodatkowania gospodarstw domowych, 
w których obydwoje z rodziców pracuje zarobkowo. Z czysto ekonomiczno–podatkowego 
punktu widzenia wcześniejsze rozwiązania przyczyniały się do tego, że jednemu z rodziców 
nie opłacało się pracować na pełnym etacie. Z powodu różnicy w poziomie płac to kobieta 
częściej dokonywała wyboru pozostania w domu, lub też niepełnego czasu pracy.  

Kraje Nordyckie 

W 2002 roku rozpoczęto w krajach Nordyckich pilotażowe projekty budżetów wrażliwych na 
płeć. Do krajów tych należały m.in.:
• Norwegia – średniookresowy program ma zakończyć się pełną zintegrowaną analizą bu-

dżetu uwzględniającą wszystkie ministerstwa,
• Dania – średniookresowy program na lata 2002-2006, w którym biorą udział eksperci ze-

wnętrzni przygotowujący analizę budżetu wrażliwego na potrzeby płci, 
• Finlandia i Islandia, 
• Szwecja – długookresowy projekt, którego finalnym efektem ma być budżet w całości 

wrażliwy na płeć, na obszary pilotażowe wybrano politykę społeczną, rozwój regionalny 
oraz transport.

Austria 
Wprowadzono w życie analizy finansów państwa pod kątem wrażliwości na potrzeby płci, 
głównym obszarem zainteresowań jest polityka fiskalna. Ministerstwo Finansów korzysta 
z niezależnych ekspertyz Instytutu Voklswirtschafttheorie-und politik.   

Belgia 

Wprowadzono w życie pilotażowy projekt oceny budżetu państwa pod kątem wrażliwości na 
płeć przy wydatnej pomocy i koordynacji z ekspertami z uczelni wyższych. Pierwsza faza pro-
jektu polegała na ocenie narzędzi. W drugiej natomiast, gremium naukowe spotykało się bez-
pośrednio z przedstawicielami poszczególnych ministerstw, którym komunikowano wyniki 
raportów oraz proponowano realne zmiany.

Australia 

Australia była pionierem analizy budżetu pod kątem wrażliwości na potrzeby płci, wiele 
z proponowanych zmian zostało wprowadzonych do polityki rządu, a coroczny raport wyda-
wany jest pod nazwą „Budżet Kobiet”. Wyniki analiz pokazały miedzy innymi, że sektorem za-
trudniającym dużą liczbę kobiet jest sektor telekomunikacji. Z tego powodu jest on objęty 
szczególnym zainteresowaniem i wparciem ze strony władz. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie,  D.Budlender G.Hewitt, Engendering Budgets A Practitioners Guide to Under-
standing and Implementing Gender-Responsive Budgets, Commonwealth Sekretariat, Gender Section, United Kingom, 
2003, http://www.thecommonwealth.org/gender oraz D.Budlender G.Hewitt, Gender Budgets Makes More Cents, Coun-
try Studies and Good Practice, Commonwealth Sekretariat, UK August 2002,  http://www.thecommonwealth.org/gender

Ponadto do krajów europejskich, które stosują analizę gender budget należą11: 

• Irlandia, gdzie analiza równych szans płci jest ujęta w ramach Narodowego Planu Rozwoju, 
• Szwajcaria, gdzie inicjatywy budżetów wrażliwych na potrzeby płci są przede wszystkim inicjowane przez 

związki zawodowe i organizacje kobiece, 
• Włochy, które dokonują analiz zarówno na poziomie centralnym, jak i w lokalnych budżetach jednostek sa-

morządu terytorialnego, 
• Szkocja, gdzie prowadzone są badania pozycji kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, mediach i obszarze ba-

dań naukowych, od roku 2000 ruszyły natomiast inicjatywy analizy wpływu budżetu państwa na kobiety, 
• Hiszpania, gdzie projekt gender budget jest realizowany w Kraju Basków.
Z badań wynika, że wprowadzenie analiz gender budget jest nie tylko dobrym sposobem na dostosowanie 
finansów publicznych do potrzeb odbiorców, ale również elementem dostarczającym bardzo ciekawych spo-
strzeżeń, które poszerzają wiedzę o regułach społecznych. Do takich analiz należą między innymi wyniki bry-
tyjskiej grupy badawczej. Badacze ci dowiedli, że przeznaczenie dodatkowych zasiłków rodzinnych bezpo-
średnio kobietom zwiększa wymiernie wydatki ponoszone na dzieci w rodzinie w gospodarstwie domowym. 
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Wyniki tych badań doprowadziły do zmian zasad wypłacania świadczeń socjalnych. 

Krajem, w którym projekt doprowadził do zmian jest również Szwecja12, gdzie kobiety, pomimo gwarantowa-
nych im praw, doświadczają nierównomiernego traktowania na rynku pracy. Kontrakty płacowe w sektorze 
prywatnym są kwestią swobody umów i trudno jest dokładnie ocenić, jakie są różnice w poziomach płac po-
między kobietami i mężczyznami. Dlatego władze Szwecji wprowadziły ustawę, która zobowiązuje pracodaw-
ców do równego traktowania kobiet i mężczyzn. Ustawa ta nakłada na pracodawców obowiązek dorocznego 
dokonywania oceny poziomu płac oraz innych warunków pracy pomiędzy kobietami i mężczyznami zatrud-
nionymi na podobnych stanowiskach i posiadających zbliżony zakres obowiązków. Celem jest określenie nie-
równości w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz wyeliminowanie tego zjawiska. Pracodawca jest zobowiązany 
do wdrożenia planu naprawy w ciągu  trzech lat. Ustawa ta przeniosła ciężar udowodnienia braku dyskrymina-
cji ze względu na właściciela przedsiębiorstwa. W ustawie dokonano również zapisów zabraniających jakich-
kolwiek form dyskryminacji w procesie rekrutacji oraz zatrudnienia. 

Natomiast w Republice Federalnej Niemiec odnośnie gender budget nakreślono długookresową strategię 
obejmującą finanse lokalne miasta Berlina. Głównym celem projektu jest przygotowanie budżetu wrażliwego 
na potrzeby płci na rok 2006. Strategia zakłada dokładne opracowanie danych statystycznych, kryteriów anali-
zy i przedstawienie pełnych informacji do wiadomości publicznej. Przy opracowywaniu strategii twórcy okre-
ślili warunki, jakie muszą być spełnione, aby strategia osiągnęła sukces. Są to między innymi: 

- jasno zdefiniowane, dobrze określone cele strategii budżetowej, które będą w pełni odnosić się do zasad 
sprawiedliwości i równości płci, 

- udokumentowana wola polityczna do wprowadzenia gender budget, 
- zaangażowanie organizacji związanych z walką o prawa płci, 
- określenie źródeł i baz danych, 
- zastosowanie dokładnych ram czasowych,
- monitoring strategii.
Do instrumentów, które określono w strategii należą:

- analiza strategii politycznych z punktu widzenia wrażliwości na potrzeby płci,
- analiza struktury potrzeb i wykorzystania usług dostarczanych przez budżet lokalny,
- analiza struktury obciążeń podatkowych ze względu na płeć, 
- analiza wpływu budżetu lokalnego na wykorzystanie czasu wolnego przez kobiety i mężczyzn.
Podsumowując projekt berliński, należy podkreślić, że inicjatywa pochodzi od władz miasta Berlina, co po-
woduje, że w projekt zaangażowane są wszystkie departamenty. Takie zaprojektowanie strategii pomaga 
w realizacji projektu z dwóch powodów. Po pierwsze, wszystkie ważne instytucje z ramienia władz miasta, 
oraz instytuty badawcze analizują efektywność wypracowanych narzędzi i jednocześnie budują statystyczne 
bazy danych. Po drugie, w strategii typu top-down zapewnione jest źródło finansowania projektu na kolej-
ne lata badań. 
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CZĘŚĆ III

Budżety jednostek 
samorządu terytorialnego

4 Charakterystyka budżetów lokalnych

Budżetowanie pod kątem płci wymaga wskazania rekomendacji, ale jednocześnie osadzenia proponowanych 
działań w rzeczywistości gospodarczej. Konieczna jest analiza możliwości budżetów lokalnych z punktu wi-
dzenia prawa. Należy omówić podstawowe zależności polityki państwa i polityki lokalnej. 

Decentralizacja polityki finansów publicznych prowadzi do powiększania znaczenia jednostek samorządo-
wych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wiąże się to z delegowaniem odpowiedzialności za rea-
lizację zadań o charakterze usług publicznych. Sytuacja Miasta Gdańska jest tym bardziej skomplikowana, iż 
w myśl przepisów prawa jest to miasto na prawach powiatu. Nakładają się tu zatem uprawnienia wynikające 
zarówno z realizowania zadań gminy, jak i powiatu. W konsekwencji, poprzez dublowanie się źródeł finanso-
wania, komplikacji ulegają struktury dochodów i wydatków Gdańska. 

W niniejszej części wskazano na znaczenie poszczególnych organów szczebla lokalnego w kształtowaniu bu-
dżetu i realizowaniu jego postanowień. W analizie znalazły się zagadnienia dotyczące sprawowania kontroli nad 
jednostkami samorządowymi i ich polityką budżetową. Podjęto również próbę zbadania wpływu zastosowania 
układu zadaniowego budżetu, opartego na zasadach zarządzania przez cele, na szczegółowość, efektywność  
i przejrzystość procedur budżetowych. W tej części pracy scharakteryzowana została specyfika działań samo-
rządu terytorialnego, którą jest ścisła zależność od decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym. 

4.1 Znaczenie finansów publicznych w zaspakajaniu potrzeb społecznych

Finanse publiczne, obejmujące procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicz-
nych, realizują szereg funkcji. Podstawową, a zarazem najstarszą jest funkcja fiskalna, zwana także alimenta-
cyjną. Polega ona na gromadzeniu przez podmioty publiczne środków niezbędnych do realizacji zadań pub-
licznych. Z funkcją fiskalną związana jest funkcja redystrybucyjna, której istotą jest świadome alokowanie wy-
tworzonego w kraju dochodu narodowego pomiędzy różne podmioty. Kolejna funkcja, zwana interwencyjną, 
polega na stymulowaniu określonych zachowań za pomocą różnego typu bodźców finansowych. 

Wyznaczenie podstawowych celów polityki państwa musi odbywać się poprzez rozpoznanie potrzeb spo-
łecznych oraz narzędzi umożliwiających ich zaspakajanie. „Teoria i praktyka finansów publicznych zgodnie po-
twierdza prawidłowość, że wykorzystanie środków publicznych jest tym bardziej efektywne, im dysponenci środ-
ków i realizatorzy zadań publicznych są bliżej społeczności, na rzecz której działają”13. Z tego wynika koniecz-
ność realizowania funkcji finansów publicznych za pomocą aparatu samorządu terytorialnego, który może 
najskuteczniej realizować jej potrzeby. Potwierdzeniem tego są rzeczowe efekty działań organów gmin na 
rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej, które okazały się bardziej efektywne niż te, podejmowane przez ad-
ministrację rządową. W myśl Konstytucji RP, samorząd terytorialny powinien realizować istotną część zadań 
publicznych14. Z jednej strony, jednostki samorządu terytorialnego działają jako część aparatu administracji 
publicznej, z drugiej natomiast - jako osoba prawna, gospodarująca majątkiem w celu zaspakajania potrzeb 
społeczności lokalnej15. 

Wynika z tego silna potrzeba decentralizacji terytorialnej, zarówno w aspekcie ustrojowym, administracyj-
nym, jak i finansowym16. Niestety, upatrując w więzach finansowych najbardziej skutecznej formy wpływu na 
działalność samorządów lokalnych, władze centralne częstokroć wykazują niechęć w przekazywaniu możli-
wości osiągania znacznych dochodów własnych i subwencjonowania17. 

Kluczową rolę odgrywają tu także relacje stopnia decentralizacji wydatków publicznych i autonomii finanso-
wej samorządu terytorialnego. Zakres decentralizacji w Polsce pozostaje wciąż niewielki. Polska, wydatkując 
poprzez jednostki lokalne 11,2% PKB, mieści się w grupie krajów o średnim stopniu decentralizacji. Ponadto 
wskaźnik udziału wydatków lokalnych w wydatkach publicznych w Polsce znacznie odbiega od większości 
krajów wysokorozwiniętych (Wykres 1).

Jak wynika z wykresu 1, na przykład w Niemczech stosuje się dużo bardziej zdecentralizowaną politykę wy-
datkowania środków publicznych (34,5% do 26,7% w Polsce). Wydatki jednostek lokalnych w proc. PKB różnią 
się o 8,5 punktu procentowego (Niemcy – 19,7%, Polska 11,2%). W roku 2003 w planie budżetów publicznych 
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w Polsce stosunek wielkości budżetów samorządu terytorialnego do budżetu państwa wynosił jak 1 do 3. 
Biorąc pod uwagę fundusze celowe i finanse NFZ, wskaźnik ten dla jednostki samorządu terytorialnego (JST) 
zmniejsza się do 11,4%18. Po części można to tłumaczyć tym, że Polska jest państwem jednolitym, a Niemcy fe-
deracją. Tym niemniej wskaźniki decentralizacji w Polsce i Szwecji pokazują jeszcze większą dysproporcję.

Wykres 1. Udział wydatków lokalnych w wydatkach publicznych (z uwzględnieniem 
ubezpieczeń społ.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Finanse publiczne i prawo finansowe, op. cit., s. 353.

Celem decentralizacji jest samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, która jednocześnie pozosta-
je jedną z zasad ustroju samorządu terytorialnego. Polega ona „na zapewnieniu wszystkim, poszczególnym 
jednostkom samorządu terytorialnego szerokiego zakresu swobodnego decydowania we własnym imieniu i na 
własną odpowiedzialność o sprawach regionalnych lub lokalnych w celu zaspakajania potrzeb mieszkańców swo-
jego terytorium”19. Dalsze rozważania prowadzą zatem do wniosku, że nie ma hierarchicznego podporząd-
kowania JST jednostkom wyższego szczebla, zarówno w zakresie ustrojowym (wolne wybory), organizacyj-
nym, administracyjno-prawnym (osobowość prawna, własne zadania i kompetencje), jak również ekonomicz-
no-finansowym (samodzielność finansowa). Tym samym w ramach budżetów, JST posiadają własne środki 
i mogą nimi dowolnie dysponować w celu samodzielnego wykonywania powierzonych im ustawami zadań 
publicznych20.

