
STULECIE 
PRAW WYBORCZYCH KOBIET

1918-2018

100 lat temu Polki uzyskały prawa wyborcze.
Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy 
płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat. 
Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (obywatelki) 
państwa posiadający czynne prawo wyborcze.

Choć dziś trudno w to uwierzyć, na początku XX wieku kobiety  
nie miały praw wyborczych. W Polsce wywalczyły je 100 lat 
temu, w 1918 roku. Anegdota głosi, że Józef Piłsudski przyjął dele-
gację kobiet po kilkugodzinnym przetrzymaniu jej na mrozie przed 
swoją willą. Delegatki, stukając parasolkami o bruk przypominały  
o swojej obecności. W efekcie prawa wyborcze zatwierdzone  
zostały dekretem Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa z 28 listo-
pada 1918 r. W dekrecie zawarto słowa cytowane powyżej. Polki, 
podobnie jak kobiety na całym świecie, musiały więc stoczyć walkę  
o prawo do głosowania.

Prawa wyborcze nie zostały kobietom dane 
przez Naturę, Historię, Boga ani mężczyzn. 
Wszędzie zostały przez nie same wywalczone.
(prof. Magdalena Środa, dr Małgorzata Tkacz-Janik, „Stu-
lecie praw kobiet 1918-2018. Chcemy całego życia”)
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Materiał bezpłatny.
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Współpraca: 

PRAWA WYBORCZE KOBIET  W WYBRANYCH KRAJACH

1788 STANY ZJEDNOCZONE (prawo do kandydowania)
1906 FINLANDIA
1907 NORWEGIA (prawo do kandydowania)*
1913 NORWEGIA** (prawo do wybierania)
1915 ISLANDIA*, DANIA
1917 KANADA (prawo do wybierania)*, HOLANDIA (prawo do wybierania)
1918 KANADA (prawo do wybierania)*, POLSKA, AUSTRIA, ESTONIA, GRUZJA*, 
IRLANDIA*, NIEMCY, LITWA, ŁOTWA, WĘGRY, ROSJA RADZIECKA, ARMENIA*, 
AZERBEJDŻAN, MOŁDAWIA, WIELKA BRYTANIA*
1919 BELGIA (prawo do wybierania)*, BIAŁORUŚ, LUKSEMBURG, HOLANDIA 
(prawo do wybierania), SZWECJA*, UKRAINA
1920 STANY ZJEDNOCZONE (prawo do wybierania) ALBANIA, KANADA 
(prawo do kandydowania)*, CZECHOSŁOWACJA, ISLANDIA**, SŁOWACJA
1921 ARMENIA**, BELGIA (prawo do kandydowania), GRUZJA**, SZWECJA **
1928 IRLANDIA**, WIELKA BRYTANIA**
1929 RUMUNIA*
1930 TURCJA (prawo do wybierania)
1931 PORTUGALIA*, HISZPANIA
1934 PORTUGALIA*, TURCJA (prawo do kandydowania)
1944 BUŁGARIA, FRANCJA
1945 JUGOSŁAWIA (CHORWACJA I SŁOWENIA), WŁOCHY
1946 RUMUNIA**, JUGOSŁAWIA 
1947 MALTA 
1948 BELGIA*
1949 BOŚNIA I HERCEGOWINA,
1950 KANADA (prawo do wybierania)**
1952 GRECJA
1959 SAN MARINO (prawo do kandydowania)
1960 KANADA (prawo do kandydowania)**,  CYPR
1970 ANDORA(prawo do wybierania)
1971 SZWAJCARIA (KANTON APPENZELL INNERRHODEN – 1990)
1976 PORTUGALIA**
1978 REPUBLIKA MOŁDAWII**
1984 LIECHTENSTEIN
1993 KAZACHSTAN**, REPUBLIKA MOŁDAWII**

* Prawa te podlegały szczególnym krajowym lub regionalnym warunkom i ograniczeniom.
** Podanie kilku dat odzwierciedla etapy przyznawania praw, np. znoszenie szczególnych 
ograniczeń lub warunków. W przypadku niektórych krajów, które miały w historii etap kolo-
nialny, przyznanie kobietom prawa do wybierania lub/i prawa do kandydowania w wyborach 
lub np. bycia wybieraną przez administrację kolonialną, potwierdzenie tych praw następuje w 
momencie uzyskania niepodległości/autonomii. Podobnie w krajach, które wcześniej były np. 
częścią federacji i w których kobiety miały czynne i bierne prawo wyborcze zgodnie z ustawo-
dawstwem federalnym najczęściej prawa te potwierdzała na nowo Konstytucja niepodległego 
już państwa. 
(opracowanie kalendarium na podstawie: IPU (Inter-Parliamentary Union) https://www.ipu

Kadr z filmu „Siłaczki” w reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego




