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Badanie, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zrealizowało konsorcjum firm w składzie: 

Konsorcjum badawcze FOCUS GROUP Albert Terelak 
Centrum Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. 

 
Raport opracował zespół w składzie: 

Włodzimierz Durka 
Paweł Klimek 
Sebastian Kołodziejczak 
Małgorzata Maruszewska 
Joanna Pośpiech 
Albert Terelak 

 
Specjalne podziękowania za pomoc w realizacji badania składamy:  
gronu ekspertów, którzy wzięli udział w panelu dyskusyjnym: 

Barbarze Chmielewskiej 
Marioli Ferenc 
Sylwii Michalskiej 
Iwonie Nurzyńskiej 
Rucie Śpiewak 
Agnieszce Wrzochalskiej 

oraz zespołowi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
Elżbiecie Karnafel-Wyce 
Jolancie Dropii 
Joannie Żurawińskiej 
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STRESZCZENIE 
 

 Cel badania 
Celem głównym badania pn.: „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety 

i oczekiwania”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez konsorcjum firm: „Focus Group” 
Konsorcjum Badawcze oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. było dostarczenie argumentów do 
wypracowania i reprezentowania stanowiska Polski odnośnie uwzględniania potrzeb kobiet w instrumentach wsparcia rolnictwa  
i rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej WPR. W ramach analiz zdiagnozowano sytuację kobiet wiejskich 
w Polsce i zidentyfikowano ich potrzeby w zakresie wsparcia rozwoju aktywności społeczno-zawodowej dla pełniejszego 
wykorzystania kapitału intelektualnego i zasobu pracy kobiet w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

 Metodyka badania 
Prace badawcze, trwające w sumie 3 miesiące, objęły szereg zróżnicowanych działań badawczych oraz koncepcyjnych 

mających na celu eksplorację poziomu życia, aspiracji edukacyjnych, zawodowych i społecznych, głównych barier aktywizacji 
społecznej i zawodowej oraz oczekiwań kobiet na obszarach wiejskich. Identyfikacja wymienionych zagadnień problemowych 
zakładała ujęcie ich w optyce obejmującej kontekst instrumentów wsparcia unijnego i warunków formalno-prawnych oraz 
społecznych dla zwiększenia udziału kobiet wiejskich w rynku pracy (w tym głównie w zakresie rozwoju pozarolniczej 
działalności), a także w różnorodnych sferach lokalnego życia społeczno-kulturalnego i politycznego. Zakładanym praktycznym 
efektem realizacji prac badawczych było wypracowanie propozycji pakietu działań ukierunkowanych na potrzeby kobiet  
w instrumentach wsparcia WPR po 2013 roku dla pełniejszego wykorzystania ich potencjału w rozwoju obszarów wiejskich. 

W badaniu zastosowano szereg metod i technik badawczych dla pełniejszego zgłębienia analizowanych zjawisk. Przyjęta 
koncepcja badania zakładała zastosowanie analizy danych wtórnych do zgłębienia dotychczasowych badań; wywiadu 
kwestionariuszowego do zbadania opinii wśród 3200 kobiet wiejskich, 170 przedstawicieli LGD oraz 171 liderek społecznych; 
ankiety telefonicznej do zbadania postaw przedsiębiorców; wywiadu pogłębionego do weryfikacji wiedzy i opinii przedstawicieli 
ARiMR, MRiRW, przedstawicieli firm konsultingowych zajmujących się pozyskiwaniem środków z PROW oraz samorządu 
lokalnego organizacji i samorządu rolniczego. 

Dodatkowo, aby dokonać oceny PROW w kontekście wykorzystania tego instrumentu przez kobiety, w ramach badania 
kobiet zrealizowano wywiady z beneficjentkami PROW, a także przeanalizowano treści dyskusji na temat PROW i WPR na forach 
internetowych, których użytkownikami są rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. Na koniec przeprowadzono panel ekspertów. 
Do udziału w dyskusji zaproszono zarówno specjalistów zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, jak i ekspertów w zakresie 
gender mainstreaming. 

 Sytuacja kobiet z obszarów wiejskich - statystyki międzynarodowe 
Polska, ze wskaźnikiem feminizacji 51,1% na obszarach niskozurbanizowanych, zajmuje 11. miejsce w Europie i plasuje się 

pomiędzy Wielką Brytanią a Włochami. Poziom wskaźnika determinowany jest zjawiskiem nadumieralności mężczyzn powyżej 
40. roku życia oraz procesami migracyjnymi, wynikającymi z odpływu kobiet z obszarów wiejskich. Proporcja między kobietami  
i mężczyznami powyżej 70. roku życia jest mocno zachwiana. Na 936 631 kobiet z obszarów wiejskich przypada 532 428 
mężczyzn, co oznacza wskaźnik feminizacji na poziomie 63,75%, a więc nieco niższy, niż w przypadku łącznej ludności Polski 
powyżej 70. roku życia. Większe różnice występują jedynie w krajach nadbałtyckich: Estonii, Łotwie oraz na Litwie. 

Przewidywana długość życia plasuje Polki na 16. miejscu w Europie. Najdłużej żyją Francuzki (blisko 85 lat), a najkrócej 
Bułgarki (77 lat). Dystans wynika głównie z jakości świadczonej opieki zdrowotnej oraz jakości życia. Różnica między wiekiem 
mężczyzn i kobiet jest w Polsce dość duża i wynosi 8,5 roku.  

Generalnie, w krajach Unii Europejskiej aktywność zawodowa kobiet jest wyższa na obszarach zurbanizowanych niż 
na obszarach wiejskich. Największe różnica pomiędzy aktywnością kobiet z miasta i ze wsi występują w Bułgarii, Słowacji i na 
Litwie. Najwyższy wskaźnik aktywności kobiet z obszarów wiejskich występuje w Szwecji (68,7%), zaś najniższy charakteryzuje 
Włochy (45,4%). Polska pod tym względem, ze wskaźnikiem 51,5%, zajmuje 12. miejsce – za Bułgarią i przed Słowacją. Warto 
dodać, że Polska charakteryzuje się stosunkowo wysokim wskaźnikiem samozatrudnienia kobiet. Pod tym względem, Polki 
zajmują piąte miejsce w Europie po Greczynkach, Włoszkach, Chorwatkach i Portugalkach.  Z danych Eurostatu wynika, że blisko 
co piąta Polka pozostawała w 2010 roku na samozatrudnieniu. 

 Sytuacja kobiet z obszarów wiejskich - statystyki krajowe 
Obszary wiejskie stanowią w Polsce 93,2% powierzchni kraju. W danych GUS z 2009 r. działało na nich 2501,3 tys. 

gospodarstw rolnych, z czego co piąte kierowane przez kobietę. Na obszarach wiejskich funkcjonuje 33,9% wszystkich 
gospodarstw domowych, składających się przeciętnie z większej liczby osób niż ma to miejsce w miastach. Przeciętny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę w tych gospodarstwach w 2009 r. wyniósł 889 zł. i był o 41,1% niższy niż w miastach. Ogólnie obszary 
wiejskie zamieszkuje 39% ludności kraju.  

W porównaniu z miastami, obszary wiejskie w Polsce charakteryzuje niższa wartość współczynnika feminizacji - na stu 
mężczyzn przypada tu sto jeden kobiet. W miastach parametr ten przybiera wartość 111,2, natomiast w skali całego kraju – 
107,1. O ile charakterystyczna jest dla większości populacji nadwyżka chłopców nad dziewczętami w młodszych kategoriach 
wiekowych, to wartości współczynnika feminizacji w kategoriach wiekowych składających się na okres produkcyjny mogą zostać 
uznane za niekorzystne dla obszarów wiejskich. Jest to szczególnie niepokojące, jeśli wziąć pod uwagę, że kategoria wieku 
produkcyjnego dla kobiet jest o pięć lat krótsza niż dla mężczyzn.  
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Małżeństwo jest na obszarach wiejskich stabilniejszą instytucją niż w miastach, w których od wielu lat więcej małżeństw 
jest rozwiązywanych, niż zawieranych. Różnica między małżeństwami zawartymi a rozwiązanymi przybiera tu wartości ujemne,  
w 2010 roku wynosiła ona -21 285. Na obszarach wiejskich, tradycyjnie utrzymuje się sytuacja odwrotna – więcej jest małżeństw 
zawieranych niż rozwiązywanych, w 2010 roku nadwyżka ta wyniosła 28 073. Większa trwałość małżeństw oraz wyższa płodność 
kobiet zamieszkujących obszary wiejskie składa się również na większą, niż w miastach, liczbę wieloosobowych gospodarstw 
domowych. Różnica ta jest szczególnie widoczna w porównaniu gospodarstw domowych tworzonych przez pięć lub więcej osób. 
W miastach stanowią one 6,0% wszystkich gospodarstw, podczas gdy na terenach wiejskich gospodarstw takich jest niemal 
trzykrotnie więcej (17,6%).  

W strukturze aktywności ekonomicznej ludności, ilustrowanej przy zastosowaniu kluczowych wskaźników (wskaźnik 
zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej, stopa bezrobocia), wyraźnie daje się zauważyć przewaga aktywności 
mężczyzn nad kobietami zarówno w mieście jak i na obszarach wiejskich. Wskaźnik aktywności zawodowej informujący  
o stosunku ludności aktywnej zawodowo do ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, wynoszący w III kwartale 2011 roku dla Polski 
56,4%, pokazuje wyraźną, wynoszącą 17,9 punktów procentowych, rozbieżność między mężczyznami i kobietami 
zamieszkującymi obszary wiejskie. W miastach ta różnica wynosi 15,2 punkty procentowe. 

 Zadowolenie kobiet z życia na wsi 
W ramach niniejszego badania zadano kobietom mieszkającym na wsi pytanie, czy – gdyby nieoczekiwanie wygrały 

w Lotto lub otrzymały bardzo duży spadek – przeniosłyby się do miasta. Odpowiedzi twierdzącej na to pytanie udzieliło niespełna 
20% kobiet. Pozostałe respondentki deklarowały, że nie chciałyby zmieniać miejsca zamieszkania, ewentualnie zmieniłyby jedynie 
miejscowość, ale nadal chciałyby mieszkać na obszarze wiejskim. Można zatem przypuszczać, że większość mieszkanek wsi jest 
zadowolona z życia na wsi. Jak pokazują badania z 2011 r. kobietom zależy na kontakcie z naturą, poczuciu bezpieczeństwa czy 
możliwości wypoczynku na świeżym powietrzu. Takie warunki daje im mieszkanie na wsi. Są najwyraźniej gotowe znosić szereg 
niedogodności związanych z życiem na obszarach wiejskich, aby mieć zapewnione wymienione warunki. 

Niedogodności, czy problemy, z którymi borykają się mieszkanki wsi (bez względu na region Polski – badanie nie 
wykazało istotnych różnic terytorialnych pod względem oceny warunków życia na wsi), to przede wszystkim gorszy niż w mieście 
dostęp do sieci gazowej, możliwości podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia dorosłych, dostęp do kultury i rozrywek, 
możliwości studiowania, korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych czy dostęp do sieci kanalizacyjnej. Okazuje się 
jednak, że kobiety na tyle cenią sobie życie na wsi, że mimo wskazanych problemów nie wyjeżdżają, lecz starają się przystosować 
do życia na tym obszarze.  

 Potencjał kobiet wiejskich 
Bez względu na posiadane zasoby materialne (tzn. nie tylko pod warunkiem zebrania dużej sumy pieniędzy), ze wsi chce 

wyjechać 14% kobiet w wieku produkcyjnym. Te kobiety traktujemy zatem jako prawdopodobny potencjał obszarów wiejskich 
(istnieje zagrożenie utraty tego potencjału, jeśli nie zostaną wprowadzone środki zaradcze). Pozostałe 86% należy traktować jako 
potencjał rzeczywisty, przy czym jego podstawę stanowi 66,2% kobiet deklarujących, że na pewno nie wyjadą ze wsi.  

Na wsi zostaną nieco starsze kobiety. Średnia wieku kobiet planujących wyjazd to 28,2 lat, podczas gdy kobiety zostające 
na wsi mają średnio 39,7 lat. Plany związane z wyjazdem ze wsi różnią się, kiedy uwzględnimy zróżnicowanie terytorialne 
obszarów wiejskich i podział na centra i peryferie. Respondentki mieszkające bliżej dużych ośrodków miejskich rzadziej 
deklarowały, że zamierzają wyjechać ze wsi (różnica na poziomie nieco ponad 20%). Wyjazd planują najczęściej kobiety 
ze średnim i wyższym wykształceniem nierolniczym. Nie oznacza to jednak drastycznego odpływu z obszarów wiejskich 
wykształconych kobiet. Wśród uczestniczek badania, które deklarowały, że na pewno nie wyjadą ze wsi, 41,5% to kobiety  
z wykształceniem średnim, a 17,6% to osoby, które ukończyły studia wyższe. 

W toku badania zauważono pewne prawidłowości oparte na systemach wartości kobiet z obu kategorii – chcących 
pozostać na wsi i wyjechać. Okazuje się, że kobiety chcące wyprowadzić się do miasta, są nieco bardziej nastawione na rozwój 
swojej kariery zawodowej, samodoskonalenie i rozwój indywidualny oraz relacje z innymi ludźmi (poza rodziną) i korzystanie 
z rozrywek, jakie najczęściej zapewnia miasto. Te wnioski pozwalają przypuszczać, że możliwości zatrzymania potencjału kobiet 
nastawionych na rozwój zawodowy należy upatrywać w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia firm, 
jak również kreowanie przyjaznych warunków dla pracodawców, którzy prowadząc swoje firmy na obszarach wiejskich, 
dawaliby tym kobietom szansę na rozwijanie kariery. Ponadto istotną kwestią dla tych kobiet będą inwestycje w poprawę 
infrastruktury drogowej oraz rozwój usług transportowych, co pozwoliłoby podejmować pracę w mieście, ale bez konieczności 
wyprowadzenia się ze wsi. 

 Aspiracje kobiet oraz problemy z ich osiąganiem 
Badania pokazują, iż najwyższą wartością w życiu kobiet jest rodzina i to jej podporządkowane są pozostałe sfery życia. 

Najważniejsze dla kobiet są: dobro rodziny, jej trwałość, bezpieczna sytuacja materialna najbliższych oraz więzi emocjonalne 
łączące członków rodziny. Po wartościach związanych z rodziną, drugie co do ważności są wartości związane z misją społeczną, 
chęcią niesienia pomocy – średnia ilość wskazań odpowiedzi „wartość bardzo ważna dla mnie” dla poszczególnych wartości z tej 
kategorii wynosi 45,4% (dla porównania średnia wskazań odpowiedzi „wartość bardzo ważna dla mnie” dla wartości w kategorii 
rodzina wyniosła nieco ponad 80%). Kolejne co do ważności są wartości związane z niezależnością, brakiem odpowiedzialności 
(średnia 39%) oraz z indywidualizmem (średnia 38,6%). Z drugiej strony niemal tak samo ważne są dla uczestniczek badania 
kooperacja i relacje międzyludzkie – średnia ilość wskazań odpowiedzi „wartość bardzo ważna dla mnie” dla poszczególnych 
wartości z tej kategorii wyniosła 37%. W dalszej kolejności, ale podobnie ważne, są dla kobiet wartości związane z przywództwem 
i decyzyjnością (średnia 34,23%) oraz z pracą zawodową i rozwojem (32,88%). Ostatnie w hierarchii (choć nie różniące się 
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znacznie częstością wskazań) są wartości związane z zabawą i lekkością życia – średnia wskazań dla odpowiedzi „wartość bardzo 
ważna dla mnie” dla poszczególnych elementów z tej kategorii to 29,95%. 

Kobiety wiejskie, które wzięły udział w badaniu PAPI, w największym stopniu aspirują do podjęcia pracy poza 
rolnictwem – taką odpowiedz wskazało 27% kobiet, z czego 10,5% jest w trakcie osiągania tego celu, 10,3% chce go osiągnąć  
w ciągu najbliższych trzech lat, natomiast 6,2% chciałoby zrealizować ten cel później niż w ciągu 3 lat. 14,1% kobiet deklaruje, 
iż chciałoby założyć własną firmę i zrezygnować z pracy w gospodarstwie rolnym. Większość respondentek zamierza osiągnąć ten 
cel w ciągu najbliższych 3-5 lat (12,4%). Wyniki te pokazują, że kobiety stanowią istotną grupę docelową dla działań 
ukierunkowanych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. 

Blisko 55% kobiet zdobyło już średnie wykształcenie, a ponad 15% ukończyło studia wyższe. Obecnie do zdobycia 
wykształcenia średniego aspiruje 9% kobiet, a dyplom wyższej uczelni chce zdobyć prawie 25% uczestniczek badania. Ponad 
16% respondentek chce ukończyć studia podyplomowe. Ankietowane zamierzają osiągnąć te cele w ciągu najbliższych 3 lat.  

22% badanych twierdzi, że jest ceniona w lokalnym środowisku jako ktoś mądry, pomocny i z dobrymi pomysłami. Prawie 
21% zamierza wypracować sobie w otoczeniu taki wizerunek w ciągu najbliższych 3 lat. Pozostałe cele społeczne okazały się mało 
interesujące dla uczestniczek badania.  

Kluczowe dla kobiet wiejskich okazuje się realizowanie aspiracji i celów zawodowych oraz edukacyjnych. Należy jednak 
zauważyć, że sprecyzowane cele ma około 2/3 uczestniczek badania (zaznaczały, że chcą lub nie chcą czegoś osiągnąć). Pozostałe 
jeszcze się nad nimi nie zastanawiały.  

Realizacja celów życiowych wymaga nie tylko determinacji, ale również określonych kompetencji. O ocenę tych 
kompetencji poproszono wszystkie uczestniczki badania. Respondentki oceniały swoje talenty, umiejętności i wiedzę  
w określonym zakresie. Najwyżej oceniły fachowe podejście do wykonywanej pracy oraz profesjonalizm. Najgorzej oceniły swoją 
wiedzę w zakresie funduszy unijnych. Na poziomie przeciętnym, dużym i bardzo dużym swoją fachowość i profesjonalizm oceniło 
76,4% uczestniczek badania. Pozostałe talenty i umiejętności na takim poziomie posiada: umiejętności rozwiązywania konfliktów 
- 71,5% kobiet, obsługa komputera - 61,2%, zdolności kierowania ludźmi/organizatorskie - 60,2%, przedsiębiorczość - 50,7%, 
znajomość języków obcych - 46,8%, zdolności artystyczne - 45,5%, wiedza w zakresie funduszy unijnych - 22%.  

System wartości, jako istotny czynnik subiektywny, w znaczący sposób determinuje sposób funkcjonowania kobiet 
na rynku pracy. Dla dobra rodziny kobiety są skłonne rezygnować z realizacji planów zawodowych czy podejmują się mniej 
absorbujących zajęć (zatem często gorzej płatnych, z mniejszymi perspektywami rozwoju kariery). To z kolei może mieć wpływ 
na skuteczność dążenia do realizacji zawodowych planów i aspiracji, zwłaszcza w połączeniu z szeregiem dodatkowych czynników, 
utrudniających kobietom godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Poświęcenie znaczącej ilości czasu na wykonywanie 
obowiązków domowych sprawia, że poszukiwanie pracy sprowadza się głównie do strategii pasywnych. Przestrzenny wymiar 
rynku pracy utożsamiany jest przez mieszkanki wsi niemal wyłącznie z obszarem gminy. Jest to spowodowane utrudnieniami  
w dostępie do komunikacji – słabo rozwinięta sieć dróg na poziomie sołectw, ograniczona oferta usług transportowych na tych 
obszarach (brak połączeń autobusowych lub ich niewystarczająca ilość), wysokie koszty dojazdu, czy wreszcie brak własnego 
środka transportu, lub prawa jazdy. Podobnie ograniczone jest postrzeganie przez kobiety rynku pracy pod względem 
identyfikacji głównych pracodawców. Ze względu na niewystarczającą ilość przedsiębiorstw, czy też ich strukturę nieprzystającą 
do możliwości czy zainteresowań zawodowych mieszkanek wsi, kobiety wiejskie do głównych pracodawców zaliczają raczej 
podmioty sektora samorządowego, jak urzędy gminy, szkoły, przedszkola, biblioteki gminne, itp. Takie postrzeganie rynku pracy, 
w połączeniu ze słabą oceną szans kobiet na rynku pracy stanowi swoistą barierę w zwiększaniu udziału kobiet wiejskich w ogóle 
zatrudnionych. 

Oczekiwania i marzenia kobiet, związane z życiem zawodowym czy edukacją, nie różnią się znacznie ze względu 
na region Polski czy pochodzenia z obszarów definiowanych jako centrum lub peryferie. Pytane o marzenia zawodowe kobiety 
mówią, że chcą rozwijać własne pomysły na biznes, czy to modernizować gospodarstwa rolne czy zakładać własne działalności 
pozarolnicze, w tym także organizacje pożytku publicznego. Cele edukacyjne, które chciałyby realizować, to przede wszystkim 
doszkolenie się z zarządzania przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi, jak również uzupełnienie formalnego wykształcenia czy 
pogłębianie znajomości języków obcych. Jak widać, marzenia te nie tylko nie różnią się na wschodzie czy na zachodzie Polski, 
ale też są powszechne zarówno wśród kobiet ze wsi, jak i z miasta. Jedyne różnice, o jakich można mówić w kontekście marzeń 
zawodowych czy edukacyjnych, to większe trudności w ich realizacji, jakie napotykają kobiety ze wsi. W mieście oferta 
edukacyjna, szkoleniowa, czy związana z obsługą biznesu (także w formie tzw. preinkubacji i inkubacji) jest dużo bardziej 
dostępna, o czym wspomniano wyżej 

 Wsparcie przedsiębiorczości kobiet oraz zwiększanie ich udziału w rynku pracy 
Kluczowe dla zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy stają się w pierwszej kolejności 3 kwestie: 1) zlikwidowanie 

utrudnień komunikacyjnych; 2) zapewnienie kobietom dostępu do infrastruktury społecznej (przede wszystkim w odniesieniu 
do zagwarantowania opieki nad dziećmi poniżej  5 lat oraz w wieku szkolnym, przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej,  
a także w zakresie opieki nad osobami zależnymi – starszymi i niepełnosprawnymi); 3) niwelowanie barier w dostępie do 
edukacji (jednak rozwój usług transportowych i infrastruktury drogowej w naturalny sposób powinien obniżyć wpływ tej bariery 
na uczestnictwo kobiet w rynku pracy).  

Z analiz dokumentów strategicznych na poziomie centralnym wynika, że potencjał kobiet nie jest dostatecznie 
wykorzystywany w polityce prowadzonej wobec obszarów wiejskich. Kwestie aktywizacji kobiet, zwiększenia ich udziału  
w rynku pracy czy w kreowaniu kapitału społecznego nie są dostatecznie uwypuklone w polityce rozwoju kraju, a co za tym idzie  
w polityce ukierunkowanej na rozwój wsi. Z kolei badania przedstawicieli ARiMR, MRiRW, przedstawicieli firm konsultingowych 
zajmujących się pozyskiwaniem środków z PROW pokazały, że: 1) brak specjalnych narzędzi preferujących kobiety nie wpłynął 
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na występowanie barier; kobiety uczestniczyły w PROW na równych zasadach z mężczyznami; 2) w projektach nakierowanych 
na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw rolnych częściej występują mężczyźni, ale respondenci traktują 
to jako naturalną konsekwencję prowadzenia gospodarstwa przez mężczyznę; 3) kobiety nie wykorzystują w pełni istniejących 
możliwości ze względu na bariery społeczno-kulturowe i psychologiczne; 4) PROW – głównie dzięki Leaderowi - przyczynił się 
do ogólnej aktywizacji kobiet. 

Kryteria dostępu do poszczególnych działań PROW nie traktują żadnej płci w sposób uprzywilejowany. Nie ma w nich 
elementów ograniczających lub zniechęcających kobiety do podejmowania określonych działań. Dane monitoringowe 
zaprezentowane w raporcie Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wskazują, 
że odsetek kobiet wśród beneficjentów kształtuje się na poziomie ok. 20%. Wyniki oceny pokazały, że działania odnoszące się 
do udziału w rynku pracy, zatem 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz 311. Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej to jedne z popularniejszych wśród kobiet działań (łącznie 49% beneficjentek PROW korzystało ze wsparcia w ramach 
tych działań). Czynnik płci różnicuje rodzaj działalności zakładanych firm. Kobiety częściej niż mężczyźni podejmują działalność  
w zakresie świadczenia usług turystycznych i komunalnych. Taką samą aktywność kobiet i mężczyzn zanotowano w przypadku 
tworzenia firm doradczych, świadczących usługi rachunkowe czy informatyczne, a także w usługach transportowych oraz 
działalności opartej na przetwórstwie produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych. W pozostałych rodzajach działalności 
widać już przewagę mężczyzn. 

Ankietowane beneficjentki PROW deklarowały, że w przyszłości chętnie korzystałyby z dotacji na rozwijanie działalności 
pozarolniczej. Ponadto, mimo że dotychczas rzadko korzystały z dotacji na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności 
gospodarczej, z ich deklaracji wynika, że w przyszłości chętnych na wsparcie w ramach tego działania może być prawie 
trzykrotnie więcej. Jak pokazują wyniki wywiadów, wpływ PROW przekłada się przede wszystkim na zadowolenie z sytuacji 
materialnej oraz z życia na wsi. Beneficjentki programu deklarują, że dzięki pozyskanemu wsparciu poprawiła się ich sytuacja 
materialna – zwiększył się dochód ich gospodarstwa domowego, zwiększyła się liczba źródeł dochodu czy też źródła te są obecnie 
zróżnicowane. Ponadto ponad połowa beneficjentek twierdzi, że dzięki wsparciu czuje się bardziej zadowolona z życia na wsi, 
 a praca w gospodarstwie rolnym sprawia im więcej przyjemności. 

Jeśli chodzi o pozycję zawodową kobiet wiejskich, to ze zgromadzonego i przeanalizowanego materiału wynika, że jest 
ona gorsza, niż sytuacja kobiet z miast. Są obszary – jak, przykładowo, województwo warmińsko-mazurskie, gdzie istnieje duże 
bezrobocie i – w związku z tym - pracuje stosunkowo niewiele kobiet. Z pewnością trudno – w znacznej części, jeśli nie  
w większości przypadków - mówić o jakiejś szczególnej samodzielności zawodowej kobiet na obszarach wiejskich. Jako osoby 
prowadzące gospodarstwa domowe mężów-rolników pozostają względem nich w sytuacji ekonomicznej zależności. Jednak – 
przynajmniej w opinii większości respondentek i respondentów badania – kobiety z obszarów wiejskich w niczym nie ustępują 
zawodowo kobietom z miast. Wiele osób podkreślało, że są one dobrze wykwalifikowane, często lepiej niż mężczyźni. Cechuje 
je zdecydowanie większa ambicja i determinacja w zdobyciu i utrzymaniu pracy. Są również bardziej obowiązkowe i punktualne, 
aniżeli mężczyźni. 

W badaniach nad przedsiębiorczością najczęściej wskazywaną systematyką warunków jej rozwoju jest klasyfikacja opisana 
w publikacji wydanej w 2011 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt.: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce.  
W raporcie, jako czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości, zidentyfikowano: 1) dostępność kapitału, w tym kredytów, 
pożyczek, itp.; 2) kształtowanie polityki publicznej (podatki, regulacje prawne itd.); 3) publiczne programy wspierania 
przedsiębiorczości, do których można zaliczyć także programy operacyjne; 4) edukacja i szkolenia, w tym szkolenia dotyczące 
rozpoczynania działalności lub zarządzania nowym lub rosnącym biznesem; 5) profesjonalna obsługa biznesu, w tym obsługa 
prawna czy księgowa; 6) dostęp do infrastruktury techniczne; 7) dostęp do infrastruktury społecznej, przede wszystkim  
w zakresie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi; 8) normy kulturowe i społeczne, tj. zespół norm społecznych oddziałujących 
wspierająco lub zniechęcająco na aktywizację zawodową. 

W badaniu wśród liderek i liderów Lokalnych Grup Działania (LGD) zweryfikowano, na ile zidentyfikowane warunki 
zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy są spełnione. Respondenci w badaniu najgorzej ocenili możliwości zatrudnienia  
w elastycznym czasie lub na odległość (elastyczne formy pracy) (oceny słabo i bardzo słabo – 60,6% wskazań), dostępność 
do infrastruktury społecznej, w tym opieki nad osobami starszymi (61,2% ocen: słabo i bardzo słabo) oraz dziećmi (50,6% 
wskazań na oceny słabo i bardzo słabo). Ankietowani podkreślali jednak, że w przypadku dostępności przedszkoli zauważalna jest 
nieznaczna poprawa na przestrzeni ostatnich kilku lat, często powodowana zakładaniem przedszkoli dofinansowanych 
ze środków UE. Zdaniem 47,1% ankietowanych przedstawicieli LGD nie jest spełniony także warunek prowadzenia polityki 
publicznej ukierunkowanej na ułatwienia zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Prawie połowa respondentów 
(45,3%) negatywnie oceniła również dostępność profesjonalnej obsługi biznesu. 

Warunki, jakie należy stwarzać na obszarach wiejskich, aby pobudzać przedsiębiorczość kobiet, są spełnione 
w niewielkim stopniu i dotyczą w większej części warunków dla samozatrudnienia, a nie zatrudnienia. Jako bariery w rozwoju 
przedsiębiorczości kobiet z obszarów wiejskich oraz w zwiększaniu ich udziału w rynku pracy należy wskazać niedostateczne 
możliwości podejmowania zatrudnienia w elastycznym czasie pracy czy też na odległość (w tym również trudności wynikające 
z infrastruktury drogowej i komunikacji), jak również niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej, w tym przede 
wszystkie w zakresie opieki nad osobami starszymi. Ponadto istotną barierą jest sytuacja materialna kobiet i niewystarczające 
możliwości finansowe do inwestowania. Należy zatem zaspokojenie tych warunków traktować jako priorytet w niwelowaniu 
barier zwiększenia udziału kobiet wiejskich w rynku pracy. Ponadto, jako kluczowy kierunek aktywizowania kobiet należy wskazać 
wspieranie zakładania przez kobiety na obszarach wiejskich mikroprzedsiębiorstw, gdyż coraz więcej kobiet jest 
zainteresowanych tą formą udziału w rynku pracy.  
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 Przedsiębiorcy wobec zatrudniania kobiet wiejskich 
Ponad połowa badanych pracodawców nie preferuje żadnej z kategorii zamieszkania. Dla tych pracodawców miejsce 

zamieszkania kandydatów nie jest ważne. Dostępność kandydatów do pracy nie determinuje ogólnej oceny pracownika według 
miejsca zamieszkania. Pod tym względem częściej respondenci wskazywali na wolę współpracy z pracownikami pochodzącymi ze 
wsi niż z miasta (24% wobec 4%). Wśród pracodawców dominuje jednak pogląd, że miejsce zamieszkania pracowników nie ma 
znaczenia we współpracy w zakładzie pracy. 

Generalnie pracodawcy oceniali bardzo pozytywnie kobiety wiejskie jako aktualne lub potencjalne pracownice. 
Najczęściej wskazywano na ich pracowitość, łatwość podporządkowania się przełożonym oraz wysoką gotowość 
do poświęceń w pracy. Cechy te wymienione przez ponad 67% przedstawicieli firm świadczą o tym, że wizerunek kobiety 
wiejskiej ma tradycyjny charakter. Pracowitość, podporządkowanie i poświęcenie to cechy przypisywane wiejskim kobietom  
w tradycyjnych społecznościach chłopskich. Blisko 60% badanych przypisuje kobietom wyższą w stosunku do mężczyzn 
solidność, związaną choćby z mniejszym uzależnieniem od alkoholu lub papierosów, a także otwartość i gotowość do 
podejmowania nowych zadań. Ta druga cecha jest bodaj jedyną cechą, którą można przypisać pracownikowi nowoczesnego 
przedsiębiorstwa. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, pojęcie pozytywnej dyskryminacji, jako polityki zmierzającej 
do wprowadzenia preferencji lub utrzymania równości w dostępie do pracy ze względu na płeć nie jest przedsiębiorcom 
znane. Mniej niż co piąty pracodawca (18,5%) znał to pojęcie. Wszystkim uczestnikom badania pojęcie to wyjaśniono, 
a następnie zapytano ich o zasadność tego rodzaju parytetu przy zatrudnianiu kobiet mieszkających na wsi. Dla nieco ponad 40% 
badanych wprowadzenie parytetu przy zatrudnianiu nie ma żadnego znaczenia. Wśród pozostałych przeważają osoby przeciwne 
wprowadzeniu parytetu zatrudnienia ze względu na płeć. 

 Rekomendacje 
Na podstawie wyników badania, przede wszystkim w oparciu o zidentyfikowane problemy oraz wnioski wynikające  

z panelu ekspertów, wypracowano listę rekomendacji obejmujących następujące obszary działań w zakresie stosowania 
instrumentów wsparcia dla nowej WPR, przede wszystkim w odniesieniu do II filaru: 

1. Budowanie sieci współpracy w zakresie działań skierowanych na obszary wiejskie. 
2. Zintensyfikowanie działań nastawionych na społeczną aktywizację kobiet.  
3. Zwiększenie efektywności wykorzystywania funduszy unijnych w rozwoju obszarów wiejskich. 
4. Rozwój kompetencji LGD w zakresie  aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich. 
5. Wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich w ramach zrównoważonego rozwoju kraju. 
6. Rozbudowanie infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich. 
7. Stworzenie warunków dla wzrostu aktywności ekonomicznej kobiet. 
8. Zwiększenie czytelności procedur w pozyskiwaniu środków na rozwój obszarów wiejskich. 
9. Wspieranie transferu wiedzy, innowacyjności oraz inwestycji w celu poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych. 
10. Realizacja postulatu równości płci w środowiskach wiejskich. 

Należy jednak pamiętać, że efektywne rozwiązywanie problemów zidentyfikowanych w badaniu musi zakładać łączenie 
różnorodnych instrumentów wsparcia, finansowanych nie tylko ze środków UE, i realizowanych przy współpracy szeregu 
instytucji zaangażowanych w realizację działań strategicznych w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Planowane  
w tym zakresie działania, uwzględniające także potencjał kobiet, powinny znaleźć odzwierciedlenie w kluczowych polskich 
dokumentach strategicznych, jak długookresowa czy średniookresowa strategia rozwoju kraju, a nie wyłącznie w strategiach 
sektorowych czy programach operacyjnych dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 
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SUMMARY 
 

 Research Goal 
The main goal of the research entitled “The position of women in agriculture and in rural areas. Specificity, standards and 

expectations” and being implemented on the order of the Ministry of Agriculture and Rural Development by the consortium 
of the companies: “Focus Group” Research Consortium and the Centre for Economic and Social Development Ltd. was to provide 
the arguments for the development and representation of Poland in terms of addressing the needs of women in instruments 
of support for agriculture and rural areas development in the new financial perspective CAP. Within the analysis, the position 
of rural women in Poland was diagnosed  and their needs concerning the support for social and professional activity for the 
better use of intellectual capital and women’s labour resources  in terms of the balanced rural areas development. 

 Research Methodology 
The research, lasting a total of 3 months, covered a number of diverse research and conceptual activities aiming 

at exploration of the standard of living, educational, occupational and social aspirations, the major barriers to social and 
professional stimulation, and expectations of women in rural areas. Identification of  the aforementioned issues implied 
recognition of the problem in view of  the context of EU instruments for support of formal, legal and social conditions, in order 
to increase the participation of rural women in the labour market (mainly in the development of non-agricultural activities), and 
in various spheres of the local socio-cultural and political development. The assumed practical effect of the research was 
to develop the proposals for a package of operations targeted at the needs of women in the instruments of support CAP after 
2013, to greater use of their potential in rural areas development. 

In order to more fully explore the analyzed phenomena, a range of research methods and techniques were used. The 
established concept of research assumed the use of secondary data analysis to examine the existing research; a questionnaire 
interview to investigate the opinions among 3200  rural women, 170 representatives of LAGs and 171 social leaders; a telephone 
survey to examine the attitudes of entrepreneurs; the expanded interviews to verify the knowledge and the opinions of the 
representatives of ARMA, the Ministry of Agriculture, the representatives of consulting companies involved in raising funds from 
the RDP and local government, agricultural organisations and self-management. In addition, to evaluate the RDP in the context 
of being used by women,  in the study carried out on women, there interviews with the beneficiaries of the RDP were pursued. 
What is more, the discussions concerning RDP and CAP on forums where users are farmers and rural areas residents were 
analyzed. At the end, the panel of experts was conducted. To participate in the discussion, both the experts in rural development 
and  in the field of gender mainstreaming were invited. 

 Position of rural women - international statistics 
Poland, with the indicator of feminization of 51.1% in low urbanised areas, ranks 11th place in Europe, between Great 

Britain and Italy. The indicator level is determined by the phenomenon of excessive mortality of men  over 40, and migration 
processes that result from the outflow of women from rural areas. The ratio between men and women over 70 is strongly 
disturbed. 936 631 women from rural areas stand for 532 428 men. That gives the indicator of feminization of 63.75% which 
is slightly lower than that the total figure of Polish population over 70. Bigger differences occur only in the Baltic States: Estonia, 
Latvia and Lithuania. 

The expected lifespan of Polish women gives them the 16th place in Europe. French women live the longest (almost 
85years) and Bulgarian women live the shortest  (77 years). The distance is mainly due to the quality of health care provided and 
the quality of life. The age difference between men and women in Poland is quite large and amounts to 8.5 years. 

Generally, in the European Union member countries, women’s economic activity is higher in urban areas than in rural 
areas. The biggest difference between the activity of women from town and village can be noticed in Bulgaria, Slovakia and 
Lithuania. The highest rate of the activity of women from rural areas occurs in Sweden (68.7%), while the lowest in Italy (45.4%). 
Poland, with its rate of 51.5%, occupies 12th place – after Bulgaria and before Slovakia. It is worth mentioning that Poland 
is characterized by a very high rate of self-employed women. In this respect, Polish women occupy third place in Europe, after 
Greece and Bulgaria. According to Eurostat, nearly one fifth of Polish women remained self-employed in 2010. 

 Position of rural women  - domestic statistics 
Rural areas in Poland occupy 93.2% of the country. The CSO data from 2009 to work on them 2501.3 thous. farms, 

of which every fifth directed by a woman. In rural areas exists 33.9% of all households, consisting of an average of more people 
than it is in cities. The average disposable income per one person in these households in 2009 amounted to 889 zl. and was 
41.1% lower than in cities. In general, in rural areas live 39% of the population 

In comparison with cities, rural areas in Poland are characterized by the lower indicator of feminization – for one hundred 
men there are one hundred  and one women. In cities, this parameter takes the value of 111.2, while in the whole country - 
107.1. Although it is typical for the majority of populations that in the younger age categories the number of boys is higher than 
girls, the feminization factor in the productive age categories can be regarded as detrimental to rural areas. This is particularly 
worrying when one takes into consideration that the productive age category for women is five years shorter than for men.  

Marriage is an institution that is much more stable in rural areas than in cities where more people get divorced than get 
married. The difference between marriages and divorces assumes negative values, it amounted to -21 285 in 2010. In rural 
areas, however, there can be observed a reverse situation: there are more marriages than divorces, and this surplus amounted 
to 28 073 in 2010. Greater durability of marriage and higher fertility of women living in rural areas also influence the larger, than 
in cities, number of shared households. This difference is particularly evident when it comes to the comparison of households 
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formed by five or more people. In the cities, they constitute 6.0% of all households, while in rural such farms are almost three 
times more frequent (17.6%). 

The structure of economic activity which is illustrated by using the key indicators (employment rate, professional activity 
rate, unemployment rate),there can be easily observed the dominance of male’s activity over female. Both in cities and in rural 
areas. 

 Women’s satisfaction from living in a countrywide 
In the present study the women who live in a countryside were asked a question whether- if unexpectedly had won the 

lottery or received a very large inheritance – they would move to a city. The positive answer to this question was given by almost 
20% of women. Other respondents declared that they did not want to change the place of residence, possibly they would 
change the locality, but still they would prefer to live in a rural area. 

Therefore, it can be assumed that the majority of rural female residents are satisfied with life in the countryside. 
According to the surveys of 2011, women value the contact with nature, a sense of security and the opportunities for outdoor 
recreation. Living in the countryside gives them all of it. Apparently, women are ready to endure a number of disadvantages 
associated with living in rural areas just to be provided with aforementioned conditions. 

The disadvantages and problems that the residents of the village have to face (regardless of the region of Poland - the 
study showed no significant differences in terms of territorial assessment of living conditions in rural areas) can be mainly 
described as much worse, than in the city, access to the gas network, a little opportunity to improve adults’ qualifications and 
education, a worse access to culture and entertainment, little opportunities to study, worse use of sports and leisure facilities 
and access to the sewerage. However, it appears that women appreciate living in the countryside so much that despite the 
aforementioned problems, they do not leave the countryside but rather try to adapt to the life in such area. 

 Rural women potential 
Regardless of their material resources (i.e. not only on the condition of collecting a large sum of money),14% of women 

of working age want to leave the countryside. Therefore, those women are considered as a probable potential of rural areas. The 
remaining 86% should be treated as a real potential, while its base constitutes 66.2% of women who declare that they will surely 
not leave the village. 

In rural areas will stay slightly older women. The average age of women planning to move out is 28.2, while women 
staying in the countryside have the average of 39.7. The plans related to leaving the countryside differ when we take into 
account the territorial diversification of rural areas and the division to centres and peripheries. The female respondents who live 
closer to some major urban centres declared the willingness to leave the village less frequently (over 20% of difference). The 
move out is planned mostly by the women with a secondary education or a higher degree not related to agriculture. However, 
it does not mean a drastic outflow of educated women from rural areas. Among the research participants who reported they 
would surely not leave the village, 41.5% were women with secondary education degree and 17.6% were women who had 
graduated from a university. 

How does the feasibility of not only real but also the possible potential of rural women should be assessed? In the course 
of the study there were noted some regularities based on the systems of values of both groups of women – those willing to stay 
and whose willing to leave. It turns out that women who show the willingness to move out to the city, are a bit more focused on 
their career development, self-improvement, personal development, relationships with other people (apart from family) and 
enjoying the entertainment which usually provides living in the city. Such findings suggest that the way to keep the potential 
of women concentrated on professional development may be creating the conditions for development of entrepreneurship, 
establishing some new businesses, as well as creating the favourable conditions for employers who, by conducting their 
businesses in rural areas, would give those women a chance to develop their careers. Moreover, another important issue for 
those women will be the investments in improving road infrastructure and the development of transport services which would 
provide work places in a city without the necessity to move out from the countryside. 

  Women’s aspirations and problems with their achievement 
The rural women who participated in the study PAPI are most likely to work outside of agriculture - such answer was 

indicated by 27% of women. 14.1% of women declare that they would like to start their own business and resign from working 
on a farm. Those results show that women are an important target group for activities aimed at developing non-agricultural 
activities in rural areas. Nearly 55% of women have already graduated from a high school, and more than 15% have graduated 
from a university. Nowadays, 9% of women aspire to get a secondary education degree, and nearly 25% of study participants 
want to get a university diploma. 22% of respondents claim they are respected in their local community as someone wise, 
helpful, full of good ideas. Nearly 21% of women intend to develop such an image in the next 3 years. Other social objectives 
proved to be of little interest to the study participants. The most important issue for rural women, therefore, appears to be the 
realization of aspirations and career and education goals. It should be noted that about 2/3 of the study participants have the 
explicit objectives (they were asked to indicate whether they want to achieve certain things or not). Other women have not 
considered it yet. 

Studies show that the highest value in women’s life has her family and other spheres of life are simply subordinated to it. 
The second most important issues are the values associated with a social mission, the willingness to help. The next places are 
occupied by: the value of independence, lack of accountability and the value of individualism; co-operation and human 
relationships; the values of leadership and decisiveness, and with work and development. 

Being an important subjective factor, a system of values significantly determines the way how women function in the 
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labour market. Since women sacrifice a significant amount of time to perform household duties, their searching for a job 
is mostly about passive strategies. By female residents of villages, the wide-dimensional labour market is almost exclusively 
associated with the area of municipality, which is primarily due to the restrictions on the access to communication. Similarly, 
women’s limited perception of labour market in terms of identifying the main employers. Due to the insufficient number 
of companies or to company structures which are unsuitable for the abilities or professional interests of female rural residents, 
rural women consider rather local government sector entities as the major employers.  

Women’s expectations and dreams associated with professional life and education are not significantly different 
in various regions of Poland or in areas defined as centre or periphery. Being asked about their dream careers, women answer 
they want to develop their own ideas for a business. It can be either modernising farms or setting up their own non-agricultural 
activities which include public organizations. As far as the educational goals they would like to achieve are concerned, it is 
primarily the further education in business management and human resources, as well as completion formal education 
programmes and advancing knowledge of foreign languages. 

Therefore, there are three key issues to increase women's participation in the labour market: 1) to eliminate barriers in 
transportation; 2) to give women access to social infrastructure (especially when it comes to the guarantee of providing care for 
children under 5 and in school age, at least at primary level, and also for old and disabled people), 3) to eliminate barriers in 
education (the development of transportation and road infrastructure should logically reduce the impact of such barriers on 
women’s participation in the labour market). 

 The support for women’s enterprise and for increasing their participation in the labour market 
According to the analysis of the strategic documents on the central level, the women’s potential is not sufficiently used in 

the policy pursued towards rural areas. The process of making women more active, increasing their participation in the labour 
market or in the creation of social capital are not sufficiently highlighted in the development policy of the country, and 
consequently in the developing policy aiming at rural areas. The study conducted by the representatives of the ARMA, Ministry 
of Agriculture and the representatives of consulting companies involved in raising funds from the RDP has showed that: 1) the 
lack of the special tools needed for preferring women did not affect the existence of barriers; the same rules applied for both 
women and men participating in the RDP; 2) in the projects aimed at increasing the competitiveness and innovativeness of 
farms, men tend to appear more frequently but respondents consider it as a natural consequence of running a household by  
a man: 3) women do not fully make use of existing opportunities due to socio-cultural and psychological barriers; 4)the RDP - 
mainly thanks to Leader - contributed to the general mobilization of women. 

When it comes to gender, the criteria for the access to some particular RDP operations do not demonstrate any 
preferential treatment. They do not contain any elements that restrict or discourage women from taking some certain actions. 
The monitoring data indicate that among beneficiaries the percentage of women amounts to around 20%. Among women, one 
of the most popular RDP’s actions are those related to the diversification of non-agricultural activities. 

The RDP beneficiaries declared that in the future, they would more likely benefit from structural pension (that will no 
longer be continued in the actual form), aid for young farmers (that will no longer be possible for current beneficiaries because 
of the change of criteria for the incoming new financial perspective), and subsidies for the development of non-agricultural 
activities. Furthermore, although, so far, they have relatively rarely used the subsidy given to start and develop one’s own 
business, according to their declarations, the number of future applicants for such support may be nearly three times higher. As 
the results of interviews present, the impact of the RDP results primarily in the satisfaction with financial situation and the life 
in the countryside.  

The program’s beneficiaries declare that due to the support, their financial position had improved – their household 
income had increased as well as the number of income sources, or their income sources have become more varied. In addition, 
more than half of the beneficiaries claim that thanks to such support they feel much more satisfied with their life in the 
countryside, and working on the farm gives them much more pleasure. 

As far as the professional position of rural women is concerned, the gathered and analysed material shows that it is 
worse than the position of women from cities. There are areas such as, for example, the Warmia and Mazury, where there is 
a high unemployment rate and, therefore, relatively not many women work there. On the other hand, at least in the opinion 
of most of the respondents, when it comes to career, women from rural areas present the same level as women working in 
cities. 

Many people emphasized that those women are well qualified, often better than men. They are characterized by much 
greater ambition and determination to gain and sustain a work place. They are also more conscientious and punctual than men. 
The study among the leaders of Local Action Groups (LAGs) verified how much the requirements for the increase of women’s 
participation in the labour market were satisfied.  

In the survey, the respondents the most critically assessed the employment opportunities in a flexible time or from 
distance (flexible working) (low and very low notes - 60.6% of responses), the access to social infrastructure, including health 
care for the elderly (61.2% of responses: poor and very poor) and children (50.6% of responses: poor and very poor). 

However, the respondents emphasized that when it comes to kindergartens, the accessibility has slightly improved over 
the last few years which was due to establishing new kindergartens founded by the EU.  According to 47.1% of surveyed 
representatives of LGD, the condition of public policy aiming at facilitating the establishment and the conduct of business is not 
satisfied. Nearly half of the respondents (45.3%) negatively assessed the availability of the professional business services. 

Conditions that should be created in rural areas in order to stimulate female entrepreneurship, are met in a small extent. 
Moreover, they concern more the conditions for self-employment than for employment. As barriers to the development 
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of female entrepreneurship in rural areas and increasing their participation in the labour market there should be indicated the 
insufficient capacity to take up a job in the flexible-working time  or from the distance (including the difficulties arising from the 
road infrastructure and transportation), as well as inadequate access to social infrastructure, especially to the care of the elderly. 

In addition, as a significant barrier there can be indicated the financial situation of women and insufficient financial 
capacity to invest. It is, therefore, necessary to meet those conditions  which can be treated as a priority in reducing the barriers 
in the increase of the participation of rural women in the labor market. Moreover, it is believed that a key direction of motivating 
women is supporting them in establishing microenterprises  in rural areas, as more and more women are interested in such form 
of participation in the labour market. 

 Employers’ attitude towards the employment of rural women 
More than half of employers do not prefer any category of residence. For those employers, the place of the candidates’ 

residence is not important. Availability of candidates does not determine the overall assessment of a worker by place 
of residence and his readiness to employment. 

Generally, employers very positively assessed rural women as present or potential workers. The most frequently pointed 
features were their diligence, the ease of submission to their superiors and high willingness to make sacrifices at work. These 
features, listed by over 67% of company representatives, indicate that the image of rural women has a traditional character. 
Diligence, submission and sacrifice are the qualities attributed to women in the traditional rural peasant communities. 

According to the study, the concept of positive discrimination as a policy of introducing or maintaining the gender 
preferences in employment opportunities in terms of sex, is unknown for employers. Less than one of five employers (18.5%) 
was familiar with that term. All participants of the survey were familiarize with the concept, and then asked about the merits 
of such parity when it comes to the employment of rural women. For slightly over 40% of the responders, introducing the parity 
of employment is unimportant. The rest of responders oppose to the idea of the introduction of the employment parity based 
on sex. 

 Recommendations 
Based on the results of the study, primarily based on the identified issues and conclusions of the panel of experts, developed 
the following recommendations regarding instruments of support for the new WPR (Common Rural Policy), especially in relation 
to the second pillar: 

1. Building networks of co-operation in action aimed at rural areas.. 
2. Intensify efforts aimed at social mobilization of women.  
3. Increase efficiency in the use of EU funds for rural development  
4. Local Action Groups competence development according to social and professional elicitation of people in rural areas. 
5. Equalization of the development possibilities of rural areas within the frames of sustainable development of the state.  
6. Expansion of social infrastructure in rural areas. 
7. Creation of the conditions for the growth of economic activity of women. 
8. Increase of the readability of the procedures in obtaining funds for rural development. 
9. Support of knowledge, innovation and investments transfer for farms competitiveness growth. 
10. Implementation of the postulate of gender equality in rural areas. 

However, it is important to note that the effective resolution of problems identified in the study must involve combining 
various instruments of support, not only financed by EU funds, and implemented with the co-operation of several institutions 
involved in the implementation of strategic actions for the socio-economic development of the country. Planned activities in this 
area, taking into account the potential of women, should be reflected in key Polish policy documents, such as long-term 
or medium term development strategy of the country, not only in sectoral strategies and operational programs for the 
development of agriculture and rural areas. 
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WYKAZ SKRÓTÓW 
 
ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
CATI Computer Assisted Telephone Interview (ankieta telefoniczna wspomagana komputerowo) 
CAWI Computer Assisted Web Interview (ankieta internetowa wspomagana komputerowo) 
EFS Europejski Fundusz Społeczny  
FGI Focus Group Interview (zogniskowany wywiad grupowy) 
GUS Główny Urząd Statystyczny 
IP Instytucja Pośrednicząca 
IP II Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia 
IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
ITI Individual Telephone Interview (indywidualny telefoniczny wywiad pogłębiony) 
KSOW Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich  
KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
LGD Lokalna Grupa Działania 
LSR Lokalna Strategia Rozwoju 
MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej 
MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
PAPI Pen and Paper Interview (tradycyjna ankieta papierowa) 
POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 
PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
PUP Powiatowy Urząd Pracy 
SRK Strategia Rozwoju Kraju 
SROWiR Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 
UE Unia Europejska 
WPR Wspólna Polityka Rolna 
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WPROWADZENIE 
 

Celem głównym badania realizowanego w okresie styczeń – marzec 2012 r. było dostarczenie argumentów 
do wypracowania i reprezentowania stanowiska Polski odnośnie uwzględniania potrzeb kobiet w instrumentach wsparcia 
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej WPR poprzez sporządzenie aktualnej diagnozy 
sytuacji kobiet wiejskich w Polsce i zidentyfikowanie ich potrzeb w zakresie wsparcia rozwoju aktywności społeczno-
zawodowej dla pełniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego i zasobu pracy kobiet w aspekcie zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich. 

Realizacja przyjętego celu wymagała podjęcia szeregu zróżnicowanych działań badawczych oraz koncepcyjnych, 
które – ze względu na złożoność problematyki oraz specyfikę obszaru badawczego – zostały podzielone na trzy etapy: 
1) etap socjologicznych badań diagnostycznych (ilościowo-jakościowych); 2) panel ekspertów (badania jakościowe); 
3) etap opracowania zgromadzonego materiału badawczego w postać raportu końcowego z opracowaną listą działań 

ukierunkowanych na potrzeby kobiet w WPR po 2013 r. 
 

1. Metodyka badania i zakres działań badawczych  
 

Prace badawcze objęły szereg czynności mających na celu eksplorację poziomu życia, aspiracji edukacyjnych, 
zawodowych i społecznych, głównych barier aktywizacji społecznej i zawodowej oraz oczekiwań kobiet na obszarach 
wiejskich. Identyfikacja wymienionych zagadnień problemowych zakładała ujęcie ich w optyce obejmującej kontekst 
instrumentów wsparcia unijnego i warunków formalno-prawnych oraz społecznych dla zwiększenia udziału kobiet 
wiejskich w rynku pracy (w tym głównie w zakresie rozwoju pozarolniczej działalności), a także w różnorodnych sferach 
lokalnego życia społeczno-kulturalnego i politycznego. Zakładanym praktycznym efektem realizacji prac badawczych było 
wypracowanie propozycji pakietu działań ukierunkowanych na potrzeby kobiet w WPR po 2013 roku dla pełniejszego 
wykorzystania ich potencjału w rozwoju obszarów wiejskich. 

W badaniu zastosowano szereg metod i technik badawczych dla pełniejszego zgłębienia analizowanych zjawisk. 
Przyjęta koncepcja badania zakładała zastosowanie metody desk research, w ramach której przeanalizowano dostępne 
dane statystyczne oraz szereg raportów i publikacji diagnozujących aktualną sytuację na obszarach wiejskich,  
z uwzględnieniem sytuacji kobiet. Za pomocą techniki PAPI zbadano sytuację 3200 kobiet mieszkających na obszarach 
wiejskich (związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym), w celu zidentyfikowania kluczowych aspiracji 
i potrzeb kobiet w zakresie ich udziału w rynku pracy. Ponadto techniką PAPI (wspomaganą technikami CATI i CAWI na 
życzenie respondenta) przepytano 170 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz 171 liderek społecznych – 
aktywnych kobiet związanych miejscem zamieszkania oraz działalnością zawodową i/lub społeczną z obszarami wiejskimi. 
Liderzy lokalni – traktowani jako kluczowi informatorzy – dostarczyli informacji na temat warunków rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz na temat barier, które hamują aktywizację zawodową i społeczną kobiet. 
Uzupełnieniem badań wśród kobiet było badanie CATI z przedsiębiorcami, których pytano m. in. o stosunek do 
zachowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, stosowania pozytywnej dyskryminacji oraz czynników, które 
zachęciłyby przedsiębiorstwa do zatrudniania kobiet z obszarów wiejskich.  

Z punktu widzenia dokonania oceny polityki państwa prowadzonej wobec obszarów wiejskich, kluczowym 
badaniem były wywiady pogłębione (ITI) wśród przedstawicieli organizacji rolniczych, władz samorządów terytorialnych 
na obszarach objętych badaniem, przedstawicieli ARiMR, MRiRW, przedstawicieli firm konsultingowych zajmujących się 
pozyskiwaniem środków z PROW. Dodatkowo, aby dokonać oceny PROW w kontekście wykorzystania tego instrumentu 
przez kobiety, w ramach badania wśród kobiet zrealizowano wywiady z beneficjentkami PROW, a także przeanalizowano 
treści dyskusji na temat PROW i WPR na forach internetowych (FGI on-line), których użytkownikami są rolnicy  
i mieszkańcy obszarów wiejskich.  

W ramach formułowania rekomendacji przeprowadzono panel ekspertów z przedstawicielami środowiska 
naukowego. Do udziału w dyskusji zaproszono zarówno specjalistów zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, jak  
i ekspertów w zakresie gender mainstreaming.  
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2. Wyniki badania 
 

2.1 Poziom życia kobiet na obszarach wiejskich w Polsce 
 
2.1.1 Sytuacja kobiet w statystykach publicznych i dotychczasowych badaniach 
 

SYTUACJA KOBIET NA TLE KRAJÓW EUROPEJSKICH 
 

Wskaźnik feminizacji charakteryzujący populacje krajów Unii Europejskiej waha się od 50,2% do 53,9%. Wartość 
najniższa odnosi się do Malty, zaś najwyższa do Estonii i Łotwy. Generalnie, wyższy wskaźnik feminizacji, który określa 
odsetek kobiet w całej populacji, ma miejsce w Europie Wschodniej. Najniższy wskaźnik feminizacji z tego regionu 
posiadają Czechy, ale i tak zajmują pozycję 12-tą. Polska jest na miejscu piątym, za Estonią, Łotwą, Litwą i Węgrami,  
a przed Bułgarią. 

Według wielu analiz, opracowanych jeszcze w latach 80., aspektem, który spowodował zróżnicowanie między 
Wschodem a Zachodem jest poziom umieralności, wynikający z głębokiego regresu zdrowotnego w populacji dorosłych 
mężczyzn w krajach wschodnioeuropejskich.

1
 Dotychczasowe badania nad zróżnicowaniem umieralności między 

Wschodem a Zachodem Europy potwierdzają w pełni, że choroby układu krążenia są niemal całkowicie odpowiedzialne 
za nadumieralność mężczyzn powyżej 40. roku życia. 
 

Wykres 1. Wskaźnik feminizacji w krajach UE (2010 r.) [%] 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

W rezultacie tego procesu proporcja mężczyzn do kobiet z każdym kolejnym rocznikiem pogarsza się. W rezultacie 
tych tendencji, na 1 367 234 mężczyzn powyżej 70. roku życia przypada 2 461 859 kobiet w tym wieku (GUS 2010). 
Wskaźnik feminizacji dla tej grupy wiekowej wynosi więc 64,3%. 

Dla kategorii wiekowych poniżej 40. roku życia wskaźnik feminizacji jest niższy od 50%. Zjawisko to ma ogromne 
znaczenie dla relacji społecznych i ekonomicznych i znajduje swój wyraz w zadaniach z zakresu polityki społecznej. 

 
 

 

                                                 
1 Por. m.in. Okólski M., Demografia zmiany społecznej, PWE, Warszawa 2004, s. 108 i n. 
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Wykres 2. Wskaźnik feminizacji w krajach UE na obszarach zurbanizowanych i obszarach wiejskich (2009) [%] 
 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Uwaga: Nie uwzględniono obszarów pośrednich (Intermediate 

regions). Estonia sklasyfikowana jest jako obszar wiejski, a Malta – odwrotnie – w całości uznana jest za obszar zurbanizowany. 

 
Na powyższym wykresie przedstawiono zróżnicowanie wskaźnika feminizacji pomiędzy obszarami wiejskimi  

i zurbanizowanymi. Poszczególne państwa uszeregowano malejąco według tego wskaźnika dla obszarów wiejskich, 
co pozwala na dostrzeżenie dysproporcji pomiędzy poziomem feminizacji w mieście i na wsi. W zestawieniu tym Polska, 
ze wskaźnikiem 51,1%, zajmuje miejsce pomiędzy Wielką Brytanią a Włochami. W tym wypadku interpretacja uzyskanych 
danych nie jest już tak jednoznaczna, jak przy analizie danych dla całego kraju. Oprócz nadumieralności mężczyzn powyżej 
40. roku życia, w relacje ingerują także procesy migracyjne, wynikające z odpływu kobiet z obszarów wiejskich.  

Jednak także tutaj, proporcja między kobietami i mężczyznami powyżej 70. roku życia jest mocno zachwiana. 
Na 936 631 kobiet z obszarów wiejskich przypada 532 428 mężczyzn, co oznacza wskaźnik feminizacji na poziomie 63,75%,  
a więc nieco niższy, niż w przypadku łącznej ludności Polski powyżej 70. roku życia. 

Istotne znaczenie dla oglądu sytuacji Polek na tle innych krajów europejskich posiada wskaźnik przewidywanej 
przeciętnej długości życia. Dane obrazujące ten wskaźnik przedstawia wykres nr 3.  
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Wykres 3. Przewidywana przeciętna długość życia według płci (2010) [lata życia] 
 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Przewidywana długość życia plasuje Polki na 16. miejscu w Europie. Najdłużej żyją Francuzki (blisko 85 lat), 

a najkrócej Bułgarki (77 lat). Dystans wynika głównie z jakości świadczonej opieki zdrowotnej oraz jakości życia. Różnica 
między wiekiem mężczyzn i kobiet jest w Polsce dość duża i wynosi 8,5 roku. Większe różnice występują jedynie w krajach 
nadbałtyckich: Estonii, Łotwie oraz na Litwie. 

Obok danych stricte demograficznych, istotne znaczenie dla oglądu sytuacji kobiet mieszkających na polskiej wsi 
posiada zestawienie wskaźników aktywności zawodowej kobiet na obszarach wiejskich dla wybranych krajów Unii 
Europejskiej. Na wykresie nr 4 przedstawiono ogólny wskaźnik aktywności zawodowej. 
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Wykres 4. Wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w obszarach zurbanizowanych, pośrednich i wiejskich (2010)[%] 
 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Generalnie, w krajach Unii Europejskiej aktywność zawodowa kobiet jest wyższa na obszarach zurbanizowanych 

niż na obszarach wiejskich. Największe różnica pomiędzy aktywnością kobiet z miasta i ze wsi występuje w Bułgarii, 
Słowacji i na Litwie. Najwyższy wskaźnik aktywności kobiet z obszarów wiejskich występuje w Szwecji (68,7%), zaś 
najniższym charakteryzują się Włochy (45,4%). Polska pod tym względem, ze wskaźnikiem 51,5% zajmuje 12. miejsce – za 
Bułgarią i przed Słowacją.  

Występująca stosunkowo mała różnica pomiędzy wskaźnikami charakteryzującymi tereny zurbanizowane i wiejskie 
wynika z tradycyjnie wysokiego wskaźnika aktywności kobiet wiejskich w Polsce. Na przykład jeszcze w 1978 roku wskaźnik 
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich wynosił 72% i był o ponad 10 punktów wyższy niż wśród ludności miejskiej, 
przy czym wśród kobiet ta różnica wynosiła nawet 11,5%.

2
 Gwałtowny spadek aktywności zawodowej nastąpił po 1989 

roku i dotknął w daleko większym stopniu ludność wiejską niż miejską. Spadek ten był na zbliżonym poziomie zarówno 
wśród kobiet, jak i mężczyzn. Warto zauważyć, że udział osób utrzymujących się z rent i zasiłków jest znacznie wyższy na 
wsi niż w mieście, co świadczy o niekorzystnej strukturze ludności wiejskiej według źródeł utrzymania.

3
 

Polska charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem samozatrudnienia kobiet. Pod tym względem, Polki 
zajmują piąte miejsce w Europie po Greczynki Włoszki, Chorwatki i Portugalki. Z danych Eurostatu wynika, że blisko 
co siódma Polka pozostawała w 2010 roku na samozatrudnieniu. 

 
 

 
 

                                                 
2 Okólski M., Demografia zmiany społecznej, PWE Warszawa 2004, s. 258-260 
3 Ibidem, s. 260 
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Wykres 5. Samozatrudnienie wśród kobiet aktywnych zawodowo (2010)[%] 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Wskaźnik samozatrudnienia jest ściśle związany z sytuacją prawną oraz tradycją pracy zarobkowej kobiet  

w poszczególnych krajach. Można przyjąć, iż wysokie samozatrudnienie kobiet jest wynikiem ich niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy. Z drugiej jednak strony samozatrudnienie stwarza możliwość podjęcia jakiekolwiek aktywności zawodowej. 
Jak wynika z częściowych analiz

4
, bardzo często są to usługi kosmetyczne i fryzjerskie, księgowość, tłumaczenia. Na 

założenie działalności gospodarczej decydują się zazwyczaj kobiety, które długo nie mogą znaleźć pracy albo te, które po 
wychowaniu dziecka nie potrafią się do końca odnaleźć na rynku pracy. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że kobiety  
w takiej sytuacji nie traktują samozatrudnienia jako pewnej możliwości. Dla nich założenie działalności gospodarczej jest 
raczej swego rodzaju smutną koniecznością. Warto jeszcze wspomnieć o tych kobietach, które mają małe dzieci i które nie 
mogą pozwolić sobie na zostawienie ich i pójście do tradycyjnej pracy. Również i te kobiety czasami wybierają 
samozatrudnienie, zwłaszcza jeśli wykonują pracę, która wymaga przede wszystkim pracy na komputerze. W takiej sytuacji 
samozatrudnienie daje kobiecie możliwość przebywania w domu z dzieckiem, jednocześnie nie odbierając jej możliwości 
zarabiania pieniędzy. Stąd też kobiety traktują samozatrudnienie jako swego rodzaju możliwość wykonywania pracy  
w systemie elastycznym, która umiożliwia im sprawowanie efektywnej opieki nad dzieckiem. Kobiety częściej decydują 
się na samozatrudnienie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej niż na prowadzenie większej firmy.  

Jednak także w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zatrudnianiu innych osób, czyli 
bycia pracodawcą, udział Polek wśród pracodawców jest wysoki, gdyż niemal co trzeci pracodawca w Polsce jest kobietą. 
Daje to naszemu krajowi czwarte miejsce w Europie. 
 
 

                                                 
4 Samozatrudnienie w Polsce 2007-2011, Sedlak&Sedlak, www.rynek.pracy.pl 
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Wykres 6.  Udział kobiet wśród pracodawców ogółem (2010) 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Wysoka aktywność kobiet pełniących rolę pracodawcy wydaje się być domeną nowych członków Unii 

Europejskiej. Polskę pod względem tego wskaźnika wyprzedzają jedynie Węgry, Bułgaria i Łotwa, zaś wśród 14 krajów, 
gdzie ponad 25% pracodawców stanowią kobiety, aż 8 krajów należy do Europy Środkowo-Wschodniej. 

Niestety nie są dostępne informacje o przedsiębiorczości kobiet z obszarów wiejskich. Zasadniczym problemem 
w pozyskaniu tego rodzaju danych jest brak ujednoliconej statystyki publicznej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Pod tym względem także Polska nie jest krajem wzorowo gromadzącym dane. Najwyraźniej możemy to zaobserwować 
przy analizie stopy bezrobocia, gdyż dane dotyczące kobiet z obszarów wiejskich pozostających bez pracy nie są 
gromadzone przez instytucje rynku pracy.

5
 Jedynym źródłem informacji pozostają więc dane pozyskiwane w wyniku 

badań o charakterze sondażowym, np. BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności). 
Z danych gromadzonych przez Eurostat wynika, że bezrobocie wśród kobiet na obszarach wiejskich jest bardzo 

zróżnicowane. Najwyższe notowane jest w Hiszpanii, zaś najniższe w Luksemburgu, Danii i Cyprze. 
Bezrobotne Polki z obszarów wiejskich plasują się w środku zestawienia, pomiędzy Węgierkami i Czeszkami. 

Można byłoby stąd wnosić, że sytuacja Polek na wiejskim rynku pracy nie jest zła, należy jednak pamiętać, że obraz 
sytuacji na obszarach wiejskich istotnie modyfikuje znaczna liczba osób uznawanych za aktywne zawodowo (ludność 
rolnicza), którą oprócz osób prowadzących gospodarstwo tworzą także domownicy. Tymczasem zasoby tych osób mogą 
być w rzeczywistości bardzo słabo wykorzystane. Najczęściej praca domowników w gospodarstwie rolnym ma charakter 
sezonowy lub niepełny. Zasoby te mogłyby więc być lepiej wykorzystane, lecz w związku z brakiem podaży na pracę 
pozostają marnotrawione. Jest to tzw. zjawisko wiejskiego bezrobocia ukrytego, które występowało w naszym kraju już  
w okresie międzywojennym.

6 
Duże znaczenie rolnictwa dla wiejskiego rynku pracy często jest traktowane jako anachronizm. Bardzo często 

wysokie zatrudnienie w rolnictwie traktuje się wręcz jako balast rozwojowy. Rzeczywiście, udział pracujących w rolnictwie 
jest w wielu krajach dużo niższy niż w Polsce, zwłaszcza w krajach o dużo wyższym dochodzie narodowym. Stąd wniosek, 
że drogą do wysokiego dochodu narodowego jest odrzucenie rolnictwa jako rozwojowej gałęzi gospodarki. Należy jednak 

                                                 
5 Z punktu widzenia przedmiotu niniejszych badań, Powiatowe Urzędy Pracy w sprawozdaniu MPiPS-01 nie gromadzą interesujących nas danych 
o sytuacji kobiet na obszarach wiejskich. PUP-y m.in. przekazują informacje o bezrobotnych z obszarów wiejskich oraz o kobietach, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka. 
6 Por.: L.Landau, J.Pański, E.Strzelecki, Bezrobocie wśród chłopów, [w:] Socjologia bezrobocia, Wybór: T.Borowski, A.Marcinkowski, Katowice 1999. 

6,9 

13,5 

20,6 

20,9 

21,4 

21,5 

21,9 

22,1 

22,5 

23,1 

23,9 

24,1 

24,2 

24,6 

24,6 

24,9 

24,9 

25,1 

25,5 

25,6 

25,9 

25,9 

26,6 

27,2 

27,2 

28,0 

28,6 

29,0 

29,2 

30,0 

34,8 

Turcja 

Cypr 

Grecja 

Czechy 

Irlandia 

Szwecja 

Dania 

Włochy 

Francja 

Holandia 

Luksemburg 

Rumunia 

Belgia 

Finlandia 

Norwegia 

Niemcy 

Macedonia 

Szwajcaria 

Słowacja 

Słowenia 

Austria 

Wielka Brytania 

Litwa 

Portugalia 

Chorwacja 

Hiszpania 

Islandia 

Polska 

Węgry 

Bułgaria 

Łotwa 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


 

 
Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania  
 

 

 

 

Strona 21 

pamiętać, iż w polskich realiach społeczno-gospodarczych, to właśnie rolniczy charakter aktywności gospodarczej na wsi 
pozwolił na stosunkowo łagodne przejście transformacji systemowej w latach dziewięćdziesiątych. Ukryte bezrobocie 
można bowiem potraktować jako szczególny sposób realizacji społecznej polityki socjalnej. Dzięki rodzinnemu 
gospodarstwu rolnemu transformacja gospodarki nie była tak dotkliwa dla mieszkańców wsi, jak w wielu innych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej.  

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym sytuację kobiet zamieszkujących na obszarach wiejskich Polski jest poziom 
zatrudnienia kobiet na tle wybranych krajów Europy. Dane te prezentuje wykres nr 8. 

 
Wykres 7.  Stopa bezrobocia wśród kobiet z obszarów wiejskich 

(2010) [%] 

 
                                  

Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu oraz Aktywność ekonomiczna 

ludności Polski, III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

Wykres 8. Zatrudnienie kobiet w rolnictwie (2010) [%] 

 
 

Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, Polska zamyka listę krajów na poziomie kilkunastu procent. Najniższe 
wskaźniki odnoszą się do takich krajów, jak: Niemcy, Norwegia, Szwecja, Irlandia, Belgia, czy Dania. Wszystkie te kraje 
charakteryzują się zatrudnieniem kobiet w rolnictwie na poziomie około 1%. 

Europa jest kontynentem o najniższym przyroście naturalnym, co ma bezpośredni wpływ na poziom reprodukcji 
biologicznej wszystkich krajów Unii Europejskiej. Polska przez wiele dziesięcioleci drugiej połowy dwudziestego wieku 
pozostawała krajem o wysokiej stopie przyrostu naturalnego. Jednak okres transformacji systemowej z lat 
dziewięćdziesiątych proces ten zmienił – obecnie sytuacja demograficzna Polski, w tym także obszarów wiejskich, nie 
odbiega od sytuacji innych krajów europejskich. 
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Wykres 9. Współczynnik urodzeń na 1000 mieszkańców (2010) [%] 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Polska pod względem sytuacji demograficznej nie odbiega od innych krajów regionu. Współczynnik urodzeń 

pozostaje w granicach 10-11 promili. Wartości takie charakteryzują Litwę i Słowenie, ale także Hiszpanię i Holandię. 
Wśród czynników wpływających na decyzję o macierzyństwie ważną rolę pełni m.in. ocena możliwości zapewnienia 

opieki nad dzieckiem, co pozwoli na powrót lub podjęcie przez kobietę nowej pracy. Instytucjonalne otoczenie realizacji 
funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny jest w krajach europejskich bardzo zróżnicowane, co wynika nie tylko 
ze stanu infrastruktury społecznej, ale także tradycji kulturowych. Wykres nr 10 obrazuje sytuację Polski na tle krajów 
europejskich pod względem odsetka dzieci pozostających poza systemem opieki instytucjonalnej. 
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Wykres 10. Odsetek dzieci pozostających poza systemem opieki instytucjonalnej (2010) [%] 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Jeśli chodzi o Polskę, gdzie występuje najwyższy w Europie odsetek dzieci w wieku przedszkolnym pozostających 

poza systemem opieki instytucjonalnej, przyczyn tego stanu rzeczy trudno jest doszukiwać się w tradycji kulturowej. Niski 
poziom objęcia opieką pozadomową wynika z zaniedbań państwa oraz samorządów lokalnych, co w jeszcze większym 
stopniu utrudniało powrót na rynek pracy kobietom po urodzeniu dziecka. 

Wyraźnie widoczna na tle innych krajów UE zła sytuacja w Polsce, odnosi się zarówno do mieszkańców miast, jak  
i obszarów wiejskich. Należy mieć świadomość, że na niskie wskaźniki ogólnopolskie wpływ ma głównie zła sytuacja na 
wsi, gdzie zaniedbania są szczególnie duże. Wyprzedzając wnioski z badań, już teraz należy wskazać na ogromne 
utrudnienie w powrocie kobiet do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Utrudnienie dotyczy nie tylko pierwszego 
okresu rozwoju dziecka, który przypada do 3 roku życia, ale także na okres bezpośrednio przedszkolny (powyżej 3 lat do 
momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej). 

Bardzo istotnym zagadnieniem, uzupełniającym obraz sytuacji Polski na tle krajów europejskich, są wydatki 
związane z utrzymaniem dziecka. Bezpośrednie wydatki na dziecko wynoszą od 61 euro w Polsce do ponad 3 tys. euro  
w Luksemburgu. W kolejnym zestawieniu (wykres nr 11) zawarto wartości odnoszące się do udziału wydatków na dzieci  
w wydatkach ogółem. 

Współcześnie macierzyństwo nie ogranicza możliwości aktywności zawodowej kobiet. Kobiety swą aktywność 
zawodową łączą z niezależnością, co powoduje wysoką ich determinację w podejmowaniu pracy. Pod względem 
oczekiwań płacowych oraz innych warunków pracy kobiety są mniej wymagające od mężczyzn. Stąd ich aktywność 
zawodowa lokuje się w tzw. wtórnym rynku pracy, tj. mniej atrakcyjnym.

7
 

Pod względem aktywności zawodowej Polki nie pozostają w tyle w stosunku do innych nacji. Mimo znacząco 
mniejszego wsparcia instytucjonalnego w postaci opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym, Polki wychowujące dzieci 
wykazują wysoką aktywność zawodową. 

 
 

                                                 
7 Na kwestię tę zwróciła uwagę już w latach osiemdziesiątych XX wieku Maria Jarosz. Por.: M.Jarosz, Nierówności społeczne, Warszawa 1984. 
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Wykres 11. Udział wydatków na dziecko w wydatkach ogółem 
(2010) [%] 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Wykres 12. Stopa zatrudnienia kobiet wychowujących dzieci     
(2010) [%] 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Aktywność zawodowa Polek wychowujących dzieci wynosi blisko 60%, co plasuje je pomiędzy Finlandią  

i Hiszpanią. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnosi się do krajów o wysokim poziomie dochodów: Danii, Holandii, 
Szwecji, ale także do kraju o niższym poziomie dochodów - Słowenii. Z kolei najniższe zatrudnienie kobiet wychowujących 
dzieci odnosi się do krajów z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej: Słowacji, Czech i Węgier. 

Jeśli uznamy, że w krajach tych są zbliżone warunki do tych panujących w Polsce, to niemal dwukrotnie wyższe 
zatrudnienie Polek wychowujących dzieci należy uznać za wyraz zaangażowania w tworzenie dochodu rodzinnego. 
Pracowitość polskich kobiet znajduje w tych danych wyraźne potwierdzenie. 

Przyjmując taki sposób rozumowania należy uznać, że kobiety w wieku produkcyjnym mieszkające na obszarach 
wiejskich są dużym zasobem, który nie jest należycie wykorzystywany. Polski zasób jest znaczący na tle innych krajów 
europejskich, co ilustruje wykres nr 13. 

Polki, obok Słowaczek i Czeszek, są najliczniejszą w Europie kategorią kobiet w wieku produkcyjnym, mieszkających 
na obszarach wiejskich. Fakt ten może wskazywać na celowość planowania inwestycji na polskich obszarach wiejskich, 
które mogą stać się atrakcyjne dostępnością kobiecej siły roboczej. 

Atrakcyjność tą wzmacniają wysokie kwalifikacje kobiet. Już od wielu lat kobiety są w Polsce lepiej wykształcone od 
mężczyzn, także na obszarach wiejskich.

8
 

Na szczególną uwagę zasługuje zestawienie krajów europejskich pod względem udziału kobiet z wyższym 
wykształceniem w stosunku do liczby kobiet ogółem. Sytuację kobiet polskich na tle innych krajów obrazuje wykres nr 14. 

Pod względem poziomu formalnego wykształcenia Polki plasują się w środku europejskiego rankingu. Więcej kobiet 
z wyższym wykształceniem jest w Estonii, Finlandii oraz Irlandii, ale niższy wskaźnik wyższego wykształcenia charakteryzuje 
m.in. Niemcy, Włochy czy Czechy. Zauważalna powszechność wyższego wykształcenia kobiet, a zwłaszcza wyższe wskaźniki 
w stosunku do mężczyzn, powodują istotne przemiany na rynku pracy. Coraz częściej spotykamy się  
z kobietami-menadżerami i kobietami-pracodawcami. 

                                                 
8 Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Pr.zb. pod red. J.Krzyszkowskiego, Warszawa 2008. 
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Wykres 13. Kobiety na obszarach wiejskich w wieku produkcyjnym 

(15-64 lata) [%] 

 
 

Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

Wykres 14. Kobiety z wykształceniem wyższym (1 i 2 stopnia) 
w stosunku do kobiet ogółem (2010) [%] 

 
Źródło: CRSG na podstawie Eurostatu 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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SYTUACJA KOBIET WG STATYSTYK KRAJOWYCH 
 

Zgodnie z aktualnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego ludność Polski w 2010 roku wyniosła 38,2 mln osób, 
z czego na terenach wiejskich zamieszkiwało 14 935 654 osób. Stanowi to 39,1% ogólnej liczby ludności kraju. 19 755 664 
osób z ogólnej liczby ludności kraju stanowią kobiety, 38,0% z nich mieszka na obszarach wiejskich (aneks - tabela 1). 
Szczegółowe dane o liczebności kobiet mieszkających w miastach oraz na obszarach wiejskich w poszczególnych 
województwach przedstawia wykres nr 15. 
 
Wykres 15. Kobiety w miastach i na wsi wg województw 

 
Źródło: FOCUS GROUP na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl  

 

 
W porównaniu z miastami, obszary wiejskie charakteryzuje niższa wartość współczynnika feminizacji, na stu 

mężczyzn przypada tu sto jeden kobiet (w miastach parametr ten przybiera wartość 111,2, natomiast w skali całego kraju 
– 107,1; aneks - tabela 2). Jest to aktualnie dość typowa sytuacja na obszarach wiejskich, które w widoczny sposób 
zaczynają borykać się z problemem emigracji kobiet. Na terenach wiejskich w niektórych częściach kraju, tradycyjnie 
silniej związani z ziemią mężczyźni zaczynają nawet przeważać liczebnie.  

 
 
 

 
 
 

71,1 

61,9 

47,7 

64,5 

65,4 

50,3 

65,9 

53,0 

42,2 

61,8 

67,1 

78,3 

46,1 

61,1 

57,0 

69,8 

28,9 

38,1 

52,3 

35,5 

34,6 

49,7 

34,1 

47,0 

57,8 

38,2 

32,9 

21,7 

53,9 

38,9 

43,0 

30,2 

Dolnośląskie 

Kujawsko-pomorskie 

Lubelskie 

Lubuskie 

Łódzkie 

Małopolskie 

Mazowieckie 

Opolskie 

Podkarpackie 

Podlaskie 

Pomorskie 

Śląskie 

Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie 

Wielkopolskie 

Zachodniopomorskie 

wieś [%] miasto [%] 

http://www.stat.gov.pl/


 

 
Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania  
 

 

 

 

Strona 27 

 
Wykres 16. Współczynniki feminizacji w poszczególnych kategoriach wieku w podziale na miasto i wieś [liczba kobiet na 100 mężczyzn] 

Źródło: FOCUS GROUP na podstawie danych GUS, WWW.stat.gov.pl  

 
O ile charakterystyczna jest dla większości populacji nadwyżka chłopców nad dziewczętami w młodszych 

kategoriach wiekowych, to wartości współczynnika feminizacji w kategoriach wiekowych składających się na okres 
produkcyjny mogą zostać uznane za niekorzystne dla obszarów wiejskich. Jest to szczególnie niepokojące, jeśli wziąć pod 
uwagę fakt, że kategoria wieku produkcyjnego dla kobiet jest o pięć lat krótsza niż dla mężczyzn. 

Taka proporcja płci wynika między innymi z dużego natężenia odpływu migracyjnego wśród młodych, znajdujących 
się w wieku produkcyjnym kobiet. Ogólne dane dla obszarów wiejskich pokazują, iż w 2010 roku saldo migracji 
zagranicznych kobiet wiejskich przybiera wartości ujemne we wszystkich, prócz najmłodszej (0 – 4 lat) kategoriach 
wiekowych. Najwięcej kobiet wiejskich wyjeżdżających za granicę znajduje się w wieku 40 - 44 lata, współczynnik 
ubytku wędrówkowego kształtuje się tu na poziomie - 40,5 na każde 100 tys. kobiet wiejskich (aneks - tabela 3). 

Czytelne jest jednocześnie zjawisko napływu nowych mieszkańców na tereny wiejskie. W 2010 roku, według danych 
GUS, na obszary wiejskie napłynęło z miast 139 736 osób, z czego 51,8% stanowiły kobiety. Odpływ migracyjny  
z terenów wiejskich do miast w tym samym czasie wyniósł 93 785 osób. Saldo migracyjne (różnica między liczbą ludności 
napływającej a ludnością odpływającą) dla wsi wyniosło 45 951 osób (aneks - tabela 4). Ten trend charakterystyczny jest 
szczególnie dla obszarów wiejskich sąsiadujących z dużymi miastami.  

W wymiarze ruchów naturalnych różnice miedzy miastem a wsią są czytelne. Długość trwania życia dla dziewczynek 
urodzonych w 2010 roku na wsi wynosi, zgodnie z szacunkami GUS

9
, 80,68 roku. W miastach jest to 80,56 roku. 

W przypadku chłopców parametr ten przybiera niższe wartości, przy czym odwrotnie, niż w przypadku dziewcząt, chłopcy 
wiejscy będą żyli średnio 71,4 roku, czyli krócej niż ich miejscy koledzy – 72,58 roku.  

 Płodność kobiet na obszarach wiejskich, wg danych GUS, kształtowała się w 2010 roku na poziomie 45,7 urodzeń 
żywych na tysiąc kobiet w wieku płodnym, podczas gdy w miastach wartość ta wynosiła 42,05 (aneks – tabela 5). Jest to 
typowe zjawisko. W bardziej tradycyjnych rodzinach wiejskich rodzi się więcej dzieci niż w miastach. Dodatkowo większość 
z nich pochodzi ze związków małżeńskich. Na obszarach wiejskich urodzenia pozamałżeńskie w 2010 roku stanowiły 17,0% 
wszystkich urodzeń żywych, natomiast w miastach wartość tego parametru wyniosła 23,1%.

10
 

Małżeństwo jest na obszarach wiejskich stabilniejszą instytucją niż w miastach, w których od wielu lat więcej 
małżeństw jest rozwiązywanych, niż zawieranych. Różnica między małżeństwami zawartymi a rozwiązanymi przybiera 

                                                 
9 Rocznik demograficzny 2011, GUS, Warszawa 2011, s. 384 
10 Rocznik demograficzny 2011, GUS, Warszawa 2011, s. 240-241 
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tu wartości ujemne, w 2010 roku wynosiła ona - 21285. Na obszarach wiejskich, tradycyjnie utrzymuje się sytuacja 
odwrotna – więcej jest małżeństw zawieranych niż rozwiązywanych, w 2010 roku nadwyżka ta wyniosła 28073.

11
  

Większa trwałość małżeństw oraz wyższa płodność kobiet zamieszkujących obszary wiejskie składa się również na 
większą, niż w miastach, liczbę wieloosobowych gospodarstw domowych (aneks – tabela 6). Różnica ta jest szczególnie 
widoczna w porównaniu gospodarstw domowych tworzonych przez pięć lub więcej osób. W miastach stanowią one 6,0% 
wszystkich gospodarstw, podczas gdy na terenach wiejskich gospodarstw takich jest niemal trzykrotnie więcej (17,6%). 
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera poniższy wykres. 