Wszystkie powyższe ustalenia są zgodne z treścią Europejskiej Karty Samorządów Terytorialnych21, która pod-
kreśla znaczenie społeczności lokalnej, jako jednej z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego. Należy-
te wyposażenie społeczności lokalnych w konieczne instrumenty stwarza warunki dla skutecznego zarządza-
nia i prowadzi do budowy Europy w oparciu o zasady demokracji i decentralizacji władzy22. 

4.2 Zadania zlecone miastom na prawach powiatu

Zadania powierzane ustawowo jednostkom samorządu terytorialnego należą do zadań publicznych. Do jed-
nych z najważniejszych potrzeb społecznych należy zapewnienie warunków do rozwoju regionalnego, który 
ma wpływ na takie czynniki jakości życia, jak: edukacja, rynek pracy, czy ochrona zdrowia. Analizując problem 
zadań realizowanych przez samorządy należałoby rozpocząć od czynników, które według badań23, wywierają 
największy wpływ na rozwój gospodarczy w skali lokalnej. Zestawienie prezentuje tabela 3.
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Tabela 3. Znaczenie czynników wewnętrznych dla lokalnego rozwoju gospodarczego

Kategorie zmiennych objaśniających
Wielkość jednostek samorządowych

Duże miasta Średnie Małe społeczności

Kapitał ludzki (wykształcenie) **** ***** *****

Społeczeństwo obywatelskie **** *** ***

Infrastruktura *** *** *****

Instytucje wspierania biznesu **** * *

Przywództwo ** **

Współpraca ** **

Marketing/promocja * ****

Obniżanie kosztów

Waga poszczególnych czynników jest oceniana w 6-stopniowej skali, gdzie puste miejsca oznaczają brak statystycznego 
wpływu, a ***** oznacza wpływ bardzo istotny. Wszystkie kategorie były kontrolowane przez grupę zmiennych reprezen-
tujących czynniki zewnętrzne (egzogenne).
Źródło: P. Swianiewicz, J. Łakomska, Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są 
skuteczne?, „Samorząd terytorialny”, 6/2004.

W kategorii dużych miast największą rolę we wspomaganiu lokalnego rozwoju gospodarczego odgrywają 
trzy czynniki: kapitał ludzki (wykształcenie), społeczeństwo obywatelskie oraz instytucje wspierania biznesu. 
Potwierdza to konieczność podjęcia analiz związanych z szeroko rozumianym rozwojem kapitału ludzkiego 
(nie tylko w aspekcie wykształcenia, ale również stwarzania warunków do tego rozwoju), jak i konieczności 
podejmowania działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

W myśl ustawy o samorządzie powiatowym24 (art. 91): „Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 
grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedziba-
mi wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz 
tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyj-
nego kraju na powiaty”. Ze względu na fakt, iż Gdańsk spełnia dwa z powyższych warunków jest uznawany za 
miasto na prawach powiatów. Zgodnie z art. 92, pkt 2 niniejszej ustawy: „Miasto na prawach powiatu jest gminą 
wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie”. Tym samym jednostka taka realizuje za-
równo zadania określone ustawą o samorządzie gminnym, jak i zadania określone ustawą o samorządzie po-
wiatowym. Zestawienie omawianych prezentuje tabela 4. 
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Tabela 4. Zadania samorządów gminnych i powiatowych

Wyszczególnione zadania Zadania 
gminy

Zadania 
powiatu

1) edukacji publicznej, + +

2) promocji i ochrony zdrowia, + +

3) pomocy społecznej, + +

4) polityki prorodzinnej, + +

5) wspierania osób niepełnosprawnych, +

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, + +

7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, + +

8) kultury fizycznej i turystyki, + +

9) geodezji, kartografii i katastru, +

10) gospodarki nieruchomościami, + +

11) administracji architektoniczno-budowlanej, +

12) gospodarki wodnej, + +

13) ochrony środowiska i przyrody, + +

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, +

15)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, + +

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania magazynu prze-
ciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym za-
grożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

+ +

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, +

18) ochrony praw konsumenta, +

19) utrzymania samorządowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych, + +

20) obronności, +

21) promocji jednostki samorządowej, + +

22) współpracy z organizacjami pozarządowymi. + +

23) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, +

24) targowisk i hal targowych, +

25) gminnego budownictwa mieszkaniowego, +

26) zieleni gminnej i zadrzewień, +

27) cmentarzy gminnych, +

28) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, +

29) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wy-
sypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną i cieplną oraz gaz.

+

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Art. 7.1 Ustawy o samorządzie gminnym oraz Art. 4.1 Ustawy o samorządzie 
powiatowym.
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Z tabeli 4 wynika, że wiele zadań powierzonych gminom i powiatom pokrywa się. Na miasta na prawach po-
wiatu narzucono obowiązek podejmowania wszechstronnych działań na rzecz zaspakajania potrzeb społecz-
ności lokalnej. Z punktu widzenia niniejszego raportu należy wymienić w szczególności zadania:

• przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
• związane z polityką prorodzinną zarówno w aspekcie ochrony zdrowia, pomocy społecznej (m.in. pomocy 

osobom bezrobotnym) i edukacji (także jako opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym),
• z zakresu współdziałania ze społeczeństwem i organizacjami pozarządowymi, budowania społeczeństwa 

obywatelskiego oraz promowania myśli samorządowej.
Należy przy tym pamiętać, że w myśl art. 6 Ustawy o samorządzie gminnym25: „do zakresu działania gminy 
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”. 
Z tego wynika, że niezależnie od zadań wyraźnie przypisanych gminie przez ustawy zakres jej kompetencji 
jest dużo szerszy. Dzięki temu może ona podejmować dodatkowe czynności, związane z zaspakajaniem naj-
bardziej newralgicznych potrzeb społeczności lokalnej, o ile działania te nie są zastrzeżone dla innych jedno-
stek. Daje to duże możliwości kształtowania podejmowanych programów na rzecz rozwoju lokalnego.

4.3 System budżetowy w Polsce 

Duży wpływ na kształt budżetów lokalnych mają zasady budżetowe26, które przyczyniają się do sprawne-
go i efektywnego gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Do najważniejszych należy zasada 
jedności materialnej budżetu (zasada niefunduszowania). Postuluje ona wprowadzenie zakazu przeznacza-
nia środków publicznych pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imiennie wyodrębnio-
nych wydatków. Zasada ta w polskim systemie finansowym nie jest rygorystycznie przestrzegana. Przykładem 
mogą być dotacje celowe na imiennie określone zadania, dochody z darowizn przeznaczane na określony cel, 
czy też przeznaczanie dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu na programy profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych27. Ostatni wyjątek nie uprawnia jednak do rekomendowania 
w zaleceniach niniejszego raportu działań łączenia, np.: podatków lokalnych płaconych przez kobiety przed-
siębiorczynie z finansowaniem programów aktywizacji zawodowej kobiet.

Kolejna zasada to zasada szczegółowości. Postuluje ona podział dochodów i wydatków budżetowych według 
ustalonej klasyfikacji. Budżet jednostki samorządu terytorialnego nie może jednak charakteryzować się bar-
dzo wysokim poziomem szczegółowości, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą przejrzystości budżetu. Wymaga 
to pewnego rodzaju kompromisu. Ostateczny, bardzo dokładny podział dochodów i wydatków jest sporzą-
dzany przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego w formie układu wykonawczego po zatwierdzeniu 
uchwały budżetowej. Układ wykonawczy zawiera wykaz dysponentów środków budżetowych realizujących 
zadania własne i zlecone28. 

„System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego jest elementem (podsystemem) większej całości, tworzą-
cej – wraz z podsystemem państwa – system budżetowy w państwie”29. Plan finansowy to roczny plan docho-
dów i wydatków. Ma on charakter obligatoryjny30. W związku z tym również JST mają swoje umocowanie 
w wielu źródłach prawa31. Najwyższym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja RP, która zapewnia jednost-
kom udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających na nie zadań, umożliwia im uzyskiwa-
nie dochodów własnych, m. in.: z podatków i opłat lokalnych, lecz jednocześnie wyraźnie określa, że zmiany 
w zakresie zadań i kompetencji następują równolegle do zmian w podziale dochodów publicznych. Ponieważ 
na dochody JST obok dochodów własnych, składają się subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa 
można wyraźnie zaobserwować omawiane wcześniej silne uzależnienie podejmowanych decyzji32. Określone 
w Konstytucji granice wysokości podatków i opłat lokalnych mają nie dopuszczać do nadużywania demokra-
cji lokalnej. 

W myśl Ustawy o finansach publicznych33 uchwała budżetowa JST określa:

• prognozowane dochody jednostek samorządu terytorialnego według ważniejszych źródeł i działów klasyfi-
kacji wydatki budżetu JST w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydat-
ków bieżących (w tym w szczególności: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków 
na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego) oraz wydatków majątkowych,

• źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
• wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowa-

nie poszczególnych programów, 
• plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżeto-

wych i środków specjalnych,
• plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
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• upoważnienia dla organu wykonawczego JST do zaciągania długu i spłat zobowiązań jednostki,
• zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
• dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

JST ustawami,
• dotacje,
• dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między JST34.

4.4 Procedura budżetowa

Budżet, jako podstawowy plan finansowy, obejmuje swoim zakresem zasadniczą część dochodów i wydatków 
państwa. Procedura budżetowa to prawnie określony sposób tworzenia i realizacji budżetu. Składa się ona 
z następujących etapów: planowania budżetowego, uchwalania budżetu, realizacji budżetu oraz rachunko-
wości, sprawozdawczości i kontroli budżetu35.

Poszczególne etapy są szczegółowo określone, co do zasad postępowania, kolejności działań oraz organów 
uprawnionych do podejmowania określonych czynności (tabela 5).

Tabela 5. Organy uprawnione do uczestnictwa w poszczególnych etapach procedury 
budżetowej na szczeblu samorządów terytorialnych

Etapy procedury
budżetowej

Organy 
Biorące udział

Opracowanie 
projektu budżetu

Uchwalenie 
budżetu

Wykonanie 
budżetu Kontrola budżetu

Organy stanowiące władzy  
samorządowej X X

Organy wykonawczo-zarządzajace X X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe, op. cit., s. 227.

Szczególną uwagę należy zwrócić na etap związany z planowaniem budżetu. Od niego zależy podział środ-
ków na potrzeby społeczności lokalnych. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 5, za tę część procedury bu-
dżetowej odpowiedzialne są organy wykonawczo - zarządzające JST. 

Złożoność procesu planowania budżetu polega między innymi na konieczności ciągłego dokonywania ana-
liz i obliczeń, podejmowania wielostronnych konsultacji i uzgodnień zarówno o charakterze politycznym, 
jak i merytorycznym oraz szeregu działań z zakresu koordynacji działań. Postanowienia muszą być zgodne 
z koncepcją makroekonomiczną państwa oraz podlegają ustaleniom wstępnej prognozy makroproporcji 
budżetowych, określonych przez ministra właściwego do spraw finansów, a będących podstawą wpływów 
i wydatków zarówno budżetu centralnego, jak i budżetów wszystkich JST36. Na podstawie informacji, dotyczą-
cych zadań i potrzeb poszczególnych jednostek terytorialnych organ zarządzający powinien dokonać wstęp-
nego skumulowanego bilansu dla całej jednostki terytorialnej. Następnie następuje przekazanie jednostkom 
budżetowym wytycznych konstruowania planów finansowych, które z kolei ponownie są zatwierdzane przez 
zarząd. Techniki i wykorzystywane metody planowania różnią się w poszczególnych gminach w zależności od 
tradycji, zwyczajów oraz stopnia wykorzystania nowoczesnego narzędzi zarządzania37. 

Przygotowany projekt budżetu, wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi, jest następnie przeka-
zywany do zaopiniowania przez organy stanowiące JST oraz regionalną izbę obrachunkową. Organ stano-
wiący (w przypadku gminy Gdańsk – Rada Miasta) uchwala budżet samorządowy zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy składu rady w głosowaniu jawnym38. Brak tajności głosowania wraz z zasadą 
jawności budżetu pozwala na wnikliwą analizę założeń i wykonania budżetu oraz daje przedstawicielom spo-
łecznym możliwość biernego uczestnictwa w debatach budżetowych i debatach nad sprawozdaniem z jego 
wykonania. 

4.5 Dochody JST jako wyraz silnej zależności od budżetu centralnego

Analiza dochodów jednostek samorządowych wymaga najpierw przedstawienia założeń  polityki samorządo-
wej państwa zawartych w Konstytucji RP. W myśl artykułu 167 jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia 
się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Dochodami jednostek samo-
rządu terytorialnego są dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Zatem, 
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wraz z delegowanymi przez władze centralne zadaniami, muszą być przekazywane źródła ich finansowania39.

Przy rozdysponowywaniu dochodów i przychodów budżetu państwa i budżetu JST należy przestrzegać okre-
ślonych zasad, do których należą między innymi:

• Powiązanie źródeł dochodów z miejscem ich powstania. Zasada ta powinna być przestrzegana w celu roz-
woju i aktywizacji danego terenu. Polega na przykład na opodatkowaniu lokalnych nieruchomości, udzia-
łach w podatkach dochodowych uiszczanych przez podatników zamieszkujących dane terytorium i opłatach 
związanych z zarządzaniem majątkiem. 

• Zasada adekwatności, polegająca na powiązaniu zadań oraz kompetencji władczych z odpowiednimi środ-
kami działania i z zakresem wydatków i dochodów. 

