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lokalnej 
 

 
           
        o. 
Na gruncie europejskim 

powstaje na poziomach krajowych, regionalnych i lokalnych. Najmniej 

 

 

kobiet w polityce lokalnej  przypadku wyborów 

74 w Europie trudno 
  polityce 

 
 h75. 

, dlaczego 
 porównaniu do Regionu Morza 

 

kierunkiem integracji wyznac

74 - wprowadzeniu powiatów czy zmiany 
zakresu kompetencji gminy. 
75 M. Fuszara,  [w:] Kobiety, wybory, polityka, Warszawa 
2013, s. 37-42. 
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negocjacji akcesyjnych (Estonia -  - 
76. 

 
ez 

 UE do 

-III. Dodatkowo Federacja 
 

badaniu. 
 

 
 
 

 scharakteryzowa
w  
podstawowych jednostek administracyjnych w  
 

 
 Szczebel lokalny 

Niemcy (federacja) 16068 gmin 
(Gemeinden) 

Dania (p. unitarne) 99 gmin (kommuner) 

Estonia (p. unitarne) 227 gmin 

Finlandia (p. 
unitarne) 

432 gminy (kunta) 

Litwa (p. unitarne) 60 gmin 

 444 gminy wiejskie 
(pagasts) i 26 gmin 

(novads) 

Polska (p. unitarne) 2478 gmin wiejskich 
i miast o statusie 
korporacji 
terytorialnych 

Szwecja (p. unitarne) 290 gmin 
(kommuner) 

Norwegia 358 gmin 
(kommuner) 

76 Patrz szerzej: M. Szulc, 
Estonii po roku 1990, [w:] 

, Warszawa 2013, s.189-200.



Federacja Rosyjska 
(federacja) 

jednostki 
municypalne77 

Studia i Prace, nr 1/2010, za: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/JZ%2025.pdf, 
(30.10.2018). 
 

tw oraz 

totnym 

lska, 

poddajemy w lnych 
oraz organizacji regionalnych.78 

Federacji Rosyjskiej79. 

i 

47% do 71%, Polska z 48% do 

 latach 2000-2009 w zaobserwowano spadek 

lokalnej w poszcz 80 . 

 Polsce jest to sprawowanie funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta. 

 
 

77 
 

78 Patrz szerzej: M. Szulc, Polityka Unii Eu
makroregionalne i wielopoziomowe  
79 Regiony jako jednostki geopolityczne w skali  Europy, [w:] Regiony Europy
s. 29. 
80 Za: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (30.10.2018).



81. 

- Union of 
Baltic Cities). 

 wszystkich 10 

 

82. 
 

 
 

 
. 

 

organizacji jedynie 10.  Przedstawiono je w tabeli nr 2. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

81 Ibidem. 
82 Za: www.ubc.net (30.10.2018).



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 
stanowisko burmistrza 

o raz pierwszy jak i 
- 

pska. Pani Aino-
funkcje od 2004 r.,   od 2014 r., 
Barbara Henoineni, Marte Mjøs Persen i Anja Ratzke od 2015 r., a p. Mina Arve od 2017r. Z 

 

po Warto 
 

 zarówno 

w  w UE w 
przedziale czasowym od 2003- 2015.  



 
-28, lata 2003-

2015 
 

 

, za: 
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/2016.1523_mh0116064pln_pdfweb_20170511095722.pdf, 
(30.10.2018). 
 

60% 

 parlamentach 

nej83  

 

w 2013 r. reprezentacja kobiet na stanowi

30%84. 

w 
 

 
 
 
 

83  
84 , za:  
https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/worldswomen2015_repowrt.pdf (30.10.2018).



Mapa nr 1 Kobiety w zgromadzeniach regionalnych w Europie. 

 
 

 

-3 oraz w Alba w Rumunii, 
w zgromadzeniu regionalnym nie ma 

85 . 

 
w 
w  zgromadzeniach 
regionalnych przekracza 50%.  Zarówno w 

 to 
 

 

85 Panorama, 2017, nr 63, za: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag63/mag63_pl.pdf  (30.10.2018). 



86. 

ne statystyczne 
 

- European Institute for Gender Equality)
 zgromadzeniach lokalnych jak i tych p

lub jego odpowiednika decyzyjnego . Baza zawiera dane od 

1 oraz 2017 r. Niestety baza nie 
87 

-2017 liczba kobiet 
w 

procentowego w 
88. Co ciekawe, 

, 89. 
 

w 
z 

w 
90. 

 

 rokiem 

badanych lat liczba kobiet na bada 91. 
 

92  

86 

-20%. 
87 Za: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs (30.10.2018). 
88 

-politycznym Szwecji, za: 
http://www.gwsh.gda.pl/uploads/oryginal/4/3/47c45_studia_VI_fraczek.pdf (30.11.2018). 
89 Za: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs (30.10.2018). 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
92 



funkcje wykon 93. 
  sprawowaniu 

 

kobiet w ogólnej liczbie 27 kobiet)94. 
 

31%.  W 
w parlamentach lokalnych na Litwie w 2017 

95. 
 

96 

stosunku do roku 201197. 
   gdy analizujemy li

w 
W  - 8,3%), Niemcy (2017 - 8,9%) 
oraz Polska (2017 - 
(2017 - 11,2%) i w Estonii (2017- 

eniu z rokiem 2011r. 

 . W przypadku 
pewien wzrost (z  

kobiet na ww. stanowiskach (Polska  z 9%, Litwa  z 6,7%)98. 
 

 
 

 do 

i lokalnych 

93 Za: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs (30.10.2018). 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 - Tureckiej, 

https://www.kul.pl/files/852/media/RNS/pdf-y/2013/2013_1-lukasik-turecka.pdf (30.11.2018). 
97 Za: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs (30.10.2018). 
98 Ibidem.



miast zrzeszonych w ch zrzeszonych w organizacji odsetek kobiet 
 

najlepsze europejskie regiony. 
 Finlandia 

w sprawowaniu 
w kolejnych latach. 
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