 
Wykres 17. Gospodarstwa domowe wg liczby osób  [%] 

 
Źródło: FOCUS GROUP na podstawie  Obszary wiejskie w Polsce, GUS, Warszawa Olsztyn 2010 

 
Według danych BAEL w 2011 roku w populacji ludności wiejskiej odsetek osób w wieku 15 lat i więcej 

posiadających wykształcenie wyższe wyniósł 10,4% (w miastach 24,4%). Odsetek osób z wykształceniem średnim 
na obszarach wiejskich wyniósł 25,4% natomiast dla miast było to 28,0%.  

W 2011 roku osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym oraz niepełnym podstawowym stanowiły 
na obszarach wiejskich 31,8%, podczas gdy w miastach było to 16,5%.
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W płaszczyźnie aktywności społecznej kobiety charakteryzuje wyraźnie niższy poziom uczestnictwa w strukturach 
władzy JST. Stanowią one około jednej czwartej członków rad gminnych, przy czym w gminach wiejskich obecność kobiet – 
radnych jest nieznacznie niższa, niż w przypadku gmin miejskich. Wyraźnie niższa jest liczebność kobiet w radach 
powiatowych – 18,7%. Natomiast 30,7% sołtysów to kobiety. 

  
Tabela 1. Członkowie rad gminnych, powiatowych, sejmików wojewódzkich oraz sołtysi wg płci 

Radni 

Członkowie rad gminnych, powiatowych, sejmików wojewódzkich oraz sołtysi wg płci 

ogółem mężczyźni kobiety 

liczba [%] liczba [%] liczba [%] 

gminy miejskie 6057 100,0 4446 73,4 1611 26,6 

gminy miejsko - wiejskie 9667 100,0 7262 75,1 2405 24,9 

gminy wiejskie 23666 100,0 17666 74,6 6000 25,4 

łącznie gminy 39390 100,0 29374 74,6 10016 25,4 
 

radni powiatów 6213 100,0 5052 81,3 1161 18,7 
 

radni sejmików wojewódzkich 560 100,0 428 76,4 132 23,6 
 

sołtysi 40317 100,0 27941 69,3 12376 30,7 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS dla 2010 roku, Bank Danych Lokalnych 

 
Zgodnie z wynikami badania SOF-1 (Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji 

społecznych)
13

 w 2008 roku działało na terenie kraju 71 tys. Organizacji pozarządowych. 92% z nich stanowiły 
stowarzyszenia i organizacje społeczne, fundacje stanowiły 8%. Wśród aktywnych fundacji stowarzyszeń i organizacji 
społecznych istotną część stanowiły jednostki posiadające status pożytku publicznego – 8% (6 tys.). 

                                                 
11 Ibidem, s. 165 
12 Aneks, Tabela 10.  
13 Wstępna informacja nt. wyników Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r., GUS, 17.05.2010 
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Siedziby organizacji najczęściej znajdują się w miastach (48%). W gminach wiejskich siedziby ulokowało swoje 
siedziby 30% organizacji, w gminach miejsko – wiejskich – 22%. 

Brak jest danych o uczestnictwie kobiet wiejskich w organizacjach pozarządowych. W najświeższym opracowaniu 
Stowarzyszenia Klon – jawor znajdujemy informacje o tym, iż: 

„wśród członków organizacji większość (60%) stanowią mężczyźni. Niejako konsekwencją tych proporcji płci jest 
też średnio 58% - procentowy udział mężczyzn we władzach organizacji […]. Inaczej wygląda rozkład płci wśród 
wolontariuszy i pracowników – tu proporcje są odwrotne i to kobiety stanowią ok. 60% zespołu”.

14
 

 
Wykres 18. Poziom wykształcenia ludności w wieku 15 i więcej lat [%] 

 
 

Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 
 

W strukturze aktywności ekonomicznej ludności, ilustrowanej przy zastosowaniu kluczowych wskaźników 
(wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej, stopa bezrobocia), wyraźnie daje się zauważyć przewaga 
aktywności mężczyzn nad kobietami. Zarówno w mieście jak i na obszarach wiejskich. Wskaźnik aktywności zawodowej 
informujący o stosunku ludności aktywnej zawodowo do ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, wynoszący w III kwartale 
2011 roku dla Polski 56,4%, pokazuje wyraźną, wynoszącą 17,9 punktów procentowych, rozbieżność między mężczyznami  
i kobietami zamieszkującymi obszary wiejskie. W miastach ta różnica wynosi 15,2 punkty procentowe. 

Obniżona aktywność zawodowa kobiet względem mężczyzn wyraźna jest również na poziomie wartości 
współczynników zatrudnienia, pozwalających na bardziej precyzyjne uchwycenie stosunku pracujących do ogółu liczby 
ludności w wieku 15 i więcej lat. Na obszarach wiejskich wartość tego współczynnika dla kobiet jest o 18,1 punktu 
procentowego niższa niż dla mężczyzn.  

Metodologia agregacji danych zastosowana przez GUS odnosi się jednak do niejednakowych kategorii wiekowych 
osób aktywnych na rynku pracy (kobiety wiek emerytalny osiągają wcześniej niż mężczyźni) dlatego znaczącym 
parametrem uzupełniającym powyższe jest stopa bezrobocia, gdzie również daje się zauważyć dysproporcje między 
mężczyznami a kobietami. 11,0% stopa bezrobocia wśród kobiet mieszkających na wsi przewyższa o 3,2 punktu 
procentowego wartość tego parametru wśród mężczyzn z obszarów wiejskich.  

Wartości współczynnika aktywności zawodowej oraz zatrudnienia są nieznacznie niższe u mężczyzn 
zamieszkujących obszary wiejskie niż miasta; towarzyszy temu również niższa stopa bezrobocia na obszarach wiejskich.  
W przypadku kobiet sytuacja jest jednak nieco inna. O ile – podobnie jak w przypadku mężczyzn - odnotowuje się niższe 
na wsi niż w mieście wartości współczynników aktywności zawodowej i zatrudnienia, to jednak stopa bezrobocia wśród 
kobiet jest wyższa na obszarach wiejskich. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 J.Herbst, J.Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Stowarzyszenie Klon / Jawor, Warszawa 2011, s. 62 
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Wykres 19. Główne wskaźniki aktywności na ryku pracy  wg płci i miejsca zamieszkania aktywności zawodowej 

 
Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

 
 

Aktywność zawodowa wyraźnie koreluje z poziomem wykształcenia, jest tak bez względu na płeć i miejsce 
zamieszkania. Osoby z wyższym wykształceniem są stosunkowo bardziej aktywne na rynku pracy, a wartości 
wskaźników aktywności zawodowej i zatrudnienia oscylują wokół siedemdziesięciu kilku i osiemdziesięciu procent. 

 
 Wykres 20. Wskaźniki rynku pracy – kobiety  
 

 
Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

 
Inaczej niż w przypadku wyższego wykształcenia, wieś wyraźnie lepiej niż miasto absorbuje siłę roboczą 

legitymizującą się wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym, bądź jedynie podstawowym lub niepełnym 
podstawowym. Szczegółowe dane zawiera tabela nr 9 aneksu. 

Zgodnie z metodologią stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny ludność wiejska tworzona jest przez osoby 
związane z gospodarstwem rolnym, czyli mieszkające na wsi oraz będące członkami gospodarstwa domowego  
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego lub obszaru rolnego, oraz osoby nie związane z gospodarstwem rolnym, ale 
mieszkające na wsi, tzw. ludność bezrolna. Zgodnie z danymi GUS (tabela 10) 40,9% ludności wiejskiej w wieku 15 lat  
i więcej stanowią osoby związane z gospodarstwem rolnym, wśród nich 49,1% stanowią kobiety. W III kwartale 2011 roku 
było ich 2457 tysięcy.  

W raporcie z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku
15

 znajdujemy dane odnoszące się do osób pracujących 
wyłącznie lub głównie w gospodarstwach rolnych. Nieznaczną przewagę liczebną stanowią tu mężczyźni – 1131 tys., 1085 
tys. osób to kobiety. Wyraźniejsza jest przewaga mężczyzn wśród stałych pracowników najemnych zatrudnionych  
w rolnictwie. W gospodarstwach indywidualnych było ich 31 tys., podczas gdy kobiet było 15 tys. W gospodarstwach, 
których właścicielami są osoby prawne przewaga mężczyzn jest jeszcze większa, było ich 32 tys., natomiast kobiet 
zatrudnionych w takich gospodarstwach było 10 tys. 

Udział kobiet w prowadzeniu gospodarstw rolnych jest od lat niezmienny – około 20% gospodarstw rolnych  
w Polsce kierowanych jest przez kobiety. Odsetek ten zmniejsza się jednak wraz ze wzrostem grupy obszarowej. 
Stosunkowo niewiele kobiet prowadzi gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha, w grupie obszarowej 10-15 ha 
co dziesiąte gospodarstwo zarządzane jest przez kobietę. Najwyższy odsetek kobiet znaleźć można w grupie 1-5 ha – te 
w 1/3 prowadzone są przez kobiety.  

                                                 
15 Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011, s. 116-117 
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Tabela 2. Gospodarstwa kierowane przez kobiety w Polsce w latach 1996-2005 wg grupy obszarowej gospodarstwa 

Obszar gospodarstwa w hektarach 

Gospodarstwa kierowane przez kobiety 

Odsetek w danej grupie obszarowej 

1996 2000 2005 

Ogółem 20,6 21,1 21,4 

1-5 30,4 30,1 29,6 

5-10 16,5 17,8 18,2 

10-15 12,9 13,4 14,8 

15 i więcej 5,5 6,3 8,3 

Źródło: Wrzochalska A., Kobiety kierujące gospodarstwami rolnymi, Warszawa 2010, s. 19 
 

Mała powierzchnia gospodarstw kierowanych przez kobiety oraz ich niska skala produkcji pozwalają przypuszczać, 
że gospodarstwa te pełnią przede wszystkim funkcje socjalne, a ich nadrzędną funkcją jest samozaopatrzenie. W trudnej 
sytuacji na rynku pracy (brak możliwości znaleźnienia stabilnego źródła zarobkowania) funkcja zaopatrzeniowa tych 
gospodarstw staje się niezwykle istotna i pozwala rodzinom wiejskim na egzystencję bez wsparcia i pomocy socjalnej.

16
 

Ta, nie związana z gospodarstwami rolnymi część ludności wiejskiej jest wyraźnie mniej aktywna na rynku pracy, 
daje się tu także dostrzec różnicę między mężczyznami i kobietami, w przypadku których wartość współczynnika 
aktywności zawodowej jest niemal dwadzieścia, a w przypadku współczynnika zatrudnienia ponad dwadzieścia punktów 
procentowych niższa. Wyraźnie wyższa jest też stopa bezrobocia wśród bezrolnych kobiet. Wykres nr 21 obrazuje wartości 
podstawowych wskaźników aktywności zawodowej ludności wiejskiej przy zastosowaniu powyższego podziału. 

Fakt zamieszkiwania w gospodarstwie rolnym ma również znaczenie w kwestii bierności zawodowej ludności 
wiejskiej. 69% biernych zawodowo mieszkańców wsi to osoby bezrolne, wśród których 61% stanowią kobiety. 61% 
kobiet tworzy kategorię biernych zawodowo związanych z gospodarstwem rolnym, jest ich jednakże w zbiorowości 
biernych zawodowo mieszkańców wsi zdecydowanie mniej – 31%. (aneks - tabela nr 10). 

Ogólne dane dotyczące bierności zawodowej ludności polski w odniesieniu do płci i miejsca zamieszkania 
zestawione z aktywnością zawodową zawiera wykres nr 22. 

 
Wykres 21. Stopa bezrobocia wg płci, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia [%] 
 

 
Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

 
Wykres 22. Wskaźniki rynku pracy wg płci i związku z gospodarstwem rolnym [%] 
 

 
 

Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

                                                 
16 Wrzochalska A., Kobiety kierujące gospodarstwami rolnymi, Warszawa 2010, s. 29. 
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Wykres 23. Bierni zawodowo wg płci i miejsca zamieszkania [%] 
 

 
 

Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 
 
Wykres 24. Stopa bezrobocia wg wieku,  płci i miejsca zamieszkania 

 
 

Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

 
Dodatkowe światło na aktywność zawodową mieszkańców wsi rzucają dane obrazuące wskaźniki aktywności 

zawodowej według wieku (aneks – tabela nr 12). 
Nawyraźniejsze różnice daje się dostrzec w rozkładzie wartości stopy bezrobocia między kobietami i mężczyznami 

oraz miastem a wsią. Wyższe wartości tego parametru w młodszych kategoriach wiekowych charakteryzuje wyraźna 
przewaga kobiet nad mężczyznami oraz obszarów wiejskich nad miastami. Różnice te, podobnie jak wartości maleją wraz  
z wiekiem, co wyraźnie widać na powyższym wykresie. 

Należy zakładać, iż pewna część osób zaliczanych w prezentowanych danych jako bierne zawodowo lub bezrobotne, 
w rzeczywistości podejmuje nierejestrowaną pracę w szarej strefie. Osób takich, wg BAEL, w pierwszych trzech kwartałach 
2010 roku było 732 tys., co stanowiło 4,6% ogółu pracujących. Wykonujący prace nierejestrowane to w 65% mężczyźni,  
w 51% mieszkańcy miast.

17
 

Wśród osób w wieku 15 lat i więcej zamieszkujących obszary wiejskie zapytanych o opinie o przyczynach 

                                                 
17 Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011. Wyniki badania modułowego „Praca nierejestrowana”, zrealizowanego w IV 
kwartale 2010 roku łącznie z reprezentacyjnym Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności. Badaniem objęto 1/4 próby mieszkań wylosowanych do 
BAEL (tj. około 13,7 tys. mieszkań). Badanie zrealizowano zgodnie z Programem badań statystycznych statystki publicznej na 2010 rok. 
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podejmowania pracy w tzw. szarej strefie dominuje „brak możliwości znalezienia pracy” – ten powód wskazuje ponad 57% 
respondentów, oraz „niewystarczające dochody”, wskazywane przez 46% respondentów. Oba te powody były nieznacznie 
częściej wskazywane przez kobiety, one też o jeden punkt procentowy częściej od mężczyzn wskazywały „możliwość utraty 
niektórych świadczeń przy podjęciu pracy rejestrowanej”. Pozostałe, wyszczególnione na poniższym wykresie, wskazywane 
powody podejmowania pracy nierejestrowanej wymieniane były częściej przez mężczyzn. 

 
Wykres 25. Ludność wsi w wieku 15 lat i więcej, opinie na temat przyczyn podejmowania pracy nierejestrowanej 
 

 
Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa 2011 

 
Dla ludności aktywnej zawodowo miasto jest przede wszystkim przestrzenią pracy najemnej, która pochłania tam 

85,4% siły roboczej (wieś – 64,4%). Wieś stanowi natomiast przestrzeń bardziej sprzyjającą przedsiębiorczości. Daje się  
w tym wymiarze zauważyć nieznaczny prymat mężczyzn nad kobietami, bowiem o prawie osiem punktów 
procentowych więcej mężczyzn prowadzi własną działalność gospodarczą (22,1%). Jest wśród nich także więcej 
pracodawców, a różnica ta słabo widoczna na poziomie ogólnym, wyraźna jest przy porównaniu proporcji pracodawców 
wśród wszystkich pracujących na własny rachunek. W przypadku mężczyzn proporcja ta wynosi: 23,6%, kobiet: 19,7%, 
na wsi: 12,2, a w miastach: 34,3. Zatem na obszarach wiejskich mamy do czynienia głównie z samozatrudnieniem, 
wspomaganym niekiedy przez pomagających członków rodziny, co zdaje się wynikać z tradycyjnego stylu pracy na wsi. 
 
Wykres 26. Pracujący wg płci, miejsca zamieszkania oraz relacji z pracodawcą 

 
Źródło: FOCUS GROUP na podstawie Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

 
Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet daje się zauważyć rosnący z wiekiem udział prowadzących własną działalność 

gospodarczą. Podobna tendencja zauważalna jest wśród pracodawców. Obrazują to kolejne 2 wykresy. 
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Wykres 27. Pracujący wg wieku – kobiety 

 
Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

 
Wykres 28. Pracujący wg wieku - mężczyźni 

 
 

Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

 
Przedsiębiorczość mierzona stosunkiem pracujących na własny rachunek do liczby pracowników najemnych 

różnicowana jest przez miejsce zamieszkania. W miastach zdecydowanie mniej jest osób prowadzących własną działalność 
gospodarczą, ta jest domeną wsi, dynamika wzrostu udziału przedsiębiorców w populacji wraz z wiekiem jest jednak 
podobna. Ponadto, na wsi wyraźna jest obecność tzw. pomagających członków rodziny, czyli osób, które wykonują pracę 
bez formalnie ustalonego wynagrodzenia. W tej kategorii pracujących, niemal niewidocznej w miastach, uczestniczą 
młodzi oraz znajdujący się w wieku okołoemerytalnym mieszkańcy wsi. Pomagający członkowie rodziny to ponad 
dwukrotnie częściej kobiety niż mężczyźni. Obrazują to 2 kolejne wykresy. 
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Wykres 29. Pracujący wg wieku - miasto 

 
 

Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 
 
Wykres 30. Pracujący wg wieku - wieś 
 

 
 

Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

  
Przedsiębiorczości prócz wieku sprzyja wykształcenie, szczególnie w przypadku kobiet. Pośród mężczyzn 

prowadzących własną działalność gospodarczą przeważa wykształcenie zasadnicze i średnie zawodowe oraz policealne - 
64,8%, w przypadku kobiet odsetek ten wynosi 57,4. One jednak częściej legitymują się wyższym wykształceniem – 21,5% 
(mężczyźni – 18,8%). Wśród przedsiębiorców, będących jednocześnie pracodawcami, większego znaczenia nabiera 
wykształcenie wyższe. Może się nim pochwalić 31,4% mężczyzn i 35,4% kobiet. Zjawisko to, czytelne w miastach, nie 
występuje jednak na wsi, gdzie wobec 68% pracodawców z wykształceniem zasadniczym, średnim zawodowym lub 
policealnym mamy do czynienia z dwudziestoprocentową reprezentacją osób posiadających wykształcenie wyższe. Brak 
szczegółowych danych, podobnie jak w kilku innych przypadkach w niniejszym opracowaniu, nie pozwala na ustalenie 
proporcji tego zjawiska w odniesieniu do płci i miejsca zamieszkania jednocześnie.  
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Wykres 31. Pracujący wg wykształcenia - mężczyźni 

 
 

Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 
 

Wykres 32. Pracujący wg wykształcenia - kobiety 

 
Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

 

Wykres 33. Pracujący wg wykształcenia - miasto 

 
Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 

 
Wykres 34. Pracujący wg wykształcenia - wieś 

 
 

Źródło: FOCUS GROUP na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 
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PODSUMOWANIE 
Jak, według 

statystyki publicznej 
i wyników badania, 

wygląda aktualna 
sytuacja kobiet 

wiejskich w Polsce 
na tle sytuacji 

kobiet wiejskich w 
Unii Europejskiej 

oraz innych 
kategorii 

społeczeństwa 
polskiego? 