• Zasada elastyczności, dająca prawo do zmian zadań i konstrukcji dochodów.
• Stała racjonalizacja kosztów.
• Równomierność rozmieszczenia źródeł dochodów, zmierzająca do wyrównywania, poprzez wszelkiego ro-

dzaju subwencje wyrównawcze czy dochody celowe, proporcji dochodów w poszczególnych JST.
Przedstawione powyżej zasady są respektowane w polskim systemie finansów publicznych. Nie są one jednak 
optymalne, ze względu na brak realizacji przez ustawodawcę dwóch, niezmiernie istotnych zasad. Należy do 
nich zasada stabilności i pewności źródeł poboru dochodów, pozwalająca w długim okresie na zaspakajanie 
podstawowych potrzeb samorządów, również w kwestii ich rozwoju i możliwości zapewnienia źródeł finan-
sowania strategii wieloletnich. Charakter tymczasowy ustaw, określających źródła dochodów, uniemożliwia 
planowanie ich proporcji budżetowych, szczególnie mając na uwadze, że dochody własne i wyrównawcze JST 
znane są dopiero w końcu roku wykonania budżetu. Drugą jest zasada wydajności dochodów. Za źródło naj-
bardziej wydajne z punktu widzenia samorządów lokalnych uznawany jest podatek od nieruchomości. Nie od-
grywa on jednak znaczącej roli w budżetach terytorialnych w Polsce. Aby wprowadzić w życie drugą z zasad 
przewidziana jest reforma podatku od nieruchomości mająca zwiększyć jego wydajność40. 

Dochody JST można podzielić na dochody obowiązkowe, w skład których wchodzą dochody własne, sub-
wencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa41 oraz dochody fakultatywne, m.in. nie podlegające zwro-
towi środki ze źródeł zagranicznych (w tym z Unii Europejskiej) czy dotacje z funduszy celowych42. Stosunek 
poszczególnych kategorii obowiązkowych rodzajów dochodów jednostek samorządu terytorialnego ujęto 
w schemacie na wykresie 2. 

Wykres 2. Dochody JST w latach 2001 i 2003 w miastach na prawach powiatu (w %)43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Chojna-Duch, op. cit., s. 246.

Powyższy wykres prezentuje proporcje rodzajów dochodów dla miasta na prawach powiatu, również Miasta 
Gdańsk. Wyraźnie zauważalne jest zmniejszenie udziału subwencji ogólnej w całkowitych dochodach JST na 
rzecz rosnącego znaczenia dochodów własnych44. Jest to związane z  decentralizacją zadań i finansów pub-
licznych, której realizacja w Polsce odbiega od ogólnych tendencji światowych. Proces decentralizacji przepro-
wadzany ma być w kilku etapach do końca 2006 roku i obejmować będzie głównie rosnący zakres dochodów 
własnych w ogólnych dochodach jednostek45. Strukturę dochodów własnych prezentuje schemat umieszczo-
ny na wykresie 3. 

Z poniższego zestawienia wynika duża różnorodność źródeł finansowania z dochodów własnych JST. Wyraź-
na jest tendencja do wzrostu udziału jednostek samorządowych w podatkach państwowych. Przykładem jest 

2001 2003
12%

48%

40% 12%
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53%

• 
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subwencja ogólna • 
dotacje celowe
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podatek PIT, który do 2004 r. przyznawany był gminom w wysokości 27,6%, a od 2005r. stanowi prawie 40%. 
W powiatach wielkości te wyniosły odpowiednio: 1% do roku 2004 i 10,25% od 2005r. Podobne zmiany, choć 
w mniejszym zakresie, dotyczą podatku CIT. Jest to dowód decentralizację finansów publicznych. Postulowa-
ne przekazanie władzy podatkowej samorządom terytorialnym wymaga opracowania szczegółowych analiz 
przygotowawczych oraz stworzenia efektywnych mechanizmów wyrównawczych46. Z danych dotyczących 
wykonania budżetów JST w 2003r. wynika, że na dochody własne JST największy wpływ miały podatki od nie-
ruchomości (ok. 35%) i wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (ok. 23,5%)47.

Wykres 3. Struktura dochodów własnych gminy

Dochody własne

Dochody podatkowe Dochody z opłat Pozostałe dochody  
własne

Podatki samorządowe:
-  podatki lokalne 
 (od nieruchomości, środ-

ków transportu, posiadania 
psów)

-  pozostałe podatki (rolny, leś-
ny, od spadków i darowizn,  
dochodowy od os. fizycz-
nych, z karty podatkowej, 
od czynności cywilnopraw-
nych)

Opłaty lokalne:
- targowa
- miejscowa

Dochody z majątku jednostek 
samorządu terytorialnego

Dochody uzyskiwane przez 
jednostki budżetowe oraz 
wpłaty do zakładów budżeto-
wych i gospodarstw pomoc-
niczych jednostek budżeto-
wych JST

Opłaty skarbowe

Udziały w podatkach pań-
stwowych:

-  w podatku dochodowym 
od os. fizycznych (% wpły-
wów od osób zamieszka-
łych na danym terenie – od 
2005 r. – 39,34% dla gminy)

-  w podatku dochodowym 
od osób prawnych posia-
dających siedzibę na da-
nym obszarze – od 2004 r. 
– 6,71% dla gminy)

-  podatki lokalne 
-  pozostałe podatki 

5% dochodów uzyskiwanych 
na rzecz budżetu państwa 
w związku z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleco-
nych ustawami

Opłata eksploatacyjna

Inne dochody, np.: z kar, 
odsetek od środków gro-
madzonych na rachun-
kach, spadków i darowizn, 
z bezzwrotnych źródeł zagra-
nicznych, itp.

Opłaty prolongacyjne

Inne opłaty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Art. 4 i 5 Ustawy z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu te-
rytorialnego (Dz.U. z dnia 29 listopada 2003r.); E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe, op. cit., s. 246-247.

Kolejne składowe dochodów jednostek samorządów terytorialnych są ściśle uzależnione od polityki budżetu 
państwa i reprezentowały w 2003 roku prawie połowę całkowitych dochodów JST (por. wykres 38). W ramach 
subwencji ogólnej gminy największe znaczenie miała subwencja oświatowa (77,7% całej subwencji ogólnej), 
natomiast w grupie dotacji celowych przeważały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (ok. 
76%)48.
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Subwencja ogólna jest formą transferu uzupełniającego dochody własne budżetów. O sposobie jej wykorzy-
stania decydują organy stanowiące JST. Należy wnioskować, że niezależnie od nazw poszczególnych części 
subwencji ogólnej, może ona być dowolnie rozdysponowywana na cele jednostki lokalnej. Nazwy tych czę-
ści (podstawowa, oświatowa, rekompensacyjna) wskazują jedynie na źródło ich przyznania według określo-
nych modeli obliczeniowych. Charakter uzupełniający subwencji jest na razie nierealizowany ze względu na 
zbyt duży jej udział w dochodach gmin czy powiatów. Część wyrównawcza subwencji oparta jest o wskaźniki 
uwzględniające w swojej budowie niższe od średniej krajowej dochody podatkowe na mieszkańca, gęstości 
zaludnienia, jak również, w przypadku kwoty uzupełniającej otrzymywanej przez powiaty, podwyższonej sto-
py bezrobocia. Wszystkie powyższe dochody mogą być wydatkowane dowolnie przez jednostki samorządu 
terytorialnego na zadania własne lub zlecone.

Odmiennie kształtuje się natomiast wydatkowanie dotacji celowej, która jest ściśle uzależniona od przezna-
czenia, a jej wysokość stanowi finansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania budżetowego. Ak-
tywna rola samorządów w uzyskiwaniu tej części dochodów może wyrażać się poprzez składanie wniosków 
o dotacje, lub zachęcanie do odgórnego podejmowania inicjatyw przez władze49. 

Wśród wymienianych źródeł finansowania działalności JST znajdują się również przychody budżetu. Należą 
do nich: kredyty bankowe, pożyczki oraz emisja i sprzedaż papierów wartościowych. Najczęściej przeznacza-
ne są na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu oraz finansowanie wydatków, które nie znajdują pokry-
cia w planowanych dochodach. Ich cechą charakterystyczną jest zwrotny charakter50. Nie jest to zatem najbar-
dziej efektywny środek finansowania działalności samorządów terytorialnych. 

Odmiennym zagadnieniem jest możliwość finansowania tzw. usług społecznych, wchodzących w skład sze-
roko pojętych zadań JST, również szczebla gminnego. Istnieją trzy podstawowe sposoby finansowania tego 
rodzaju działalności:

• publiczne zasoby finansowe – zasoby budżetowe,
• prywatne zasoby finansowe – gromadzone poprzez aranżowanie działalności komercyjnej, uzupełniającej 

zasoby publiczne,
• zasoby finansowe, służące realizacji celów społecznie użytecznych – gromadzone poprzez dobrowolne 

przekazywanie środków przez podmioty sektora prywatnego i osoby fizyczne51.
Do ostatniej z wymienionych kategorii należy również działalność organizacji pozarządowych, które mają duże 
szanse mobilizacji mieszkańców do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów spo-
łeczności lokalnej. Gromadzenie środków należących do tzw. trzeciego sektora jest jedną z dróg zmiany modelu 
finansowania polityki społecznej w Polsce. W ten sposób obniżeniu ulegają koszty usług społecznych poprzez 
dobrowolne tworzenie środków finansowych na realizację zadań szczególnie użytecznych społecznie52.

Publiczne zasoby finansowe powinny być analizowane w powiązaniu z funduszami parabudżetowymi, two-
rzonymi w celu finansowania przyjętych przez państwo zadań. Środki gromadzone w funduszach pochodzić 
mogą z dochodów typu budżetowego (opłaty, podatki), lub też z dotacji przekazywanych przez inne fundu-
sze. Do funduszy centralnych tego rodzaju należą m.in.: Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Zaspakajają one potrzeby społeczne równolegle do finansów samorządowych53. 

Programy socjalne finansowane przez budżet państwa za pomocą Funduszu Pracy dotyczą w szczególności 
działań wspierających:

• inspirowanie zatrudnienia,
• tworzenie dodatkowych miejsc pracy,
• podejmowanie działalności gospodarczej lub rolniczej na własny rachunek oraz udzielanie pożyczek na te 

cele,
• roboty interwencyjne54.
W tym miejscu należy przedstawić możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Pracy oraz 
faktyczną realizację potrzeb przez poszczególne gminy w Polsce55. Rozporządzenie wydane przez Radę Mini-
strów w 2003 roku56 umożliwiło, poprzez stosowanie tzw. algorytmu podziału Funduszu Pracy, realizację lokal-
nych programów rynku pracy na terenie powiatów, na których:

• nastąpiło znaczące pogorszenie sytuacji na rynku pracy,
• wystąpiły klęski żywiołowe o znacznym zakresie i skutkach,
• realizowano programy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, finansowane również z innych środków niż 

Fundusz Pracy,
• realizowano programy o szczególnej efektywności57.
Z punktu widzenia niniejszego opracowania szczególne znaczenie mają dwie ostatnie okoliczności. Na wszyst-
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kie projekty programów rynku pracy (łącznie z programami inicjowanymi na szczeblach województw) zostało 
przeznaczanych 130 mln ZŁ. Wynika z tego, że wspomniana rezerwa została wykorzystana w 85% i stanowiła 
47% wielkości całkowitych kosztów zatwierdzonych programów. Świadczy to o tym, że z Funduszu Pracy finan-
sowano prawie połowę wydatków na tego typu programy. 90% inicjatyw dotyczyło szczebla powiatowego58. 
W województwie pomorskim złożonych zostało 8 wniosków (na 196 wnioski ogółem, czyli około 4,1% wszyst-
kich programów) na dofinansowanie programów obejmujących niespełna 3 tys. uczestników (ponad 44 tys. 
uczestników ogółem w Polsce) i z wnioskowaną kwotą ponad 6 mln ZŁ (ogółem ponad 100 mln ZŁ). Wskazuje 
to na średnio większą liczbę uczestników niż przeciętnie w całym kraju (o około 127 osób więcej niż średnio 
w kraju na jeden projekt) oraz przeciętnie większą postulowaną kwotę na program z Funduszu (o około 255 
tys. zł). Mimo to odznaczyły się mniejszą liczbą wniosków niż dziewięć innych województw59. 

Zgłaszane do Funduszu Pracy programy identyfikowały również instrumenty realizacji, w których przeważały 
narzędzia mieszane, łączące zarówno możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i przedsięwzięcia 
zwiększające ilość miejsc pracy. Były to przede wszystkim, szkolenia, prace interwencyjne, pożyczki dla pra-
codawców, refundacja wynagrodzeń. Niestety, prawie w połowie wniosków znalazły się roboty publiczne – 
instrument uważany za bardzo mało efektywny. W województwie pomorskim przeważały wnioski planują-
ce wykorzystanie ponad dwóch aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu60. Jest to element pozytywny, 
gdyż duże spektrum wykorzystywanych narzędzi umożliwia kompleksową walkę ze zjawiskiem bezrobocia.

Podstawowe kryteria w ocenie składanych wniosków są następujące:

• wieloaspektowość proponowanych rozwiązań,
• stosowanie kilku narzędzi zwalczania bezrobocia w ramach jednego programu, co przekłada się na ich wy-

soką kompleksowość,
• współpraca z partnerami rynku,
• konieczność uwzględnienia efektywności proponowanych instrumentów i całych projektów.

4.6 Wydatki budżetów lokalnych

„Wielkość i struktura wydatków budżetu są ściśle związane z zakresem zadań i kompetencji gmin oraz realizowaną 
przez władze lokalne strategią rozwoju”61. To oczywiste stwierdzenie ulega skomplikowaniu w warunkach ograni-
czonej ilości środków. Ważny staje się wówczas wybór priorytetowych zadań i ich hierarchizacja. Mimo zauwa-
żalnych problemów wydatki budżetów gmin rosną i w latach 1998-2001 wzrost ten wyniósł w województwie 
pomorskim o ponad 10%62. 

Zadania własne JST wykonują samodzielnie, ale są ograniczane dodatkowymi obowiązkami ustawowymi63. 
Wydatkowanie środków odbywa się jednorazowo lub sukcesywnie poprzez przekazywanie ich na rachunki 
jednostek realizujących powierzone zadania. W myśl Ustawy o finansach publicznych wydatki muszą być do-
konywane w sposób celowy i oszczędny oraz zgodnie z planem zadań zleconych na zasadzie wyboru najko-
rzystniejszej oferty. Ponadto, wszystkie wydatki przekazywane są według określonego harmonogramu, co 
zdecydowanie utrudnia elastyczność działania. Elementem pozytywnym zasad określonych w omawianej 
Ustawie jest możliwość korygowania uchwalonego budżetu w trakcie realizacji. Może to nastąpić w sytuacji 
zmian warunków gospodarczych, społecznych, jak również wystąpienia zadań dodatkowych, lub błędnego 
planowania. Wprowadzanie zmian należy do kompetencji prezydenta miasta64. Należy pamiętać, że możliwo-
ści te są znacznie ograniczane, aby utrzymać znaczenie uchwalonego budżetu. 

