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VII Ogólnopolski Kongres Kobiet
„Przywództwo kobiet w służbach mundurowych”
Warszawa, 11–12 września 2015 r.
W dniu 8 kwietnia 2014 r. premier Rzeczpospolitej Polskiej Donald Tusk powołał Zespół Opiniodawczo-Doradczy Pełnomocnika ds. Równego Traktowania „Kobiety
w służbach mundurowych”. Pierwszą przewodniczącą Zespołu została kmdr Bożena
Szubińska reprezentująca Wojsko Polskie.
Od 6 października 2014 r. nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzata Fuszara. W prace Zespołu są
zaangażowane również dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
Barbara Szymborska oraz koordynator Zespołu Rita Kameduła-Tomaszewska. Do Zespołu należą przedstawicielki dziewięciu polskich służb mundurowych: Policji, Wojska
Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży
Pożarnej oraz Służby Celnej.
Dnia 7 maja 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas VI posiedzenia
Zespołu uległ zmianie dotychczasowy skład zarządu. Uroczyście pożegnano dotychczasową przewodniczącą kmdr Bożenę Szubińską, która otrzymała honorowe członkostwo w Zespole. Zastąpiła ją dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Warszawie
płk Anna Osowska-Rembecka. Zgodnie z decyzją Zespołu zastępcą przewodniczącej
została zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Kornela Oblińska, sekretarzem zaś – zastępca rzecznika prasowego Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Warszawie mł. chor. Daria Trela.
Celem powołanego Zespołu jest przede wszystkim współpraca poszczególnych
służb w zakresie wymiany praktyk dotyczących realizacji wyrównywania szans kobiet
i mężczyzn, tak aby potencjał kobiet był jak najbardziej doceniany i wykorzystywany.
Do pozostałych zadań Zespołu należy m.in. tworzenie polityki antymobbingowej oraz
antydyskryminacyjnej w służbach, monitorowanie zagadnień związanych z zasadami
rekrutacji kobiet do poszczególnych formacji mundurowych oraz projektów mających
na celu stymulowanie rozwoju kobiet w służbach mundurowych.
W dniach 11–12 września 2015 r. w hali widowiskowo-sportowej Torwar w Warszawie odbył się VII Ogólnopolski Kongres Kobiet. W wydarzeniu wzięły udział kobiety ze świata polityki, nauki, kultury, ekonomii oraz służb mundurowych. Kongres
zaszczyciło swoją obecnością wiele ważnych osobistości, m.in.: ówczesna premier Ewa
Kopacz, wicemarszałek sejmu Wanda Nowicka oraz Pełnomocnik ds. Równego Traktowania prof. Małgorzata Fuszara.
VII Ogólnopolski Kongres Kobiet został zorganizowany pod hasłem: „Jak nie my,
to kto? Jak nie teraz, to kiedy?”. Nawiązywało ono do podjęcia debaty w sferach, które
dla współczesnych kobiet są istotne: edukacja, rodzicielstwo, przedsiębiorczość, życie
społeczne, aktywność polityczna oraz eliminowanie nierówności w sferze zawodowej.
Pierwszego dnia kongresu przeprowadzono m.in. panel dyskusyjny pt. „Przywództwo kobiet w służbach mundurowych”. Była to druga edycja cyklu spotkań po-
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święconych kobietom w służbach, organizowanych przez Ogólnopolski Kongres Kobiet.
Moderatorem panelu była Marzena Chińcz – działaczka społeczna, publicystka, redaktor
naczelna i wydawca magazynu FEMKA, prezes Fundacji Lorga oraz członkini Rady
Programowej Kongresu Kobiet. Wstępem do dyskusji było wystąpienie gościa specjalnego – prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Filologiczny Instytutu Języka Polskiego). Przybliżyła ona uczestnikom
pojęcia p r z y w ó d z t w a oraz p r z y w ó d z t w a p o l i t y c z n e g o . Wystąpienie zawierało opinię oraz spostrzeżenia pani profesor dotyczące przywództwa kobiet w służbach mundurowych. W panelu wzięły udział przedstawicielki dziewięciu polskich służb
mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Służby Celnej. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego aktywnie reprezentowała mjr Fabiana Fetke – dyrektor Departamentu Postępowań Karnych.
Panel dyskusyjny miał na celu przedstawienie sytuacji kobiet na stanowiskach kierowniczych w polskich służbach mundurowych. Jego znaczną część poświęcono pierwszym w historii polskich służb mundurowych nominacjom generalskim kobiet, które
otrzymały: dyrektor Izby Celnej w Szczecinie Lidia Mołdecka oraz komendant wojewódzki Policji w Opolu Irena Doroszkiewicz. Panie generał podzieliły się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi pełnienia
funkcji kierowniczych w służbach mundurowych. Ponadto poruszyły problem dotyczący barier awansu, czynników determinujących osiąganie sukcesu przez funkcjonariuszki
oraz różnic występujących w przywództwie kobiet i mężczyzn.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego otrzymali folder pt. Przywództwo kobiet w służbach mundurowych wydany przez Zespół Opiniodawczo-Doradczy Pełnomocnika Rządu
ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”. Zawiera on prezentację
służb mundurowych należących do Zespołu, ich spostrzeżenia na temat pozycji kobiet
w formacjach mundurowych oraz wywiady z przedstawicielkami Zespołu.