Polska, ze wskaźnikiem feminizacji 51,1% na obszarach nisko zurbanizowanych, zajmuje 11. miejsce w Europie 
i plasuje się pomiędzy Wielką Brytanią a Włochami. Poziom wskaźnika determinowany jest zjawiskiem 
nadumieralności mężczyzn powyżej 40. roku życia oraz procesami migracyjnymi, wynikającymi z odpływu 
kobiet z obszarów wiejskich.  
Przewidywana długość życia plasuje Polki na 16. miejscu w Europie. Najdłużej żyją Francuzki (blisko 85 lat), 
a najkrócej Bułgarki (77 lat). Dystans wynika głównie z jakości świadczonej opieki zdrowotnej oraz jakości 
życia. Różnica między wiekiem mężczyzn i kobiet jest w Polsce dość duża i wynosi 8,5 roku.  
W krajach Unii Europejskiej aktywność zawodowa kobiet jest wyższa na obszarach zurbanizowanych niż na 
obszarach wiejskich. Polska pod względem aktywności kobiet z obszarów wiejskich, ze wskaźnikiem 51,5%, 
zajmuje 12. miejsce. 
Polska charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem samozatrudnienia kobiet. Pod tym względem, Polki 
zajmują piąte miejsce w Europie po Greczynkach, Włoszkach, Chorwatkach i Portugalkach. Z danych Eurostatu 
wynika, że blisko co piąta Polka pozostawała w 2010 roku na samozatrudnieniu. Jednakże charakterystyczne 
jest to, iż kobiety traktują samozatrudnienie jako swego rodzaju możliwość wykonywania pracy w systemie  
elastycznym, która umiożliwia im sprawowanie efektywnej opieki nad dzieckiem. Kobiety częściej decydują się 
na samozatrudnienie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej niż na prowadzenie większej firmy. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zatrudnianiu innych osób, czyli bycia 
pracodawcą, udział Polek wśród pracodawców jest wysoki, gdyż niemal co trzeci pracodawca w Polsce jest 
kobietą. Daje to naszemu krajowi czwarte miejsce w Europie. 
Z kolei bezrobocie wśród kobiet na obszarach wiejskich plasuje Polskę na 8 miejscu wśród 15 zestawionych 
krajów europejskich. 
Kobiety w wieku produkcyjnym mieszkające na obszarach wiejskich są dużym zasobem, który nie jest 
należycie wykorzystywany. Polski zasób jest znaczący na tle innych krajów europejskich z wartością wskaźnika 
wynoszącą 68,7%, plasuje się on na 2 miejscu w Europie. 
Pod względem poziomu zatrudnienia kobiet w rolnictwie, Polska z wartością wskaźnika 12% zamyka listę 
krajów posiadających kilkunastoprocentowy udział kobiet zatrudnionych w rolnictwie. Kraje takie, jak Dania, 
Belgia, Irlandia, Szwecja i Norwegia osiągają poniżej 1% poziom tego wskaźnika. 
Pod względem poziomu formalnego wykształcenia Polki plasują się w środku europejskiego rankingu. 
Wskaźnik udziału kobiet z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie kobiet ogółem wynosi dla Polski 21,7%. 

 W porównaniu z miastami, obszary wiejskie charakteryzuje niższa wartość współczynnika feminizacji, na stu 
mężczyzn przypada tu sto jeden kobiet (w miastach parametr ten przybiera wartość 111,2, natomiast w skali 
całego kraju – 107,1; aneks - tabela 2). Jest to aktualnie dość typowa sytuacja na obszarach wiejskich, które w 
widoczny sposób zaczynają borykać się z problemem emigracji kobiet 
Według danych szacunkowych GUS w latach 2006 – 2008 w populacji ludności wiejskiej odsetek osób w wieku 
13 lat i więcej posiadających wykształcenie wyższe zwiększył się z 6,4% do 7,5% (w miastach z 20,7% do 
23,2%), w 2011 roku wyniósł 10,4%. Inaczej niż w przypadku wyższego wykształcenia, wieś wyraźnie lepiej niż 
miasto absorbuje siłę roboczą legitymizującą się wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym, 
bądź jedynie podstawowym lub niepełnym podstawowym 
11,0% stopa bezrobocia wśród kobiet mieszkających na wsi przewyższa o  3,2 punktu procentowego wartość 
tego parametru wśród mężczyzn z obszarów wiejskich. 
Udział kobiet w prowadzeniu gospodarstw rolnych jest od lat niezmienny – około 20% gospodarstw rolnych w 
Polsce kierowanych jest przez kobiety. Odsetek ten zmniejsza się jednak wraz ze wzrostem grupy obszarowej. 
Stosunkowo niewiele kobiet prowadzi gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha, w grupie obszarowej 10-15 
ha co dziesiąte gospodarstwo zarządzane jest przez kobietę. Najwyższy odsetek kobiet znaleźć można w grupie 
1-5 ha – te w 1/3 prowadzone są przez kobiety.  
Fakt zamieszkiwania w gospodarstwie rolnym ma również znaczenie w kwestii bierności zawodowej ludności 
wiejskiej. 69% biernych zawodowo mieszkańców wsi to osoby bezrolne, wśród których 61% stanowią kobiety. 
61% kobiet tworzy kategorię biernych zawodowo związanych z gospodarstwem rolnym, jest ich jednakże w 
zbiorowości biernych zawodowo mieszkańców wsi zdecydowanie mniej – 31%. 
Dla ludności aktywnej zawodowo miasto jest przede wszystkim przestrzenią pracy najemnej, która pochłania 
tam 85,4% siły roboczej (wieś – 64,4%). Wieś stanowi natomiast przestrzeń bardziej sprzyjającą 
przedsiębiorczości. Daje się w tym wymiarze zauważyć nieznaczny prymat mężczyzn nad kobietami, bowiem o 
prawie osiem punktów procentowych więcej mężczyzn prowadzi własną działalność gospodarczą (22,1%). Jest 
wśród nich także więcej pracodawców, a różnica ta słabo widoczna na poziomie ogólnym, wyraźna jest przy 
porównaniu proporcji pracodawców wśród wszystkich pracujących na własny rachunek. W przypadku 
mężczyzn proporcja ta wynosi: 23,6%, kobiet: 19,7%, na wsi: 12,2, a w miastach: 34,3. 
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2.1.2 Jakość życia na wsi w opiniach kobiet 
 
CHARAKTERYSTYKA KOBIET MIESZKAJĄCYCH NA WSI 
 

W badaniu PAPI wzięły udział kobiety z obszarów wiejskich, w wieku produkcyjnym, związane miejscem 
zamieszkania z gospodarstwem rolnym.

18
 Najliczniejszą grupę w badanej próbie stanowiły kobiety w wieku do 29 lat (około 

1/3). Większość z nich to mężatki, posiadające więcej niż jedno dziecko, mieszkające w gospodarstwie rolnym do 5 ha 
(połowa) oraz od 5,1 do 15 ha (1/3). W gospodarstwach domowych - na wspólnym utrzymaniu  - mieszka najczęściej od 3 
do 5 osób. Przeciętne dochody gospodarstw domowych, w których żyją respondentki, wynoszą od 1500 do 3000 zł. 
miesięcznie (netto). Uwzględnienie wielkości gospodarstw domowych, w których żyją respondentki pozwala określić ich 
rzeczywistą sytuację materialną, poprzez oszacowanie poziomu dochodów przypadających na jednego członka 
gospodarstwa domowego. W próbie wskaźnik ten wyniósł przeciętnie 788,12 zł. Bardziej wnikliwy ogląd zgromadzonych 
danych z perspektywy poziomu minimum egzystencji, określonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, pozwala 
uzupełnić charakterystykę sytuacji kobiet wiejskich o bardzo istotne zagadnienie skali ubóstwa oraz zagrożenia 
ubóstwem.

19
 Jak wynika z danych uzyskanych w badaniu PAPI, wśród 1-osobowych gospodarstw domowych 7% 

funkcjonuje na poziomie niższym od minimum egzystencji; natomiast takie, które nie są zagrożone ubóstwem stanowią 
84,2%. Wśród 2-osobowych gospodarstw domowych nie wystąpiły takie, które żyją poniżej poziomu minimum egzystencji 
lub są zagrożone osiągnięciem tego poziomu. 79,4% respondentek tworzących 2-osobowe gospodarstwa domowe żyje na 
poziomie niezagrożonym biedą. W 3-osobowych gospodarstwach domowych z małym dzieckiem 21,1% osiąga dochody 
sytuujące je na poziomie braku bezpieczeństwa materialnego.  56,1% respondentek tworzących 3-osobowe gospodarstwa 
domowe z małym dzieckiem nie musi się o to bezpieczeństwo obawiać. W przypadku kobiet żyjących w 3-osobowych 
gospodarstwach domowych ze starszym dzieckiem, w badaniu zaobserwowano 32,4% przypadków funkcjonowania na 
progu lub poniżej progu minimum egzystencji. Natomiast 53,9% respondentek znajduje się w sytuacji materialnej 
niezagrożonej ubóstwem. Wśród gospodarstw 4-osobowych zaobserwowano w badaniu 28,4% przypadków życia poniżej 
poziomu egzystencji, określonego przez IPiSS. W przypadku 53,9% respondentek obserwuje się bezpieczną sytuację 
materialną. Wśród gospodarstw domowych 5-sobowych i większych 26,6% żyje w biedzie lub jest nią zagrożonych, 
natomiast 51,1% żyje na poziomie bezpieczeństwa egzystencjalnego. 

Ogólnie w badaniu stwierdzono, że w przypadku 55,2% respondentek mamy do czynienia z sytuacją dochodową 
gwarantującą bezpieczeństwo materialne, w przypadku  24,9% kobiet żyje na poziomie minimum egzystencji lub poniżej 
tego poziomu (por. aneks – wykres nr 7). 

 
Wykres 35. Rozkład wieku respondentek – kobiet mieszkających       
                      w gospodarstwach rolnych [%] 
 

 

Wykres 36. Rozklad zmiennej stan cywilny  [%] 
 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Wymóg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
19 W IPiSS podaje się wysokości minimum egzystencji dla danego roku w ujęciu miesięcznym na gospodarstwo domowe, na podstawie cen 
średniorocznych. Zestawienie uwzględnia podział gospodarstw domowych na 1-osobwe, 2-osobowe, 3-osobowe z dziećmi młodszymi (w wieku 4-6 lat), 
3-osobowe z dziećmi starszymi (13-15 lat), 4-osobowe oraz 5-osobowe. Por. http://www.ipiss.com.pl/badania/me_gosp_prac_1993_2011.pdf. W analizie 
część danych, odnoszących się do gospodarstw większych niż 5-osobowe zagregowano i odniesiono do wysokości minimum egzystencji podanego przez 
IPiSS dla gospodarstw 5-osobowych. Przyjęto metodę polegającą na wyznaczeniu środków przedziałów miesięcznych dochodów netto, deklarowanych w 
odpowiedzi na pytanie kwestionariusza, a następnie od tej wartości odejmowano (zależnie od tego, do którego typu gospodarstw domowych należała 
dana respondentka) wartości minimum egzystencji, podane przez IPiSS dla poszczególnych typów gospodarstw domowych. Uzyskano w ten sposób 
wielkości dodatnie (świadczące o poziomie dochodów przekraczającym minimum egzystencji) oraz wartości ujemne (świadczące o poziomie dochodów 
poniżej tego progu). Podane wartości procentowe nie sumują się do 100 ze względu na to, że w charakterystyce pominięto braki danych, których ogólny 
poziom wyniósł 20,1% (łącznie braki danych w przypadku zmiennej wielkość gospodarstwa domowego i zmiennej wielkość dochodów netto). 
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Wykres 37. Rozkład zmiennej wielkość gospodarstwa                 
                      rolnego [%] 

 
 

Wykres 38. Rozkład zmiennej wielkość gospodarstwa     
                     domowego [%] 

 
 
Wykres 39. Rozkład w próbie  ilości dzieci w wieku do 5 lat [%] 

 

 
Wykres 40. Rozkład w próbie ilości dzieci w wieku do 6-11 lat [%] 

 
 
Wykres 41. Rozkład w próbie ilości dzieci w wieku 12-15 lat [%] 

 

 
Wykres 42. Rozkład w próbie ilości dzieci w wieku 16-19 lat [%] 

 
 

Wykres 43. Rozkład w próbie ilości dzieci w wieku 12-15 lat [%] 
 

 

Wykres 44. Rozkład w próbie poziomu dochodów netto 
w gospodarstwie domowym [%] 

 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
15% spośród tych kobiet stanowiły kierowniczki gospodarstw rolnych, pozostałe to najczęściej pomagający 

członkowie rodziny (pracujący w gospodarstwie, ale nieotrzymujący wynagrodzenia), z reguły żony lub córki 
kierowników/właścicieli gospodarstwa rolnego. 
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Wykres 45. Rozkład w próbie statusu kobiet w gospodarstwie rolnym [%]
  

 

Wykres 46. Rozkład w próbie stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa z kierownikiem gospodarstwa 
[%] 

 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 

Dominującym wśród respondentek badania PAPI jest wykształcenie średnie nierolnicze. Łącznie kobiety mające 
średnie wykształcenie stanowią prawie 44% próby, podczas gdy kobiet z wykształceniem wyższym jest nieco ponad 20% 
(większość posiada wykształcenie nierolnicze). Znaczna część kobiet posiada także wykształcenie zasadnicze zawodowe – 
w sumie blisko 28%. 
 
Wykres 47. Rozkład w próbie poziomu i rodzaju wykształcenia kobiet wiejskich [%] 

  
 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200) 

 
Wykres 48. Rozkład w próbie kategorii aktywności zawodowej  kobiet 

zamieszkałych w gospodarstwach rolnych [%] 

 

Wykres 49. Rozkład w próbie kategorii aktywności 
zawodowej poza gospodarstwem rolnym 
kobiet zamieszkałych w gospodarstwach 
rolnych [%]  

 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200) 

 
Spośród uczestniczek badania 66,2% to kobiety stale pracujące, z czego nieco ponad połowa pracuje 

w gospodarstwie rolnym. Pozostałe aktywne zawodowo respondentki najczęściej pracują na podstawie umowy o pracę lub 
innej, co dziesiąta z nich ma własną pozarolniczą działalność gospodarczą. 
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OGÓLNE ZADOWOLENIE Z ŻYCIA NA WSI 
 

Rok temu, w badaniach pt. Wieś i rolnictwo zrealizowanych przez TNS OBOP, sprawdzano, na ile mieszkańcy  
i mieszkanki wsi gotowi są przeprowadzić się do miasta. Wówczas ponad 70% kobiet odpowiedziało, że nie chciałoby się 
przeprowadzać do miasta, przy czym spośród kobiet nierolniczek 77% chciało nadal mieszkać na wsi, a  kobiet-rolniczek 
85% deklarowało chęć pozostania na wsi. 
 
Wykres 50. Deklarowana chęć przeprowadzenia się do miasta [%] 

 
Źródło: TNS OBOP2011, rolnicy N=867, nierolnicy N=633 

 

W tym roku, w ramach niniejszego badania, zadano kobietom na wsi podobne pytanie poprzedzając je jednak 
warunkiem – posiadaniem dużej ilości gotówki. Zapytano kobiety, czy – gdyby nieoczekiwanie wygrały w Lotto lub 
otrzymały bardzo duży spadek – przeniosłyby się do miasta. Odpowiedzi twierdzącej na to pytanie udzieliło niespełna 20% 
kobiet. Pozostałe respondentki deklarowały, że nie chciałyby zmieniać miejsca zamieszkania, ewentualnie zmieniłyby 
jedynie miejscowość, ale nadal chciałyby mieszkać na obszarze wiejskim.  

 
Wykres 51. Deklarowana chęć opuszczenia/postania na wsi, w przypadku posiadania ogromnej sumy pieniędzy [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 
 

Można zatem przypuszczać, że większość mieszkanek wsi jest zadowolona z życia na wsi. Jak pokazują badania  
z 2011 r. kobietom zależy na kontakcie z naturą, poczuciu bezpieczeństwa czy możliwości wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Takie warunki daje im mieszkanie na wsi. Są najwyraźniej gotowe znosić szereg niedogodności związanych  
z życiem na obszarach wiejskich, aby mieć zapewnione wymienione warunki.  
 