Wydatki budżetów lokalnych dzielone są na wydatki bieżące i majątkowe65. Proporcje dwóch w 2003 roku 
kształtowały się następująco: 84% dla wydatków bieżących i 16% dla wydatków majątkowych. Od kilku lat 
utrzymuje się tendencja do zwiększania powyższej dysproporcji66. Wydatki majątkowe dotyczą przede wszyst-
kim wydatków inwestycyjnych, świadczących o rozwoju działalności jednostki67.

Należy zauważyć, że samorządy terytorialne wydatkują środki bezpośrednio przekazywane z budżetu, lub 
w formie dotacji. Druga forma przeznaczona jest na dotowanie działalności podmiotów publicznych, na re-
alizację zadań powierzonych samorządowi zgodnie z celami publicznymi. Dotacje takie mogą być również 
udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora publicznego na cele związane z realizacją zadań tej jednost-
ki. Jednak w tym przypadku wymagane jest, aby podmioty te nie działały dla zysku. Wydatki budżetów gmin, 
choć samodzielnie klasyfikowane, dotyczą przede wszystkim obszarów związanych z oświatą i wychowaniem, 
gospodarką komunalną, administracją samorządową oraz opieką społeczną68. 

Uwzględniając w wydatkach JST wydatki związane ze świadczeniem usług społecznych należy zauwa-
żyć, że w roku 2000 w miastach na prawach powiatów wydano 16% z ogólnej sumy wydatków na oświatę 
i wychowanie, 10,5% na opiekę społeczną (w tym na osoby bezrobotne), 3% na kulturę i sztukę oraz 2,7% na 
ochronę zdrowia. W przypadku dwóch pierwszych pozycji gminy i powiaty wydają na te cele średnio o 13% 
więcej swoich wydatków69. Związane jest to z odmienną specyfiką zadań omawianych jednostek i wskazuje 
priorytety w podejmowanych celach poszczególnych JST.



Gdańska inicjatywa budżetowania pod kątem płci

30

4.7 Znaczenie kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego

Stronami zainteresowanymi kontrolą działalności jednostek samorządu terytorialnego są zarówno państwo, 
jak i społeczność lokalna. Kontrola powinna być tym większa, im większe jest zróżnicowanie zadań JST, wyższa 
kwota gromadzonych i wykorzystywanych środków oraz samodzielność finansowa tych jednostek. 

Istotą kontroli JST jest porównywanie stanu postulowanego ze stanem faktycznym. Ocenia się realizację pla-
nów oraz ich poprawności prawną, polityczną i ekonomiczną. Nadzór jest natomiast pojęciem o wiele szer-
szym i umożliwia ingerencję w działalność jednostki. Kontrola może być sprawowana także przez mieszkań-
ców, gdyż są oni władni do dokonania wyboru i odwołania organów stanowiących i wykonawczych JST70, na 
przykład w drodze referendum71.

Etap przeprowadzania kontroli powinien być rozumiany nie jako jednorazowe, okresowe działania, ale jako 
ciągła analiza zadań, środków i efektów czynności podejmowanych przez władze lokalne. Na tym etapie war-
to umiejętnie wykorzystać udział społeczności lokalnej tak, aby zidentyfikować priorytetowe problemy spo-
łeczności oraz określić możliwości i chęci ich rozwiązania.

4.8 Budżet zadaniowy jako element optymalizacji polityki budżetowej samorządów  
 terytorialnych

Istotą budżetu zadaniowego jest taki sposób uchwalania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 
JST, który uwzględnia w procesie tworzenia i realizacji układ poszczególnych, imiennie określonych celów 
i zadań do wykonania, ich koszty oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem realizacji72. 
Zadania, w rozumieniu tego budżetu, mają o wiele węższe znaczenie, niż zadania określane w ustawach 
o samorządach (gminnych i powiatowych). Są one najmniejszymi jednostkami rozliczeniowym i mogą być 
odrębnie finansowane. Budżet zadaniowy może być również konstruowany za pomocą tzw. programów, czyli 
planowania działań, mających na celu zmianę stanu danej dziedziny. Zawiera on szereg zadań mogących do-
prowadzić do realizacji stawianego celu. Odpowiednio skonstruowany budżet zadaniowy dostarcza decyden-
tom wiedzę dotyczącą realizowanych usług, jak również zawiera informacje, które, poprzez swoją szczegóło-
wość, umożliwiają efektywne zarządzanie potencjałem jednostki samorządowej73.

Zalet procesu tworzenia budżetu zadaniowego jest wiele. Jedną z najważniejszych z nich jest przywiązanie 
istotnej wagi do szerokich konsultacji społecznych. Pozwala to nie tylko na aktywizację społeczności lokal-
nych, ale przede wszystkim na umożliwienie wyrażenia opinii przedstawicieli społeczeństwa. Problemy spo-
łeczne mogą być szeroko dyskutowane, a w ramach debat mogą być proponowane narzędzia ich rozwiązywa-
nia, lub chociaż hamowania, ich negatywnych skutków. Konsekwencją zasady konsultacji społecznych jest wy-
maganie licznych opisów i wyjaśnień dokonywanych przez organy wykonawczo-zarządzające, a ocenianych 
na tle działań społecznych i ekonomicznych JST. Kolejną korzyścią jest przygotowywanie propozycji warianto-
wych, opiniowanych między innymi przez przedstawicieli społecznych. Pozwala to organom decyzyjnym na 
wybór najkorzystniejszego wariantu zaangażowania środków i w ten sposób prowadzi do racjonalizacji kosz-
tów. 

Zalety wyżej wymienione ściśle wiążą się z koniecznością przestrzegania szeregu zasad, dotyczących tworze-
nia i realizowania budżetów zadaniowych74. Na podstawie tych wytycznych można skonstruować warunki nie-
zbędne do pełnego wykorzystania możliwości płynących ze stosowania budżetu zadaniowego. Do warunków 
tych należą m.in.:

• jednoznaczne określenie priorytetowych celów w ramach programów wieloletnich, określających istniejący 
stan i potrzeby JST,

• wykazanie szczegółowego zakresu czynności niezbędnych do realizacji zadania w przewidywanym termi-
nie,

• określenie koordynatorów poszczególnych zadań, zakresu ich odpowiedzialności oraz wydziałów zaanga-
żowanych w ich realizację,

• wyznaczenie kosztów realizacji, szczegółowego kosztorysu oraz źródeł finansowania,
• określenie mierników skuteczności (wskaźników wykonania i efektywności)75.
Sprostanie tym wymogom oznacza konieczność precyzyjnej definicji problemu, długoterminowej, komplek-
sowej strategii działania oraz mierzalnych efektów. Wszystko to składa się na proces wymagający dużego stop-
nia szczegółowości oraz odpowiednich nakładów finansowych i kompetentnych organów planistyczno-wy-
konawczych. 

Konstrukcja tego typu budżetu zakłada, że jeśli realizacja programu następuje w terminie jednego roku ka-
lendarzowego to jest ona zaliczana do operacyjnej części budżetu zadaniowego. Jeśli natomiast czynności 
przekraczają ten okres to zadanie zostaje umieszczone w budżecie inwestycyjnym. Dodatkowo można zasto-
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sować wyróżnienie zadań nowych i kontynuowanych, które, ze względu na swoją istotę, są realizowane prio-
rytetowo. 

Główny nacisk w budżecie zadaniowym położony jest na ujęcie całkowitego kosztu realizacji danego za-
dania, uwzględniającego koszty bezpośrednie (o charakterze kreatywnym), pośrednie (koszty osobo-
we i administracyjne), wydziałowe (dotyczące wielu rodzajów zadań realizowanych przez jeden wydział) 
i techniczne (dotyczące wielu lub wszystkich wydziałów)76. 

Ocena zrealizowanych zadań za pomocą miar pozwala na sukcesywne wyciąganie wniosków i zmiany strate-
gii ustalania budżetu zadaniowego w przyszłości. Wskaźniki wykonania, są miarami ilościowymi ukazującymi 
poziom realizacji celów w stosunku do poniesionych nakładów. Natomiast miary efektywności mają bardziej 
subiektywny charakter ze względu na ocenę jakościową. Są tym ważniejsze, iż zależą również od oceny do-
konanej przez mieszkańców lub przez wyspecjalizowane instytucje. Jest to, zatem optymalny aparat kontroli 
działania JST przez społeczność lokalną, której mają służyć. 

Badania przeprowadzone w gminach, które eksperymentalnie wprowadziły budżet zadaniowy, wskazują, że 
zarzuty, dotyczące niedostosowania tej formy budżetu do wymogów ustawowych są niesłuszne. Zastosowa-
nie sprawnego systemu informatycznego pozwala na przekształcenie układu zadaniowego w wymagany do 
celów sprawozdawczości układ liniowy bez dodatkowych nakładów czasowych i kapitałowych (również rozu-
mianych jako kapitał ludzki)77.

Kolejnym, często podnoszonym argumentem przeciwko zastosowaniu budżetów zadaniowych w zarządzaniu 
finansami gminy jest trudność ze stosowaniem go na szczeblu powiatów. Silne ograniczenia po stronie wydat-
kowej i dochodowej powiatów wiążą się z dużą ilością zadań zleconych przez władze państwowe. Mimo uza-
sadnionych trudności, pozytywne przykłady Krakowa i Poznania nie pozwalają na potwierdzenie powyższego 
argumentu78.

5 Ogólna charakterystyka wybranych wielkości Budżetu Miasta Gdańska

Analiza zaproponowana w tej części pracy wymaga przede wszystkim przedstawienia podstawowych wielko-
ści budżetowych, składowych dochodów, w tym dochodów własnych, struktury wydatków i najbardziej finan-
sowanych działów. Ocenie poddane zostaną również założenia polityki gospodarczej i społecznej władz lokal-
nych. Ramy czasowe powyższych rozważań zostały celowo ograniczony do lat najnowszych (2004r. i 2005r.). 
Z jednej strony pozwoli to na zbadanie bieżących tendencji w Gdańsku, a z drugiej, ułatwi wykazanie ciągłości 
stosowanej polityki.

5.1 Systematyka podstawowych wielkości według działów

Grupy dochodów i wydatków z podziałem na działy przedstawia (tabela 6). W tym miejscu należy przypo-
mnieć, że Gdańsk jest miastem na prawach powiatu. Realizuje zatem zarówno zadania gminy jak i powiatu, 
a ze względu na zwiększony zakres działań zostaje również podwójnie finansowany.

Działy zaznaczone w powyższym zestawieniu są istotne ze względu na cele stawiane w niniejszym Rapor-
cie. Dotyczą w szczególności całokształtu rozliczeń związanych z ochroną zdrowia, oświatą i pomocą społecz-
ną, jak również z dochodami i wydatkami wynikającymi z poboru podatków od osób fizycznych i osób praw-
nych. Kolejna tabela (tabela 7) zawiera zestawienie dochodów budżetowych za rok 2004 i 2005 według wyżej 
przedstawionych działów.
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Tabela 6. Wyszczególnienie działów gospodarki

Dz. Nazwa

10 Rolnictwo i łowiectwo

20 Leśnictwo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

600 Transport i łączność

630 Turystyka

700 Gospodarka mieszkaniowa

710 Działalność usługowa

750 Administracja publiczna

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowo-
ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

757 Obsługa długu publicznego

758 Różne rozliczenia

801 Oświata i wychowanie

803 Szkolnictwo wyższe

851 Ochrona zdrowia

852 Pomoc społeczna

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

926 Kultura fizyczna i sport

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Budżet Miasta Gdańska na 2004 rok, Uchwalony w dniu 22 stycznia 2004r. 
Uchwałą Nr XIX/553/04 Rady Miasta Gdańska, Gdańsk 2004.

Analizując dane zawarte w tabeli 7 należy stwierdzić, że całkowite dochody miasta zmalały w okresie 2004-
2005 o około 14 mln zł.
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Tabela 7. Dochody Budżetu Miasta Gdańska w latach 2004 i 2005

Dz. 

Dochody na rok 2004 Dochody na rok 2005

Własne Zlecone 
i Powierzone Razem Własne Zlecone 

i Powierzone Razem

10 1 350  1 350 1 350  1 350

20 120 000  120 000 100 000  100 000

400 139 142 300  139 142 300 1 350 000  1 350 000

600 79 067 268  79 067 268 81 399 817  81 399 817

630 0  0 0  0

700 100 877 886 288 300 101 166 186 73 276 465 249 000 73 525 465

710 1 149 000 1 052 910 2 201 910 4 030 100 1 199 200 5 229 300

750 487 100 3 016 100 3 503 200 731 600 3 056 200 3 787 800

751 0 68 320 68 320 0 66 970 66 970

754 656 950 11 866 500 12 523 450 683 200 12 438 000 13 121 200

756 525 936 890  525 936 890 601 134 402  601 134 402

757 0  0 0  0

758 238 492 418  238 492 418 257 742 372  257 742 372

801 13 566 266  13 566 266 14 290 669  14 290 669

803 0  0 0  0

851 508 500 4 140 600 4 649 100 548 500 5 260 800 5 809 300

852 14 767 260 12 626 360 27 393 620 11 080 936 65 315 680 76 396 616

853 688 000 410 000 1 098 000 967500 400 000 1 367 500

854 925 889  925 889 858 569  858 569

900 5 224 382  5 224 382 2 235 532  2 235 532

921 0  0 0  0

925 1 406 300  1 406 300 1 445 700  1 445 700

926 620 000  620 000 2 955 000  2 955 000

Razem 1 123 637 759 33 469 090 1 157 106 849 1 054 831 712 87 985 850 1 142 817 562

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Budżet Miasta Gdańska na 2004 rok, Uchwalony w dniu 22 stycznia 2004r. 
Uchwałą Nr XIX/553/04 Rady Miasta Gdańska, Gdańsk 2004; Uchwała Nr XXXIII/1003/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 
grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Gdańska na rok 2005.

