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Odsetek kobiet wśród posłów w Polsce 

1989 - 13% 

1991 - 10% 

1993 - 13%  

1997 - 13%  

2001 - 20%  

2005 - 20% 

2007 - 20% 

2011 - 24% 

 



Kobiety w wyborach 2011 

Wprowadzenie parytetu na listach 
wyborczych było głównym 
postulatem I Kongresu Kobiet. 

Prace nad ustawą w parlamencie 
zakończyły się  wprowadzeniem 
kwoty 35% - co oznacza, że na 
listach osób kandydujących ani 
kobiety ani mężczyźni nie mogą 
stanowić  mniej niż 35%. 



Kobiety na listach wyborczych w 

2005, 2007 i 2011 roku 

Komitet 
wyborczy 

2011 2007 2007 

PO 43,4%  21,1%  21,0%  

PiS 39,8%  19,2%  21,0% 

SLD 44,4%  22,2%  27,6%  

PSL 41,7%  18,2%  19,6%  

RP 44,5%  
Wszystkie 
listy 

43,5%  23,1%  24,5%  

PO, PiS, SLD i 

PSL łącznie  
42,3%  20,1%  22,1%  



Kobiety kandydatki w wyborach  

Partia polityczna % kobiet na listach 

Ruch Palikota 44 

SLD 44 

PO 42 

PSL 41 

PiS  40 



kobiety na listach wyborczych 
 

partia % kobiet na 
listach 

% kobiet w 
pierwszej 3 

% kobiet na 
miejscu 1 

PO 43,4% 40,6% 34% 

PSL 41,7% 22,0% 15% 

PiS 39,8% 21,2% 24% 

RP 44,5% 39,8% 10 % 

SLD 44,4% 36,6% 15% 



Głosujący na kobiety i kobiety 

wybrane 

partia % 
głosujących 
na kobiety 

% kobiet 
wśród 
wybranych 

PO 32,0% 34,8% 

PSL 24,7% 7,1% 

PiS 24,8% 17,2% 

RP 34,6% 12,5% 

SLD 31,2% 14,8% 



Wywiad - układanie list   

„Można powiedzieć, że jest to 
wybieranie od dołu, ale czy to na 
pewno funkcjonuje i czy to tak 
działa, to nie jestem przekonana. 
Czy to nie jest na zasadzie wciągania 
na listę osób, które są dla mnie 
wygodne i nie są w stosunku do mnie 
kłopotliwe?”.  



Wywiady – miejsce na liście 

„ja spodziewałam się innego miejsca, ale 
było to miejsce dosyć dalekie, ale... ale 
podjęłam tą próbę startu”.  
„Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, 
kobiety (…) długo upierały się by 
przysłużyła mi pierwsza lokata na liście, 
no ale niestety w tajnym głosowaniu 
panowie zdecydowali że moje miejsce było 
dopiero trzecie”.  
„Wiem, że próbowano o mnie walczyć, 
żebym była w pierwszej 5, ale też uznano, 
że i z dalszego miejsca sobie poradzę”.  



Wywiad z kandydatką walczącą o 

lepsze miejsce 

Posłanka z poprzedniej kadencji, której 
zaproponowano 14 (!) miejsce na liście 
wyborczej, następnie zmienione na 
miejsce 10. Po jej proteście:  
„Zaproponowano mi 8sme miejsce, nie 
zgodziłam się z tym miejscem również, 
powiedziałam że miałam dobry wynik 
poprzednio, byłam na 5tym miejscu i że 
powinnam mieć 5te miejsce, że to jest 
miejsce które ja zdobędę. (…). Tak to 
wyglądało. Tak że nie tak łatwo jest 
kobiecie się przebić, bo z reguły mężczyźni 
decydują o tych miejscach na liście”.  



Wywiad z kobietą, która zażądała 

„1” na liście  

„ja jestem osobą konkretną (…) ja 
całe życie (…) pracowałam na 
korzyść facetów, oni zbierali laury, a 
ja byłam tą myszką od roboty. 
Powiedziałam dosyć, albo jestem 
jedynką i włączam się i pracuję, albo 
się nie angażuję”.  



Wywiad o kandydatce, która 

protestowała przeciwko zbyt dalekiemu  

miejscu 

„ w tym momencie skonfliktowała się z 

regionem, no bo podważyła naszą decyzję 
za naszymi plecami. (…) wystąpiła w jakiś 
sposób przeciwko nam. Więc 
automatycznie zmniejszyła swoje szanse, 
jeśli chodzi o poparcie naszych struktur 
(…) wiadomo, kampanie robią ludzie. Jak 
nie ma ludzi, nie ma komu robić 
kampanii”.  



Wywiad – znaczenie miejsca na liście 

„Poparcie partii się wyraża w pewnym 
sensie miejscem na liście. Partia tak 
poważnie popiera pierwszego, drugiego, a 
reszta to dla niej jest… masówka. Ktoś 
musi zająć te miejsca no i potem się 
oczywiście ustawia ich pod kątem jakiś 
tam zasług czy przeszłości, ale też partia 
nie daje jakiegoś twardego wsparcia, no 
bo wszyscy są partyjni na tej liście w jakiś 
sposób”.  