W omawianym okresie planowane jest zwiększenie dochodów od osób prawnych, fizycznych oraz innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej o ponad 75 mln zł. O ponad 5% wzrosły dochody z działu 
oświaty i wychowania. Są to dochody własne miasta. Zwiększeniu o około 25% uległy dochody, wynikające 
z ochrony zdrowia i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej. Prawie trzykrotny wzrost dochodów pla-
nowany jest w dziale pomocy społecznej. Chodzi tu o niebagatelną sumę ponad 76 mln. zł. Wzrost ten jest wy-
nikiem większych dochodów zleconych i powierzonych. Sytuację tę należy łączyć z nową ustawą o pomocy 
społecznej, która nakłada obowiązek dodatkowych świadczeń na organy miasta. Jest to widoczne na zesta-
wieniu wydatków budżetowych (tabela 8). 
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Tabela 8. Wydatki Budżetu Miasta Gdańska w latach 2004 i 2005

Dz.

Wydatki na rok 2004 Wydatki na rok 2005

Własne Zlecone 
i Powierzone Razem Własne Zlecone 

i Powierzone Razem

10 32 736 413 32 736 413 28 925 537 28 925 537

20 2 500  2 500 4 000  4 000

400 3 135 000  3 135 000 0  0

600 192 820 454  192 820 454 236 767 247  236 767 247

630 2 339 669  2 339 669 6 451 595  6 451 595

700 48 075 461 288 300 48 363 761 49 198 716 249 000 49 447 716

710 14 393 986 1 052 910 15 446 896 17 221 807 1 199 200 18 421 007

750 70 225 804 3 016 100 73 241 904 76 376 307 3 056 200 79 432 507

751 0 68 320 68 320 0 66 970 66 970

754 14 336 960 11 866 500 26 203 460 14 532 413 12 438 000 26 970 413

756 778 417  778 417 817 864 0 817 864

757 29 108 737  29 108 737 29 658 661  29 658 661

758 19 151 933  19 151 933 33 120 364  33 120 364

801 398 036 800  398 036 800 413 043 819  413 043 819

803 238 475  238 475 245 152  245 152

851 9 785 178 4 140 600 13 925 778 9 889 071 5 260 800 15 149 871

852 68 232 719 12 626 360 80 859 079 79 302 660 65 315 680 144 618 340

853 10 408 177 410 000 10 818 177 10 970 207 400 000 11 370 207

854 32 944 221  32 944 221 37 236 419  37 236 419

900 71 694 911  71 694 911 35 853 551  35 853 551

921 31 154 604  31 154 604 32 577 467  32 577 467

925 8 109 200  8 109 200 9 253 000  9 253 000

926 11 679 030  11 679 030 23 202 558  23 202 558

Razem 1 070 388 649 33 469 090 1 103 857 739 1 144 648 415 87 985 850 1 232 634 265

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Budżet Miasta Gdańska na 2004 rok, Uchwalony w dniu 22 stycznia 2004r. 
Uchwałą Nr XIX/553/04 Rady Miasta Gdańska, Gdańsk 2004; Uchwała Nr XXXIII/1003/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 
grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Gdańska na rok 2005.

Tabela 8 wskazuje na znaczny wzrost wydatków zleconych i powierzonych z poziomu ponad 12 mln zł w roku 
2004 do ponad 65 mln zł w roku 2005. Jednocześnie należy podkreślić, że jest to największa grupa wydatków 
budżetowych, stanowiąca niespełna 30% wszystkich obciążeń. Niewielkie wzrosty wydatków planowane są 
także we wszystkich, kluczowych dla niniejszej analizy, działach. Dodatkowo, odnotować należy fakt, że pla-
nowane wydatki miasta mają ulec zwiększeniu o ponad 130 mln zł, czyli o prawie 13%. Jest to efekt zwiększo-
nych wydatków własne i zleconych. 

W Budżecie Miasta Gdańska na rok 2005 przewidziany został deficyt w wysokości 89.816.703 zł, z kredyty dłu-
goterminowymi jako źródłem pokrycia. Osiągnięta w roku 2004 nadwyżka budżetowa w wysokości 53 249 110 
zł, została przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zadłużenia.
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5.2 Dochody Gdańska

Strukturę dochodów miasta Gdańska z uwzględnieniem dochodów własnych oraz przyznawanych dotacji 
prezentuje (Wykres 4).

Wykres 4. Dochody Budżetu Miasta Gdańska na rok 2004

Źródło: Budżet Miasta Gdańska na rok 2004.

Jak wynika z analizy wykresu 4 dochody własne gminy są decydującym źródłem finansowania działań po-
dejmowanych przez Gdańsk. Na tej podstawie można wnioskować o proporcjach realizowanych zadań mia-
sta w kategoriach zadań własnych i zleconych. Ze względu na fakt znacznej przewagi dochodów własnych 
nad dochodami przekazanymi z budżetu centralnego można stwierdzić ponadto, że zadania własne domi-
nują w działaniach Gdańska, zarówno gminy, jak i powiatu. Źródłem dotacji na zadania własne jest przede 
wszystkim budżet centralny, który przeznacza te środki na zadania bieżące powiatu (domy pomocy społecz-
nej i placówki opiekuńczo-wychowawcze). Dotacje na zadania zlecone, stanowiące prawie 3% wszystkich do-
chodów Gdańska, przewidziane są na podstawie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej. Dotyczą one w szczególności zadań bieżących gminy związanych z opieką 
społeczną oraz zadań bieżących powiatu przeznaczonych na działalność Komendy Powiatowej Straży Pożar-
nej. Kolejny wykres 5 stanowi uszczegółowienie powyższych rozważań dotyczących dochodów własnych 
Gdańska.

Wykres 5. Dochody własne Budżetu Miasta Gdańska na rok 2004

Źródło: Budżet Miasta Gdańska na rok 2004.
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Najwyższe dochody własne Gdańsk osiąga z tytułu udziałów w podatkach. Pozycja ta stanowi prawie 30% 
wszystkich dochodów własnych miasta. Składa się przede wszystkim z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych (275.158.870 zł), z podatku dochodowego od osób prawnych (21.116.019 zł) oraz pozostałych po-
datków (30.335.000 zł). Dochody z mienia komunalnego to 21,32% całości planowanych dochodów budże-
towych na rok 2004. Ponad 20% dochodów własnych stanowią przyznawane z budżetu państwa subwen-
cje. Jest to jedyna pozycja dochodów własnych, w której wpływy w części gminnej i powiatowej są stosun-
kowo zbliżone. Jest to kwota niemalże identyczna z wielkościami z roku 2003. Należy przy tym zauważyć, że 
Gdańsk, zgodnie z przepisami nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymuje je-
dynie część oświatową subwencji ogólnej. Części: wyrównawcza i równoważąca w 2004 roku miastu nie przy-
sługują. Dość znaczny odsetek w całkowitych dochodach własnych (15,83%) stanowią podatki i opłaty lokalne. 
Pobieranie ich przysługuje jedynie gminom, dlatego też jest to wartość jednorodna. Zdecydowaną przewagę 
w tej części mają planowane dochody wynikające z podatku od nieruchomości. Stanowią ponad 95% tej sumy. 
W kategorii pozostałych dochodów, prawie ¾ stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 
(73.796.825 zł).

Budżet Miasta został skonstruowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz określone w Założeniach 
polityki gospodarczej i społecznej zadania, które uznane zostały za priorytetowe. Autorzy Założeń na 2004 rok 
wskazali również na istotne problemy, które zostały szeroko omówione w pierwszej części niniejszego Rapor-
tu, dotyczącego sytuacji mieszkańców Gdańska.

Podsumowując rozważania nad systemem finansowym w Polsce, należy potwierdzić, że postępująca decen-
tralizacja finansów publicznych w państwie stwarza duże szanse przejęcia przez jednostki samorządów tery-
torialnych samodzielnej realizacji budżetów lokalnych. Duże znaczenie przypisywane jest dochodom włas-
nym budżetów JST, które mogą być kreowane i dowolnie wydatkowane. Praktyka pokazuje, że wiele możliwo-
ści ubiegania się o dodatkowe źródła finansowania projektów pozostaje nadal niewykorzystanych. Szczegól-
na rola miast na prawach powiatu w realizowaniu powierzonych im zadań skłania do podjęcia analiz efektyw-
ności prowadzonej przez nie polityki budżetowej. 
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6 Rekomendacje 

Na podstawie analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w Gdańsku stwierdziliśmy, że główne problemy, z jakimi sty-
kają się mieszkańcy to:

• brak aktywizacji osób starszych,
• nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa kobiet,
• długotrwałe bezrobocie.
Nie są to naturalnie wszystkie problemy, z jakimi spotykają się w codziennym życiu mieszkańcy Gdańska. 
Ograniczenie liczby analizowanych zjawisk związane jest z kilkoma aspektami. Z jednej strony, cel Raportu 
- przedstawienie konkretnych propozycji i rekomendowanie działań możliwych i koniecznych do przeprowa-
dzenia przy współudziale władz i społeczności lokalnej, nie pozwala na zajęcie się wszystkimi problemami 
jednocześnie. Dlatego warto się zająć problemami najbardziej widocznymi i istotnymi. Kolejną przyczyną była 
konieczność ograniczenia ilości zagadnień by te, które pozostały, mogły być omówione kompleksowo, jeśli 
pozwalają na to źródła. 

W raporcie omówione są działania poszczególnych instytucji a każdy problem poprzedzony jest szerokim 
wprowadzeniem charakteryzującym jego istotę. Następnie prezentowane są wybrane dotychczasowe działa-
nia szeregu instytucji w tym obszarze. Największa uwaga zwrócona jest na działania wynikające z zadań Urzę-
du Miasta, jego założeń polityki społecznej, budżetu i podejmowanych programów. Osobnej analizie został 
poddany projekt działań „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”79, którego UMG był głównym 
inicjatorem, a który został opracowany80 przy współudziale innych instytucji, szczególnie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej81. Wszystkie one są poddane ocenie pod kątem wskazania najlepszych praktyk, moż-
liwości ich rozwinięcia i uzupełnienia o nowe, a czasem niezbędne elementy. W ramach tej części prezento-
wane są rozwiązania innych krajów, w tym również tych stosujących gender budget. Pełen opis zawarty jest 
w Raporcie tym niemniej warto jest zwrócić uwagę na kilka najważniejszych wniosków płynących z ewaluacji 
dotychczasowych działań. 

Faktem godnym podkreślenia w polityce Urzędu Miasta Gdańska jest dostrzeżenie problemów ludzi star-
szych oraz podjęcie działań w celu stworzenia programu na rzecz tej grupy odbiorców. Z uwagi na to, że głów-
nym inicjatorem podejmowanych działań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) projekty podejmo-
wanych aktywności mają w tej dziedzinie ścisłe ukierunkowanie na pomoc społeczną osobom starszym. 

W Strategii rozwiązywania problemów społecznych wiele miejsca poświęcono osobom w wieku starszym. 
Główny nacisk położony jest tutaj na zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych osób oraz na pomoc oso-
bom niesamodzielnym w życiu codziennym. Ogólne założenia dotyczące polityki pomocy osobom starszym 
wiekiem należy uznać za przejaw pozytywny. Nie tylko dostrzeżono problemy tej grupy społeczeństwa, ale 
starano się dostosować odpowiednie działania w celu ich zaspokojenia. Jest to jednak perspektywa krótko-
okresowa, gdyż nie uwzględnia się konieczności zadbania o osoby będące obecnie w wieku średnim, które 
w perspektywie kilku, kilkunastu lat dołączą do grupy osób starszych. Strategia nie wprowadza również osób 
starszych w społeczeństwo informatyczne. Nie zapewnia nauki obsługi nowoczesnych urządzeń teleinforma-
cyjnych, nie wykazuje także potrzeby zatrudnienia tych osób w sposób bardziej elastyczny, czy poprzez no-
woczesne formy organizacji pracy. Odczuwalny w Strategii jest brak rozróżnienia płci odbiorców, co utrudnia 
pełne zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.

Strategia przewiduje także działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, tym nie-
mniej nie określa, w jaki sposób będą one prowadzone. Dodatkowo, należy podkreślić, że zadania są zbyt ogól-
nikowo sformułowane. Odnieść można wrażenie, że problem ten jest zdefiniowany, lecz organy nadal nie mają 
przekonania, co do zadań jakie należałoby podjąć w celu zapewnienia zasady równego traktowania kobiet  
i mężczyzn na terenie Gdańska. 
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Należy zauważyć, że duże rozbicie planowanych czynności na różne cele główne Strategii powodują jej niską 
przejrzystość i spójność. Ponadto zaburzać to może kompleksową obsługę beneficjentów programu. Widocz-
ny jest również brak komplementarności prezentowanych działań z innymi planowanymi programami. Enig-
matyczność proponowanych rozwiązań uniemożliwia także dokładną ich ocenę. 

Oceniając działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy podkreślić, że zadania realizuje kom-
pleksowo i sprawnie. Zagadnienia społeczne, określone w założeniach polityki społecznej miasta82 koncen-
trują się przede wszystkim wokół takich obszarów jak: przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu najsłab-
szych grup społecznych żyjących w ubóstwie, wdrażanie i koordynacja strategii integracji i polityki społecznej 
oraz zagwarantowanie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu i realizacji systemowych działań na 
rzecz integracji i wyrównywania szans grup największego ryzyka, również poprzez pobudzanie społecznej 
aktywności (od pomocy ku samopomocy). Bogata działalność Ośrodka przejawia się także w opracowanych 
przez MOPS projektach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokonując dalszej analizy działalności MOPS-u można przyjąć, że osoby starsze potrzebują pomocy głównie 
ze względu na długotrwałą chorobę, ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność. Działania Ośrodka nie ogra-
niczają się jednak do pomocy osobom niezdolnym do samodzielnego życia. Do zadań MOPS-u należy również 
organizacja czasu wolnego ludzi starszych. W tym celu seniorzy mogą skorzystać z oferty klubów seniora, któ-
re obok organizacji czasu zajmują się również wydawaniem posiłków.

W ramach pomocy osobom, które dotknęło zjawisko długotrwałego bezrobocia MOPS prowadzi szkolenia 
z technik i metod zdobywania pracy, prowadzi grupy edukacyjne, a ponadto klientom udziela porady przy 
współpracy psychologów. MOPS również przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne osobom długotrwale 
bezrobotnym. 

Działania MOPS-u kierowane do kobiet odnoszą się głównie do zapewnienia im opieki, wypłacania zasiłków 
i interwencji kryzysowej oraz pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. W ramach nowej ustawy o opiece społecznej 
w MOPS-ie powołana została jednostka realizująca wypłaty świadczeń rodzinnych. Działania w odniesieniu 
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia nie obejmowały w szczególności ko-
biet. Przegląd działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wskazuje szereg działań na 
rzecz83. 

Współpraca MOPS-u z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi jest elementem pozytywnym, głów-
nie ze względu na elastyczność podejmowanych decyzji i możliwości dotarcia do szerokiego grona potrzebu-
jących. Współpraca umożliwia ponadto kontrolę nad działaniem podmiotów trzeciego sektora, koordynację 
i wskazywanie kierunków dalszej aktywności. Należy jednak podkreślić, że działania te kierowane są do innej 
grupy beneficjentów niż osoby, które są tematem rozważań Raportu. Dodatkowo, MOPS jest instytucją pod-
legającą i finansowaną z Urzędu Miasta. Mimo dofinansowania nie jest w stanie realizować wszystkich działań 
z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej.

Podsumowując działalność MOPS w zakresie bezrobocia trzeba powiedzieć, że programy te są dość dobrze 
określone i przejrzyste pod względem grupy docelowej. MOPS ma tę przewagę nad innymi instytucjami zaj-
mującymi się problemami społecznymi, że zna dobrze sytuację swoich klientów i przez to może łatwiej do 
nich dotrzeć z odpowiednią propozycją szkolenia. Tym niemniej MOPS również nie wyróżnił jeszcze i nie ukie-
runkował swoich programów na pomoc kobietom i mężczyznom osobno, a lokalne podejście w programach 
MOPS predysponuje tę organizację do wprowadzenia zasad gender budget. 

Jednymi z najważniejszych instytucji, które wpływają na aktywizowanie zawodowe społeczeństwa są jed-
nostki urzędów pracy. Prowadzą one szeroką gamę działań na rzecz zasobów pracy poprzez zadania zleco-
ne, jak i realizację projektów. Jednak, z informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy częstokroć nie 
wynika ile osób miało skorzystać z danego projektu, ani jaka była efektywność realizowanych zadań. Oczy-
wiście były to projekty, które wymagały kreacji narzędzi instruktażowych i takie zostały stworzone. Tym nie-
mniej, większy zakres informacji dla oceny tych projektów, a także dla planowania przyszłych działań, wyda-
je się niezbędny. Zauważyć można, że programy kierowane bezpośrednio do kobiet znalazły swoje miejsce 
tylko na poziomie programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskich. Do zalet programów reali-
zowanych przez PUP i WUP można zaliczyć: innowacyjność i ciekawe rozwiązania ujawniające się w nowych 
metodach szkoleniowych i modelach pomocy. Większość z nich kierowane jest do specyficznej grupy docelo-
wej, co jest bardzo dobrym przejawem indywidualnego podejścia do problemów rynku pracy, są to projekty 
niepowtarzalne. Brakuje jednak całościowego dostosowania proponowanych programów do poszczególnych 
problemów społecznych, w tym do bezrobotnych kobiet.

Pełna wersja Raportu zawiera ponadto opisy działań podejmowanych na terenie Gdańska przez pozosta-
łe instytucje. Jednak przedstawienie wszystkich działań tego rodzaju nie było możliwe. Mowa tu szczegól-
nie o programach organizacji pozarządowych, tj.: Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Instytucji 
Rynku Pracy – Agencja Promocji Zawodowej Kobiet (APZK), Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Demokratycz-
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na Unia Kobiet i wiele innych. Działania tych organizacji dotyczą nie tylko poprawy sytuacji kobiet. Ponadto, 
z przedstawionych informacji wynika wyraźnie, że w Gdańsku istnieje szerokie zaplecze, które może być włą-
czone w realizowanie działań Strategii, lub też działania obecnie realizuje. Liczba działających organizacji oraz 
ciekawe rozwiązania wskazują na ogromny potencjał ludzki, jaki posiada Gdańsk.

Poniżej rekomendowane są działania, które mogą usprawnić strategie realizowane w wymienionych obsza-
rach problemowych. 

6.1 Działania na rzecz poprawy statystyk

Pierwszym rekomendowanym obszarem jest poprawa jakości statystyki publicznej w badanym obszarze. 
W niniejszym Streszczeniu jest on wyodrębniony jako wspólny element zalecany we wszystkich trzech obsza-
rach problemowych. 

Wiele trudności w każdej podejmowanej próbie analizy zjawisk związane jest z brakiem odpowiednio skon-
struowanych statystyk. Problem ten nie może być co prawda usprawiedliwieniem dla każdego niezrealizowa-
nego projektu, czy braku zamierzonych rezultatów, jest jednak czynnikiem znacznie ograniczającym efektyw-
ność badań polityki społecznej. Bazy danych o programach ukierunkowanych na potrzeby społeczeństwa, 
w tym kobiet, powinny uwzględniać przede wszystkim dane o beneficjentach programów, oraz mierzalnych 
i jakościowych efektach. Zapewni to możliwość dokładnej weryfikacji wszystkich podejmowanych działań 
również tych, które są mniej nagłaśniane. Do podstawowych danych, jakie są niezbędne, należą: 

• Statystyka osób korzystających z różnych form pomocy poszczególnych wydziałów UMG, oraz organów za-
leżnych, w podziałach uwzględniających płeć, wykształcenie, wiek, otrzymaną wcześniejszą pomoc, wyso-
kość dochodów, liczbę osób w gospodarstwie domowym, liczbę posiadanych dzieci i stan cywilny. 

• Statystyka programów: liczba osób, które uczestniczyły w danej formie szkolenia, warsztatu  
i pomocy indywidualnej oraz ilościowe i jakościowe dane dotyczące ich efektywności w krótkim i długim 
okresie. 

• Baza danych o osobach korzystających z usług świadczonych przez przedszkola i żłobki, np.: liczba i wiek 
pozostałych dzieci w gospodarstwie domowym, zatrudnienie rodziców, osiągane dochody i status cywilny 
opiekunów.

• Uwzględnienie odmiennej sytuacji osób starszych w zależności od ich płci.
• Statystyka osób długotrwale bezrobotnych w kilku podziałach uwzględniających płeć, wykształcenie, wiek, 

staż, pracy, otrzymaną wcześniejszą pomoc, liczbę osób w rodzinie, liczbę posiadanych dzieci i stan cywil-
ny.

• Statystyka osób długotrwale bezrobotnych z wykazem otrzymanej wcześniej pomocy, pozwoli to na poka-
zanie, czego jeszcze nie oferowano klientowi.

Informacje te mogłyby służyć w dokładnym określeniu grup docelowych, do których kierowane są usługi, 
a przez to w prawidłowym zaprojektowaniu programów. 

Dodatkowo należy podkreślić, że komórki odpowiedzialne za realizację zadań miasta są zobligowane do po-
siadania bardzo szczegółowych danych, dotyczących odbiorców oferowanych usług czy świadczeń. Proble-
mem natomiast jest brak systemu gromadzenia i przetwarzania tych informacji. Efektem stworzenia odpo-
wiednich statystyk będzie dynamiczny rozwój badań z obszaru studiów nad starszymi wiekiem mieszkańcami 
miasta. Pomoże to w lepszym dostosowaniu oferty pomocy i usług do ich potrzeb. W perspektywie umożliwi 
lepsze dysponowanie posiadanymi środkami i nakreślenie optymalnie dopasowanej polityki zaspakajania po-
trzeb starzejącego się społeczeństwa.

6.2 Aktywizacja osób starszych

Na całym świecie odnotowuje się przyspieszenie dynamiki wzrostu średniej długości życia. Mimo tego, iż sta-
rzenie się społeczeństw nie jest zjawiskiem nowym, odczuwane obecnie skutki tego procesu wymuszają do-
głębną analizę wpływu, jaki na poszczególne elementy życia społecznego i gospodarczego wywiera rosnący 
udział w populacji osób w wieku starszym84. 

Tendencje ogólnoświatowe, szczególnie odczuwane w krajach wysokorozwiniętych, mają również swoje od-
bicie w starzeniu się społeczności lokalnych. Gdańsk nie jest w tym odosobniony. Obecnie w Gdańsku oso-
by w wieku poprodukcyjnym stanowią 16,3% wszystkich mieszkańców. W roku 2015 planowany odsetek tej 
grupy ma wynosić ponad 21%, piętnaście lat później osoby w wieku starszym mają stanowić prawie ¼ ogółu 
społeczności w Gdańsku85. Tak duża część społeczeństwa w wieku poprodukcyjnym musi zostać dostrzeżo-
na przez decydentów i powinna skutkować wzmożonymi działaniami nie tylko na rzecz usprawnienia polityki 
emerytalnej państwa, ale przede wszystkim skutecznym systemem aktywizacji osób starszych. 
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Osoby starsze nie tylko mają słabszą pozycję w społeczeństwie z uwagi na częstokroć coraz gorsze zdolności 
fizjologiczne organizmu, ale również ze względu na środowisko społeczne, które oczekuje od nich określo-
nych zachowań i przejawia wobec nich zachowania dyskryminacyjne. Z tego właśnie powodu pomoc osobom 
starszym powinna być ukierunkowana na poprawę warunków bytowania, poprawę funkcjonowania organi-
zmu, ale także na zmianę społecznych negatywnych stereotypów86. 

W myśl ogólnie uznawanych zasad, społeczeństwo, dążąc do rozwoju gospodarczego powinno zabiegać 
o pełne wykorzystanie posiadanych czynników wytwórczych. Obecnie, najczęściej podkreśla się znaczenie 
wartości kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej danego regionu87. Należy zatem zasta-
nowić się nad możliwością wykorzystania potencjału osób w wieku starszym do budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Niemniej ważny wydaje się udział osób w wieku poprodukcyjnym, czy późno-produkcyjnym 
w społeczeństwie informacyjnym. Dlatego główny nacisk w niniejszym opracowaniu położony został na akty-
wizację osób starszych. Wykorzystanie ich wiedzy, umiejętności oraz zapobieganie ich marginalizacji może 
być osiągnięte wieloma drogami. Niektóre z nich zostaną przedstawione w tej części pracy. Propozycje te nie 
mogą jednak pozostawać w oderwaniu od innych aspektów wpływających na jakość życia osób starszych 
tj. profilaktyka zdrowotna, aktywne starzenie się (active ageing), odpowiednio dopasowana oferta 
mieszkaniowa, edukacyjna oraz możliwości spędzania wolnego czasu i zapewnienie bezpieczeństwa. 

Ważnym elementem, na który należy położyć szczególny nacisk jest dysproporcja w liczbie kobiet 
i mężczyzn w wieku starszym. Odmienne kształtowanie się przeciętnego dalszego trwania życia wskazuje, 
że kobiety żyją średnio o 8,4 lat dłużej niż mężczyźni. Połączenie tego zjawiska z utrzymująca się na przestrze-
ni lat przewagą liczby kobiet nad liczbą mężczyzn (w Gdańsku w stosunku 11:10) narzuca spojrzenie na grupę 
osób starszych szczególnie przez pryzmat kobiet. Ponieważ kobiety żyją dłużej, a ich aktywność zawodo-
wa jest krótsza, to są one narażone w większym stopniu na zjawisko wykluczenia społecznego zwią-
zanego ze starzeniem się. W rekomendacjach uwaga zwrócona zostanie również na odmienne podejście do 
poszczególnych grup beneficjentów programów, wyróżnionych ze względu na płeć. Jest to podejście zgodne 
z podstawowymi zasadami konstrukcji Budżetu uwzględniającego potrzeby płci. 

6.2.1 Działania na rzecz aktywizacji osób starszych poprzez organizację czasu wolnego  
 i rozwój ich zainteresowań

Grupą działań, które powinny być wzięte pod uwagę przy określaniu polityki ukierunkowanej na osoby star-
sze, jest zmiana ich postawy z biernej na aktywną. Może się to przejawiać we wspieraniu aktywności tych 
osób oraz pokazaniu możliwości wykorzystywania ich potencjału w różnorodnych dziedzinach. Jako pierwsze 
omówione zostaną zadania z zakresu niezarobkowego organizacji czasu wolnego. Należą do nich kluby se-
niora uczące samopomocy w systemie wolontariatu88, samoorganizacji życia. Tym niemniej działania te, ma-
jące na celu organizację czasu wolnego nie bronią się przed dwoma, podstawowymi zarzutami. Po pierw-
sze, nie przynoszą dodatkowego dochodu uczestnikom a po drugie, często nie wykorzystują ich umiejętności 
i doświadczenia zdobytego podczas pracy zawodowej. Oba te zarzuty są niezmiernie istotne.

6.2.2 Działania na rzecz aktywizacji osób starszych w sferze zawodowej

Na osoby przechodzące na emeryturę rzadko kiedy patrzy się przez pryzmat utraconych korzyści. Firma traci 
mimo tego, że nie ponosi już kosztów osobowych związanych z pracownikiem. Jeśli jednak pracodawca nie 
jest zainteresowany dalszym utrzymywaniem kontaktu z osobą starszą nie oznacza to całkowitej nieprzydat-
ności umiejętności danej jednostki. Należy tylko umiejętnie zachęcić te osoby do podejmowania dalszej ak-
tywności w najbardziej odpowiednich dla nich dziedzinach89. Można to osiągnąć kilkoma drogami. Najbar-
dziej oczywistą propozycją wydaje się stworzenie kompleksowej bazy danych ofert pracy dla osób star-
szych. Oferty te miałyby najczęściej charakter prac krótkoterminowych (dla osób o specyficznych kwalifika-
cjach rzemieślniczych) lub ekspercki (dla emerytowanych pracowników wiedzy). W celu umożliwienia pracy 
szerokiemu gronu osób starszych należałoby wprowadzić dodatkowo system promujący elastyczne formy 
zatrudnienia, w tym niedocenianą jeszcze pracę na odległość, a nawet telepracę90. 

Trzecia i czwarta rekomendacja, po bazach ofert pracy i wykorzystaniu elastycznych form zatrudnienia, skie-
rowana jest do emerytowanych kobiet. Jak wykazano, stanowią one zdecydowaną większość w grupie osób 
w wieku poprodukcyjnym również ze względu na wcześniejszy wiek emerytalny określony przepisami poli-
tyki państwa. Zapewnienie odpowiedniego zajęcia dla tej grupy beneficjentów może być osiągnięte poprzez 
dwie proponowane formy ich aktywności: „Aktywna Babcia”, inicjatywa stworzenia pośrednictwa opieki 
nad dziećmi, w którym osobami sprawującymi opiekę byłyby kobiety w wieku emerytalnym, których kondy-
cja psychofizyczna zezwala na podejmowanie tego typu zadań.
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6.2.3 Działania na rzecz kształcenia osób w wieku średnim i starszym

Aby w pełni wykorzystać potencjał wiedzy osób starszych trzeba w nich nieustannie inwestować. Bardzo czę-
sto praktykowaną polityką przedsiębiorstw wobec pracowników w wieku średnim i starszym jest zaprzestanie 
oferowania im szkoleń zapewniających ich dalszy rozwój zawodowy, oraz zapoznanie z najnowszymi narzę-
dziami usprawniającymi wykonywanie działań na danym stanowisku pracy. Strategia ta prowadzi do dezak-
tywizacji osób jeszcze wtedy, gdy są one w pełni zdolne do wykonywani pracy zawodowej. W myśl postano-
wień wspólnej polityki zatrudnienia UE bardzo ważnym czynnikiem skutkującym pełnym wykorzystaniem po-
tencjału wszystkich obywateli jest odpowiednio skonstruowany system ustawicznego kształcenia. Efektem 
będzie stworzenie warunków, w których osoby osiągające wiek emerytalny zapoznane będą z nowoczesnymi 
technikami informacyjnymi. Rozwojowi umiejętności związanych z obsługą nowoczesnych urządzeń komuni-
kacyjnych powinna sprzyjać kolejna inicjatywa, praktykowana już w Polsce w kilku ośrodkach lokalnych – In-
ternetowa kafejka dla seniorów. Trzecim, niezmiernie cennym programem realizowanym już przez UMG jest 
prowadzenie wykładów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

6.2.4 Grupa działań związana z koniecznością zaplanowanych aktywności    
 w perspektywie starzenia się społeczeństw

Potrzebna jest skoncentrowana polityka zapobiegania negatywnym skutkom starzenia się społeczności lo-
kalnej, głównie w odniesieniu do takich obszarów jak: opieka medyczna, pomoc społeczna i kultura fizycz-
na. Opracowana strategia powinna obejmować elementy aktywnego starzenia. Wymagany jest wzrost liczby 
lekarzy o specjalności geriatrii. Niezwykle ważnym element jest również promowanie profilaktyki zdro-
wia i to nie tylko wśród najstarszej grupy ludności, ale również, a może nawet przede wszystkim, u osób doro-
słych (w średnim wieku). Działania pozwolą na wydłużenie okresu pełnej sprawności, zmniejszą procentowy 
udział osób niedołężnych w poszczególnych grupach wiekowych oraz zwiększą aktywność wśród tych osób. 
Kolejną grupą działań, na które warto zwrócić uwagę są zadania, wynikające z obowiązku zapewnienia opieki 
osobom, które ze względu na swoje ograniczenia fizyczne, wynikające ze starości nie są w stanie samodziel-
nie funkcjonować. Chodzi tu głównie o unowocześnienie sieci domów seniora, czy domów pomocy spo-
łecznej. 

Konieczna jest nauka tolerancji i wrażliwości na potrzeby ludzi starszych. Wprowadzenie lekcji w ramach 
zajęć z wychowawcą przyniosłoby z pewnością znaczne korzyści z punktu widzenia wpływu na postawy mło-
dych osób. Formy tego typu zajęć zależałyby od opracowanego programu. Można tu jednak wskazać na kil-
ka ciekawych koncepcji, które są już stosowane w innych krajach europejskich. Pierwszą w form, są filmy edu-
kacyjne o etapach życia, zajęciach wykonywanych przez osoby starsze, ich ograniczeniach oraz konieczności 
pomocy. Druga forma, trudniejsza do wykorzystania ze względu na konieczne wyposażenie to prowadzenie 
zajęć pokazujących jak ludzie starsi myślą i jakie mają utrudnienia ruchowe. Do tego celu wykorzystywane 
są specjalne kombinezony, w których uczniowie mogą zapoznać się z ograniczeniami ruchowymi osób star-
szych. Uczy to wrażliwości na potrzeby innych. Kolejnym sposobem obcowania z osobami starszymi jest za-
chęcenie dzieci i młodzieży do spotkań z własnymi dziadkami, lub do odwiedzania, na zasadzie wolontariatu, 
domów seniora.

Następną grupą działań powinno być opracowanie programów samorehabilitacji i samoorganizacji ży-
cia osób starszych. Celem byłoby przekazanie podstawowych informacji o zachowaniach bezpiecznych dla 
ludzi starszych. 

Ostatnim obszarem rekomendacji w odniesieniu do poprawy jakości życia osób starszych jest podejście do nich 
jako do odbiorców usług91. Zbyt często niedoceniana jest ta grupa konsumentów i usługobiorców a ich spe-
cyficzne potrzeby wymagają dokładnej analizy i wprowadzenia usprawnień z punktu widzenia otrzymanych 
wyników badań. Niskie dochody tej grupy często przekładają się na brak usprawnień w ich kierunku. Producenci  
i usługodawcy zdają się nie dostrzegać specyficznych potrzeb osób starszych. 

6.3 Zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Bezrobocie jest problemem każdej współczesnej gospodarki. Jest zjawiskiem, które dotyczy szerokich grup 
społecznych, różnych grup zawodów i wykształcenia. W opinii mieszkańców bezrobocie jest również uważa-
ne za poważny problem. Badania przeprowadzone przez Pracownię realizacji Badań Socjologicznych Uniwer-
sytetu Gdańskiego pokazują, że aż 25% mieszkańców za porażkę uznało brak inwestycji władz miasta w nowe 
miejsca pracy92. 

Pod pojęciem długotrwałego bezrobocia rozumie się w literaturze bezrobocie, którego czas trwania przekra-
cza 12 miesięcy. Z danych przedstawionych na początku rozdziału wynika, że tego rodzaju bezrobociem zagro-
żone są bardziej kobiety niż mężczyźni. Osoba bezrobotna szczególnie długotrwale doświadcza wielu przy-
krych zjawisk, które mają wpływ na jej zdrowie psychiczne, samoocenę, poczucie własnej wartości i wysoki 
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poziom lęku. Problemy te nie pozostają tylko w sferze psychicznej, lecz przekładają się na małą aktywność 
w poszukiwaniu pracy i wycofywanie się i poczucie bezradności93. 

Problem bezrobocia jest na tyle skomplikowany, że konieczne wydaje się zintegrowane i interdyscyplinarne 
metody rozwiązywania, w tym również interdyscyplinarne i indywidualne podejście w udzielaniu pomocy 
osobom bezrobotnym. Kluczem do znalezienia pracy wydaje się poczucie odpowiedzialności za rozwiązanie 
problemu.

W celu redukcji bezrobocia, wg Rady Europy, Polska powinna przyspieszyć ustanawianie nowych publicznych 
służb zatrudniania oraz promowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, znoszeniu barier na rynku 
pracy dla kobiet, w tym również zwiększenie dostępu do kształcenia ustawicznego oraz możliwości zatrud-
niania w niepełnym wymiarze godzin94. Warto również przytoczyć opinię twórców strategii EQUAL dla Polski: 
„...bezrobocie długotrwałe koncentruje się w grupach o słabszej pozycji na rynku pracy, które stanowią kobie-
ty, osoby o niższym poziomie wykształcenia i osoby starsze. Stąd można przypuszczać, że bezrobocie długo-
trwałe, jako czynnik dyskryminujący, jest skorelowany z innymi cechami społeczno-demograficznymi, takimi 
jak wiek, poziom wykształcenia i płeć”95. 

6.3.1 Stworzenie nowych form współpracy i zwiększenie liczby programów kierowanych  
 do kobiet

Rynek lokalny jest idealnym miejscem dla społecznej platformy współpracy. Warto to wykorzystać i stworzyć 
plany współdziałania z naukowcami zajmującymi się tą problematyką z uczelni wyższych Gdańska, organi-
zacjami pozarządowymi, przedstawicielami pracodawców i władzami lokalnymi. Takie porozumienie mogło-
by wypracować nowe rozwiązania, jednakże pod warunkiem stworzenia pełnego monitoringu programów  
i ustanowienia osób odpowiedzialnych za ich wdrażanie i realizację. Jeśli to nie zostanie przewidziane to była-
by to tylko kolejna formalność. 

Wydaje się również, że zasadne wprowadzenie klubów pracy dla kobiet, gdzie kobiety mogłyby udzielać sobie 
wzajemnie wsparcia, rozwijać umiejętności. 

Warto również zastanowić się nad wprowadzeniem spotkań z osobami, które kiedyś były osobami bezrobot-
nymi. Osoby, które poradziły sobie na rynku pracy, a miały wcześniej podobne do odbiorców problemy, po-
zwolą klientom urzędów pracy podniesienie wiary we własne możliwości. 

6.4 Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy i aktywizacja zawodowa  
 kobiet

Po przeprowadzaniu analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w Gdańsku, nie można nie zgodzić się ze stwierdze-
niem, że ich sytuacja różni się w zależności od płci. Wiele problemów mieszkanek Gdańska związanych jest 
z edukacją, rynkiem pracy, stanem zdrowia, czy poczuciem bezpieczeństwa. Osobnym tematem staje się tak-
że udział kobiet w życiu publicznym miasta. Autorki niniejszej pracy podjęły jednak decyzję o wybraniu z tego 
zestawienia jedynie dwóch obszarów, kluczowych dla poprawy jakości życia kobiet. Są to kwestie związane 
z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz aktywizacją zawodową kobiet. 

Aktywnych zawodowo jest niespełna 50% kobiet w wieku powyżej 15 roku życia. Ponad 35% mieszkanek Gdań-
ska pozostaje na utrzymaniu członków gospodarstw domowych, około 32% utrzymuje się z pracy poza rolni-
ctwem. Kobiety najczęściej pracują w sekcjach związanych z edukacją, administracją, opieką zdrowotną oraz 
w przemyśle. Stanowią również większość wśród pracowników ogółem we wszystkich sektorach o najniższym 
średnim wynagrodzeniu brutto. Łącząc to z faktem dyskryminacji płacowej, przejawiającej się w nierównym 
wynagradzaniu kobiet i mężczyzn na porównywalnych stanowiskach pracy, można wnioskować o gorszej sy-
tuacji finansowej kobiet niż mężczyzn.

Na powyższe zjawiska zwrócono również uwagę w Europejskiej Strategii Zatrudnienia, której zasady szerzej 
omówiono we wstępie do rozdziału traktującego o aktywizacji osób starszych. 

Kwestią niewątpliwie związaną z ostatnim z omawianych zagadnień jest konieczność rozwiązania proble-
mu opieki nad dziećmi. Nadal we współczesnym społeczeństwie dominuje pogląd, że to kobiety powinny 
być w większym stopniu odpowiedzialne za wychowanie i zapewnienie rozwoju swojemu potomstwu. Kobie-
ty coraz rzadziej decydują się na przerwę w pracy i urlop wychowawczy. Jest to spowodowane głównie oba-
wą przed utratą posady. Planowane w przyszłości działania należy zatem dostosowywać dwutorowo. Z jednej 
strony, należałoby wpłynąć na zmiany postaw pracodawców. Równocześnie, koniecznym wydaje się wprowa-
dzenie takich rozwiązań, które ułatwią kobietom godzenie obowiązków domowych z zawodowymi i pozwolą 
na pełen rozwój w obydwu sferach życia. Grupą narzędzi prowadzących do wymienionego celu może być za-
pewnienie instytucjonalnej opieki nad dziećmi. 
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Ze względu na problemy wynikające z nieskutecznego systemu instytucjonalnej opieki nad dziećmi koniecz-
ne wydaje się opracowanie nowego rodzaju działań. 

Długi okres pozostawania bez pracy, jak również brak kontaktu z dotychczasowym miejscem pracy 
w przypadku kobiet korzystających z pełnych urlopów macierzyńskich i wychowawczych, powoduje znaczną 
dezaktualizację ich zawodowych umiejętności. Pracodawcy nie są skłonni do szkolenia kobiet, które ze wzglę-
du na brak świadczenia pracy, nie przynoszą firmie dochodów. Jednocześnie brak możliwości wykorzystania 
nowoczesnych form kontaktu z pracą i świadczenia jej poza miejscem zatrudnienia, czy w inny elastyczny spo-
sób, uniemożliwia ciągłą stymulację rozwoju i aktualizowania wiedzy.

Należy zatem podkreślić, że głównymi przyczynami nierówności traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pra-
cy, oraz niskiego poziomu aktywizacji zawodowej kobiet są:

• stereotypowe postrzeganie ról społecznych kobiet i mężczyzn – zarówno na etapach rekrutacji, jak 
i wynagradzania i awansów,

• postrzeganie kobiet jako pracowników mniej dyspozycyjnych czasowo i przestrzennie – ze względu na cią-
żący na nich obowiązek opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny,

• długotrwała bierność zawodowa, powodująca dezaktualizację kwalifikacji zawodowych,
• nierozwiązany problem opieki nad dziećmi – przejawiający się w niewystarczającym rozwoju instytucjonal-

nej opieki nad dziećmi i elastycznych form zatrudnienia kobiet.

6.4.1 Zwiększenie liczby programów skierowanych na zaspakajanie potrzeb kobiet

Z przedstawionych w Raporcie informacji na temat programów kierowanych do kobiet wynika jasno, że jak na 
tak dużą aglomerację, liczba ta jest zbyt mała. Wydaje się konieczne zintensyfikowanie działań wpływających 
na poprawę sytuacji kobiet. Trudno również oczekiwać, że wszystkie te działania będą realizowane przez orga-
nizacje pozarządowe, które jak wiadomo dysponują bardzo ograniczonymi środkami. W planowaniu następ-
nych projektów warto pokusić się o dokładniejsze metody pomiaru efektywności, określenie grupy beneficjen-
tów i być może zaproponowanie szkoleń, które wyjdą również poza działalność agroturystyczną i archiwizację 
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warto wprowadzić cykliczne szkolenia z przedsiębiorczości, które 
zostałyby oparte na tworzeniu biznesplanów ocenianych również przez specjalistów z dziedziny zarządzania 
i ekonomii. Trudno przecież zakładać, że każda kobieta może założyć działalność agroturystyczną, wiele z nich 
ma jednak ciekawe pomysły na firmę, ale potrzebuje nie tylko wsparcia edukacyjnego z zakresu prowadzenia 
małego przedsiębiorstwa, ale również porady, czy tego rodzaju biznes jest uzasadniony ekonomicznie. 

W planowaniu szkoleń, szczególnie tych opartych na metodach multimedialnych, które wymagają opa-
nowania programów komputerowych, wydaje się również zasadne stworzenie możliwości korzystania 
z komputerów również po zakończonym szkoleniu. Osoba bezrobotna częstokroć nie jest osobą zamożną, 
i prawdopodobnie nie posiada komputera, dlatego warto pomóc jej również w samodzielnym rozwijaniu tych 
umiejętności, a także w częstym kontakcie z tym współczesnym narzędziem pracy. Czy będzie to kafejka inter-
netowa, która będzie jednocześnie klubem wsparcia, pozostaje kwestią otwartą. Takie miejsce mogłoby jed-
nak łączyć wiele funkcji. 

W ramach szkoleń dla osób bezrobotnych konieczne jest zwiększenie narzędzi i projektów kierowanych bez-
pośrednio do kobiet. Rynek lokalny jest idealnym miejscem dla wprowadzania narzędzi ukierunkowanych na 
potrzeby lokalnej społeczności. 

6.4.2 Działania na rzecz aktywizacji kobiet w sferze zawodowej

Kobiety potrzebują większej pomocy w dostępie do źródeł finansowania, w tym przede wszystkim do fundu-
szy Unii Europejskiej. Szkolenia z zakresu zdobywania funduszy byłyby bardzo przydatne dla wszystkich osób, 
zarówno już prowadzących, jak i pragnących otworzyć działalność gospodarczą. 

Kolejnym działaniem na rzecz pomocy przedsiębiorczym kobietom jest stworzenie instytucji dla kobiet, ukie-
runkowanej na wyrównywanie szans na rynku pracy. Byłoby to centrum, w którym kobiety mogłyby zasięgnąć 
porady w prawach pracowniczych, czy porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Mogłyby się 
tam również znajdować informacje o rodzajach dostępnych szkoleń, ofertach pracy i możliwościach założenia 
działalności gospodarczej samodzielnie, lub też z osobą wspólnika. Centrum takie zbierałoby i przetwarzało 
informacje o wszystkich działaniach podejmowanych w tym zakresie przez inne instytucje rynku pracy, w tym 
organizacje pozarządowe. Mogłyby się w nim zatrudnić kobiety, które pragną prowadzić taką działalność. 
W Gdańsku nie powstało jak dotąd jedno centrum informacji o możliwościach pracy dla kobiet, o szkoleniach 
im oferowanych, trudno również czasem znaleźć adres organizacji, która tak naprawdę jest najlepiej zoriento-
wana w danym obszarze rynku pracy. Za takie zadania odpowiedzialne mogłoby być Centrum, które wzięłoby 
na siebie obowiązek integrowania informacji z poszczególnych placówek. Byłoby zarazem predestynowane 
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do wysuwania propozycji nowych działań na rzecz kobiet, wiedząc dokładnie, jakie działania są dostępne na 
rynku. Warto również zastanowić się, w jaki sposób kobiety, które z nich chcą założyć działalność ze wspólni-
kiem lub wspólniczką, mogą tę osobę znaleźć. Nie zawsze jest przecież tak, że znajdą tę osobę na szkoleniu. 
Stworzenie platformy informacyjnej o osobach zainteresowanych założeniem wspólnych działalności gospo-
darczych może przyczynić się do większej ilości zakładanych przedsiębiorstw. 

W Centrum mogłaby być udzielana doraźna pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych w miejscu pracy. 
Dodatkowo, instytucja taka prowadziłaby wykaz informacji na swoim portalu internetowym o sprawach, 
w których kobiety wygrały przed sądem uzasadniony spór o łamanie ich praw. Centrum musiałoby współpra-
cować ściśle z UMG oraz instytucjami rynku pracy. 

6.4.3 Działania promocyjne i informacyjne skierowane na pracodawców

Kolejnym obszarem, dzięki któremu sytuacja kobiet może ulec poprawie stanowią działania nastawione na przed-
siębiorców i walkę ze stereotypami kobiet na rynku pracy. Daleko w tym kierunku idącą inicjatywą są rozwiąza-
nia wprowadzane w Szwecji, gdzie, jak już wspomniano, to pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania za-
sad równości kobiet i mężczyzn96. W Polsce takie zmiany musiałby zajść na szczeblu centralnym, a zatem trudno 
je postulować w tym miejscu. Warto jednak rekomendować wprowadzenie kampanii promujących równe pra-
wa dla kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, które skierowane byłby do przedsiębiorstw i zakładów pracy. Warto 
zorganizować również konkurs na firmę odpowiedzialną społecznie, w której szanowane są prawa wszystkich 
pracowników. Konkurs mógłby być wiązany z nagrodą UMG oraz jednoczesnym zorganizowaniem konferencji  
i debaty o prawach kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Projekt taki jest obecnie realizowany m.in. w Czechach.

W kierunku przedsiębiorców można także wysunąć propozycje szkoleń, w jaki sposób mają sobie radzić 
w sytuacji, gdy kobiety korzystają z urlopu wychowawczego, lub w jaki sposób zorganizować miejsce pracy 
dla kobiet, które posiadają małe dzieci. Do obszarów tematycznych należałoby włączyć elastyczne formy za-
trudnienia, telepracę i możliwości wspierania kobiet przez pracodawcę, które nie pociągałyby za sobą do-
datkowych wysokich kosztów. Omawiając problem urlopów wychowawczych warto również skierować się 
do kobiet, poprzez informowanie ich o możliwościach zmiany formy pracy i korzyściach, jakie odniosą, gdy 
nie przerwą całkowicie kontaktu z pracodawcą na długi okres czasu. Kobietom po urlopach wychowawczych 
trudno jest wrócić do pracy dlatego, że przez ten długi okres zaszło wiele zmian czasu wiele w pracy się zmie-
niło i potrzebują nowych umiejętności, lub podniesienia kwalifikacji. Kobiety w czasie urlopów wychowaw-
czych mogłyby odbywać szkolenia. 

Konieczne wydaje się również publiczne informowanie o praktykach dyskryminacyjnych skierowanych prze-
ciwko kobietom, z których, przynajmniej część z osób, również przedsiębiorców, nie zdaje sobie sprawy. Na-
głośnienie tych zjawisk zmieni świadomość samych kobiet, a także zapobiegnie dalszemu powtarzaniu iluzo-
rycznych stwierdzeń o pełnym wykorzystaniu przez kobiety swoich praw i braku jakiekolwiek dyskryminacji. 

6.4.4 Zajęcia szkolne jako forma zapobiegania przyczynom nierówności

Działania podejmowane na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn powinny być nastawione również 
na zwalczanie przyczyn tego zjawiska. Warto wskazać na potrzebę uczenia się tworzenia układów partner-
skich w życiu rodzinnym oraz promowania odpowiednich zachowań na rynku pracy. Stereotypy charaktery-
zują się niezmiernie silnym zakorzenieniem w świadomości społecznej. Ciężko jest je zmienić u dojrzałych, do-
świadczonych osób. Naukę zachowań należałoby zatem zacząć od kształcenia najmłodszych członków spo-
łeczeństwa. 

Nauka partnerstwa powinna rozpoczynać się w klasach szkolnych, a czasami już w grupach przedszkolnych. 
Uczenie dzieci wykonywania zajęć zazwyczaj rezerwowanych dla przedstawicieli drugiej płci nie musi ko-
niecznie prowadzić do pełnej świadomości wagi dzielenia się obowiązkami rodzinnymi. Jest to jednak ele-
ment wpływający na to, że dzieci te, o ile tylko zechcą, będą potrafiły wykonywać tego rodzaju czynności. Aby 
jednak w pełni zrealizować zadanie edukacyjne należy opracować system nauczania, który uświadamia zna-
czenie partnerstwa w rodzinie. Na różnych etapach kształcenia zajęcia takie powinny mieć odmienny charak-
ter, dostosowany do poziomu rozwoju emocjonalnego dzieci oraz ogólnie przyjętych praktyk. Niewątpliwie 
jednak w programach takich powinny znaleźć się zagadnienia z przystosowania do życia w rodzinie, opieki 
nad potomstwem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność dzielenia się obowiązkami domowymi 
i braku zasadności podziałów na zajęcia typowo męskie czy kobiece. 

6.4.5 Nowoczesna opieka instytucjonalna

W pełnej wersji Raportu wielokrotnie wspominana była instytucjonalna opieka nad dziećmi, która nie jest jed-
nak priorytetowym rozwiązaniem problemów kobiet na rynku pracy. O wiele lepiej odbierane powinny być 
programy umożliwiające kobietom i mężczyznom samodzielne wychowywanie potomstwa, szczególnie we 
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wczesnym etapie rozwoju, przy jednoczesnym kontakcie z pracą zawodową. Ponieważ nie jest to proste zada-
nie, a zmiany w tym zakresie wymagają perspektywy długookresowej, odpowiednim rozwiązaniem mogłyby 
się okazać współdziałające z nimi projekty z zakresu zapewnienia opieki nad dziećmi. Efektem takich działań 
byłoby umożliwienie kobietom dokonywania wyboru formy godzenia życia rodzinnego z zawodowym. 

Nowoczesny system instytucjonalnej opieki nad dziećmi powinien charakteryzować się kilkoma cecha-
mi. Po pierwsze, racjonalizacja sieci placówek powinna być dokonywana na podstawie szczegółowych 
i systematycznych analiz, dotyczących zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Elementem kluczowym tego 
procesu są bardzo dokładne prognozy demograficzne, uwzględniające plany zagospodarowania przestrzen-
nego miasta, strukturę wiekową populacji w poszczególnych dzielnicach oraz prognozowaną na tych tere-
nach dzietność kobiet. 

Ze względu na pewne trudności w tak bardzo elastycznym dostosowywaniu liczby miejsc w placówkach do 
rzeczywistego zapotrzebowania, wydaje się, że odpowiednim działaniem byłaby stopniowa reorganizacja sie-
ci placówek instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Wahania liczby dzieci i rosnąca mobilność rodzin w wielu wy-
padkach powoduje konieczność szacowania przyszłego zapotrzebowania, a błędy powodowane w tym pro-
cesie skutkują zamykaniem oddziałów. Omawiana reorganizacja powinna prowadzić zatem do powstawania 
nowych, mniejszych placówek przede wszystkim na rozwojowych terenach Gdańska.. 

System zmian powinien być oparty w dużej mierze na placówkach niepublicznych. Działania te byłyby znacz-
nym usprawnieniem przekształceń, stanowiłyby również czynnik unowocześniania placówek i zwiększania 
konkurencyjności między poszczególnymi jednostkami. Mogłoby się to wiązać z bardziej korzystnym syste-
mem przyznawanych dotacji. 

Ponadto należałoby rozważyć ideę promowania nauczania przedszkolnego również wśród mężczyzn. Efek-
tem tych działań byłoby naturalne przekazanie dzieciom wiedzy o tym, że wychowaniem i opieką zajmują się 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni. 

Mówiąc o nowoczesnej opiece instytucjonalnej nie można zapomnieć również o instytucjonalnej opiece na 
osobami zależnymi. Osoby niebędące w stanie samodzielnie funkcjonować z powodu choroby, niepełno-
sprawności, czy starości najczęściej obciążają obowiązkiem opieki członków rodziny, a w przeważającej części 
kobiety. 

Podsumowanie
Zadaniem tego opracowania było m.in. wskazanie obszarów, które wymagają dalszych działań oraz przedsta-
wienie najlepszych praktyk. Poruszono wiele kwestii, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na życie miesz-
kańców, co zdecydowało o zastosowaniu interdyscyplinarnego podejścia do omawianych zagadnień. W pracy 
wykorzystano wiele materiałów źródłowych. Tym niemniej nie wszystkie z nich uwzględniały niezbędne infor-
macje i dlatego analiza nie jest prowadzona na takim samym poziomie szczegółowości we wszystkich obsza-
rach. 

Główny cel raportu polegał na zidentyfikowaniu działań, które bezpośrednio i pośrednio są uwrażliwione na 
potrzeby płci, co zakłada analiza gender budget. Perspektywa płci została przyjęta w polityce makroekono-
micznej i regionalnej wielu krajów, a możliwości jej zastosowania są również znaczne na gruncie lokalnym, 
przykładem jest chociażby miasto Berlin. 

Opracowanie należy traktować jako zaproszenie do dyskusji na temat problemów mieszkańców Gdańska, 
a także możliwych rozwiązań. Jest to również zaproszenie do rozmowy o możliwościach wprowadzenia tego 
rodzaju analiz, jako podstawowego narzędzia w walce z dyskryminacją. 

W naszym przekonaniu analizy gender budget są bardzo dobrym instrumentem zarówno dla władz miasta, 
przede wszystkim jednak dla lokalnej społeczności. Dzięki zastosowaniu tego podejścia strategie i projekty 
rozwiązywania problemów mieszkańców stają się przejrzyste. Ponadto wszystkie działania osób i instytucji 
pragnących pracować na rzecz społeczności lokalnej mogą poprzez ten instrument zostać zintegrowane 
i nagłośnione. 

Streszczenie prezentowane obecnie jest jedynie częścią pełnej wersji Raportu o budżetach uwrażliwionych 
na potrzeby płci oraz możliwości ich wprowadzenia w zarządzanie lokalną społecznością. Nie oddaje zatem 
w pełni przeprowadzonych analiz, a przede wszystkim brakuje w nim elementów stanowiących tło propono-
wanych rozwiązań. W pełnej wersji znalazła się 100 stronicowa analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zamieszka-
łych w Gdańsku oraz szereg szczegółowych analiz działań na terenie Gdańska. Ograniczeniu musiały ulec także 
prezentowane rekomendacje. Celem niniejszego Streszczenia jest zapoznanie czytelników z podstawowymi 
wnioskami płynącymi z Raportu i z konstrukcją wywodów logicznych, a poprzez to zachęcenie do zapoznania 
się z pełną wersją Raportu.
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