Wykres 52. Powody, dla których kobiety pozostają na wsi [%] 

 
Źródło: TNS OBOP 2011, N=1500, Kobiety N=761, mężczyźni N=739 
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Te niedogodności, czy problemy, z którymi borykają się mieszkanki wsi (bez względu na region Polski – badanie 
nie wykazało istotnych różnic terytorialnych pod względem oceny warunków życia na wsi), to przede wszystkim gorszy 
niż w mieście dostęp do sieci gazowej, możliwości podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia dorosłych, dostęp do kultury 
i rozrywek, możliwości studiowania, korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych czy dostęp do sieci 
kanalizacyjnej. (Więcej o barierach udziału kobiet w rynku pracy, potrzebach z tym związanych oraz ich hierarchizacji  
w punkcie 2.1.3 niniejszego podrozdziału oraz w podrozdziale 2.4.) 

Okazuje się więc, że kobiety na tyle cenią sobie życie na wsi, że mimo wskazanych problemów nie wyjeżdżają, lecz 
starają się przystosować do życia na tym obszarze.  

 

Wykres 53. Poziom zadowolenia z poszczególnych warunków życia [%] 

Źródło: TNS OBOP 2011, N=1500 

 
POTENCJAŁ KOBIET – PROFILE ODPŁYWU ORAZ TRWANIA NA WSI  
 

Chcąc opisać potencjał kobiet z obszarów wiejskich, należy mieć na uwadze to, że część uczestniczących w badaniu 
kobiet jednak wskazuje jako swój cel wyprowadzenie się ze wsi. Dlatego należy, jako potencjał obszarów wiejskich, 
w pierwszej kolejności wskazywać potencjał kobiet, które nie zamierzają opuszczać wsi. Natomiast te kobiety, które jako 
swój cel wskazują wyprowadzenie się do miasta, należy interpretować bardziej jako możliwy potencjał wsi, jednak 
warunkiem jego wykorzystania jest zatrzymanie odpływu tych osób. 

Bez względu na posiadane zasoby materialne (tzn. nie tylko pod warunkiem zebrania dużej sumy pieniędzy), ze wsi 
chce wyjechać 14% kobiet w wieku produkcyjnym. Te kobiety traktujemy zatem jako prawdopodobny potencjał 
obszarów wiejskich. Pozostałe 86% należy traktować jako potencjał rzeczywisty, przy czym jego podstawę stanowić 
będzie 66,2% uczestniczek badania deklarujących, że na pewno nie wyjadą ze wsi. 

 
Wykres 54. Plany kobiet związane z życiem na wsi [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
Na wsi chcą pozostać nieco starsze kobiety. Średnia wieku kobiet planujących wyjazd to 28,2 lat, podczas gdy 

kobiety pozostające na wsi mają średnio 39,7 lat. 
Plany związane z wyjazdem ze wsi różnią się, jeśli uwzględnimy zróżnicowanie terytorialne obszarów wiejskich  

i podział na centra i peryferie. Kobiety mieszkające bliżej dużych ośrodków miejskich rzadziej deklarowały, że zamierzają 
wyjechać ze wsi (różnica na poziomie nieco ponad 20%). W obliczu zdiagnozowanych problemów, z jakimi borykają się 
mieszkańcy obszarów wiejskich (szerzej o nich w kolejnych rozdziałach), różnica ta nie jest zaskoczeniem – na obszarach 
peryferyjnych mieszkańcy mają często utrudniony dostęp do placówek edukacyjnych, w tym umożliwiających kształcenie 
dorosłych, placówek kulturalnych, obiektów sportowo-rekreacyjnych czy nawet opieki medycznej. 
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Wykres 55. Plany kobiet związane z życiem na wsi ze względu na obszar zamieszkania [%] 
 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
Wyjazd ze wsi planują najczęściej kobiety ze średnim i wyższym wykształceniem nierolniczym. Nie oznacza to 

jednak drastycznego odpływu z obszarów wiejskich wykształconych kobiet. Wśród uczestniczek badania, które 
deklarowały, że na pewno nie wyjadą ze wsi, 41,5% to kobiety z wykształceniem średnim, a 17,6% to osoby, które 
ukończyły studia wyższe. 
 
Wykres 56. Plany kobiet związane z życiem na wsi ze względu na wykształcenie [%] 
 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
W odniesieniu do deklarowanych zdolności artystycznych, poziomu profesjonalizmu zawodowego, zdolności 

kierowania ludźmi/organizowania pracy, umiejętności rozwiązywania konfliktów czy potencjału przedsiębiorczości, nie 
zauważa się większych różnic pomiędzy kobietami deklarującymi pozostanie na wsi i chcącymi wyjechać.  

W odniesieniu do deklarowanej znajomości języków obcych i umiejętności posługiwania się nimi, kobiety chcące 
wyprowadzić się ze wsi deklarują lepszą znajomość języków obcych niż uczestniczki badania, które nie chcą opuszczać wsi. 
79,2% chcących wyjechać określa swoje umiejętności na poziomie przeciętnym i wysokim, podczas gdy uczestniczek 
badania chcących pozostać na wsi i określających swoje umiejętności na poziomie co najmniej przeciętnym jest blisko 40 
punktów procentowych mniej. 

Respondentki planujące wyjazd ze wsi, deklarują też lepszą znajomość obsługi komputera - prawie 21% spośród 
tych kobiet określiła swoje umiejętności na poziomie przeciętnym, a blisko 70% z nich określa je na poziomie wysokim  
i bardzo wysokim. Spośród kobiet deklarujących pozostanie na wsi, umiejętności na poziomie wysokim i bardzo wysokim 
deklaruje 29,4% osób, a na poziomie przeciętnym - 25,7%. 

W odniesieniu do wiedzy na temat funduszy unijnych, kobiety chcące pozostać na wsi oraz planujące wyjechać do 
miasta deklarują porównywalnie niski poziom wiedzy. 5% respondentek planujących pozostanie na wsi deklaruje 
znajomość funduszy unijnych na poziomie wysokim i bardzo wysokim (chcące wyjechać - 2,6%), natomiast 55,3% określa 
swój poziom wiedzy jako przeciętny lub niski (chcące wyjechać – 51,5%). 

Jak zatem ocenić realność wykorzystania rzeczywistego i możliwego potencjału obszarów wiejskich, jakim są 
kobiety mieszkające na wsi? W toku badania zauważono pewne prawidłowości oparte na systemach wartości kobiet z obu 
kategorii – chcących pozostać na wsi i wyjechać.  

Okazuje się, że kobiety chcące wyprowadzić się do miasta, są nieco bardziej nastawione na rozwój swojej kariery 
zawodowej, samodoskonalenie i rozwój indywidualny oraz relacje z innymi ludźmi (poza rodziną) i korzystanie  
z rozrywek, jakie najczęściej zapewnia miasto. Stwierdzoną prawidłowość obrazuje wykres nr 48. 

Te wnioski pozwalają przypuszczać, że możliwości zatrzymania potencjału kobiet nastawionych na rozwój 
zawodowy należy upatrywać w tworzeniu warunków dla przedsiębiorczości, tworzenia firm, jak również kreowanie 
przyjaznych warunków dla pracodawców, którzy prowadząc swoje firmy na obszarach wiejskich, dawaliby tym 
kobietom szansę na rozwijanie kariery. Ponadto istotną kwestią dla tych kobiet będą inwestycje w poprawę infrastruktury 
drogowej oraz rozwój usług transportowych, co ułatwiłoby podejmowanie pracy w mieście, ale bez konieczności 
wyprowadzenia się ze wsi. 
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Wykres 57. Profile odpływu i trwania na wsi ze względu na wartości życiowe kobiet wiejskich 
 

 

  
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 
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2.1.3 Potrzeby i oczekiwania kobiet w zakresie udziału w rynku pracy  
 

W poprzednich punktach podrozdziału 2.1 wskazano na szereg niedogodności związanych z warunkami życia na 
wsi. Wskazując na potrzeby kobiet w tym zakresie, należy w pierwszej kolejności rozwiązać istniejące problemy. Poniżej 
zaprezentowany został rysunek wskazujący te problemy, w rozróżnieniu na warunki bytowe oraz warunki związane  
z udziałem w rynku pracy. Trudności związane z tym drugim obszarem należy traktować jako te, których rozwiązanie 
powinno wpłynąć na zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy. 
 
Rysunek 1. Problemy (potrzeby) kobiet wiejskich w zakresie poszczególnych aspektów życia, których zaspokojenie  

      warunkuje ich ewentualny większy udział w rynku pracy 

 
Źródło: Opracowanie własne FOCUS GROUP. 

 

Kluczowe dla zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy stają się w pierwszej kolejności 3 kwestie: 
1) zlikwidowanie utrudnień komunikacyjnych; 2) zapewnienie kobietom dostępu do infrastruktury społecznej (przede 
wszystkim w odniesieniu do zagwarantowania opieki nad dziećmi poniżej 5 lat oraz w wieku szkolnym, przynajmniej na 
poziomie szkoły podstawowej, a także w zakresie opieki nad osobami zależnymi – starszymi i niepełnosprawnymi); 
3) niwelowanie barier w dostępie do edukacji (jednak rozwój usług transportowych i infrastruktury drogowej 
w naturalny sposób powinien obniżyć wpływ tej bariery na uczestnictwo kobiet w rynku pracy). 

Aktywność zawodowa kobiet wiejskich rozkłada się podobnie na peryferiach i w centrach.  
 

Wykres 58. Odległość od aglomeracji a zatrudnienie [%] 
 

 
 Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200) 

 
Wykres 59. Odległość od aglomeracji a prowadzenie działalności gospodarczej [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200) 
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Oczekiwania i marzenia kobiet, związane z życiem zawodowym czy edukacją, nie różnią się znacznie ze względu 

na region Polski, w którym zamieszkują czy pochodzenie z obszarów definiowanych jako centrum lub peryferie. Pytane 
o marzenia zawodowe kobiety mówią, że chcą rozwijać własne pomysły na biznes, czy to modernizować gospodarstwa 
rolne czy zakładać własne działalności pozarolnicze, w tym także organizacje pożytku publicznego. Cele edukacyjne, które 
chciałyby realizować, to przede wszystkim doszkolenie się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi, 
jak również uzupełnienie formalnego wykształcenia czy pogłębianie znajomości języków obcych. Jak widać, marzenia te 
nie tylko nie różnią się na wschodzie czy na zachodzie Polski, ale też są powszechne zarówno wśród kobiet ze wsi, jak  
i z miasta. Jedyne różnice, o jakich można mówić w kontekście marzeń zawodowych czy edukacyjnych, to większe 
trudności w ich realizacji, jakie napotykają kobiety ze wsi. W mieście oferta edukacyjna, szkoleniowa, czy związana  
z obsługą biznesu (także w formie tzw. preinkubacji i inkubacji) jest bardziej dostępna, o czym wspomniano wyżej.  
 

Rysunek 2. Marzenia, pragnienia i potrzeby respondentek 
zamieszkałych w gospodarstwach rolnych w przy-
padku posiadania ogromnej sumy pieniędzy: związa-
ne z pracą zawodową 

 
 

      Rysunek 3. Marzenia, pragnienia i potrzeby respondentek 
zamieszkałych w gospodarstwach rolnych w przy-
padku posiadania ogromnej sumy pieniędzy: zwią-
zane z edukacją 

 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania  

z gospodarstwem rolnym, w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
Kluczowe na wsi jest rozwijanie działalności typowej dla obszarów wiejskich – rolniczej. Respondentki badania PAPI 

zwróciły uwagę na to, że aby wspomagać rozwój obszarów wiejskich, trzeba wspierać gospodarstwa rolne, w tym ich 
modernizację, powstawanie nowych gospodarstw, czy też doszkalanie ich właścicieli na kursach lub w ramach 
indywidualnego doradztwa dla rolników. Dopiero w dalszej kolejności należy pobudzać rozwój działalności 
pozarolniczej. Jednak to właśnie w tym obszarze dostrzegają swoją rolę kobiety. Na pytanie o to, w ramach jakich form 
wsparcia warto byłoby ustanowić preferencje dla kobiet, uczestniczki badania, obok doradztwa dla rolników, wskazywały 
przede wszystkim na formy związane z rozwojem działalności pozarolniczej – dotacje dla firm czy szkolenia dla 
zatrudnionych poza rolnictwem. 

Wielokrotnie w tym raporcie, na podstawie badań prowadzonych na różnych próbach, sformułowany zostanie 
wniosek, że wieś nadal jest patriarchalna, a zarządzanie gospodarstwami rolnymi wciąż pozostawiane jest przede 
wszystkim mężczyznom. Najwyraźniej kobiety wiejskie liczą się z tym (co nie znaczy, że się z tym godzą) i szukają sobie 
miejsca na społeczno-gospodarczej mapie obszarów wiejskich właśnie w działalności pozarolniczej. Nie oznacza to jednak, 
że kobiety nie chcą wiązać się z rolnictwem – czwartą w kolejności najpopularniejszą formą wsparcia, w której uczestniczki 
badania chętnie widziałyby preferencje dla kobiet, jest wsparcie dla młodych rolników, a dalej dotacja na modernizację 
gospodarstw rolnych. Przy czym z wywiadów z przedstawicielkami LGD wynika, że znacząca część kobiet aktywnie 
uczestniczy w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, ale jako właściciel i osoba zarządzająca nadal figuruje mężczyzna 
(zwykle mąż). Niewykluczone więc, że ustanowienie preferencji dla kobiet w zakresie wsparcia gospodarstw rolnych 
zmusiłoby niejako mężów, aby sformalizowali zarządczą rolę żon w gospodarstwie i stąd taki rozkład odpowiedzi.  
Z perspektywy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich efektywniej byłoby jednak różnicować działalność 
małżonków, aby przynosiła ona dodatkowe korzyści dla lokalnej gospodarki. 

 
 

 

Marzenia/pragnienia/potrzeby związane z edukacją 
 

 „Zapewnić bardzo dobre wykształcenie swoim dzieciom” 

 „Podjąć studia wyższe, podyplomowe, a nawet doktoranckie” 

 „Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodne z 
moją działalnością” 

 „Kursy/szkolenia obsługi komputera” 

 „Kursy związane z uzdolnieniami artystycznymi (np. wizażu, robót 
ręcznych, malarstwo, wikliniarski itp.)” 

 „Kursy zarządzania, biznesowe” 

 „Chciałabym być weterynarzem, żeby leczyć swoje zwierzęta” 

 „Kursy językowe” 

 „Kupiłabym dla biednych dzieci książki, żeby mogły się kształcić” 

 „Kursy dekoratorskie (np. wnętrz, tortów, ogrodów itp.)” 

 

Marzenia/pragnienia/potrzeby związane z pracą zawodową 
 

 „Założenie własnej działalności (restauracje, kwiaciarnie, 
hotele, salony fryzjerskie itp.)” 

 „Modernizacja gospodarstwa, zakup nowych maszyn” 

 „Inwestycje (np. w akcje firm na różnych rynkach, na giełdzie)” 

 „Podjąć studia i założyć firmę związaną z wyuczonym 
zawodem” 

 „Zrezygnować z pracy i żyć z wygranej” 

 „Otworzyć agencję pracy i dać ludziom miejsca pracy” 

 „Stworzenie fundacji lub stowarzyszenia na rzecz osób 
niepełnosprawnych” 

 „Wykupienie lasu dla siebie”  

 „Pomagałbym kobietom w podjęciu pracy na wsi” 

 „Wybudowanie domu letniskowego w górach” 
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Wykres 60. Rodzaje działań jakie należy kierować do mieszkańców obszarów wiejskich według respondentek – kobiet mieszkających  
w  gospodarstwach rolnych [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200) 
 

Wykres 61. Rodzaje działań, w których należy ustanowić preferencje dla kobiet z obszarów wiejskich według respondentek – kobiet 
zamieszkałych w gospodarstwach rolnych  

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200) 
 

Oczekiwania kobiet w zakresie ich udziału w rynku pracy, determinuje szereg czynników, które można 
sklasyfikować w następujący sposób:

20
  

1. czynniki obiektywne, do których zaliczymy cechy położenia społecznego (m. in. wiek, wykształcenie, zawód, 
poziom zamożności), sytuację rodzinną (przede wszystkim w odniesieniu do obciążeń osobami zależnymi, w tym 
dziećmi i starszymi członkami rodziny) oraz czynniki środowiskowe związane z warunkami panującymi  
w otoczeniu (stan infrastruktury technicznej, społecznej, bliskość aglomeracji, sytuacja na lokalnym rynku pracy). 

2. czynniki subiektywne, wynikające z przyjętego sposobu myślenia o aktywności zawodowej kobiet wiejskich 
(postawy i opinie kobiet, ich system wartości, aspiracje).  

W badaniach CBOS z 2006 r. dotyczących znaczenia pracy w życiu Polaków
21

, połowa badanych w swoim systemie 
wartości wskazywała pracę jako szczególnie istotną wartość w życiu. 2 lata później

22
 pytano respondentki z obszarów 

                                                 
20 Krzyszkowski J. (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Warszawa 2008, s. 64-66 
21 CBOS, Znaczenie pracy w życiu Polaków, Komunikat z badań, Warszawa, Grudzień 2006 
22 Krzyszkowski J. (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Warszawa 2008 
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wiejskich o to, jakie znaczenie ma dla nich praca. Wówczas prawie 94% z nich twierdziła, że praca jest dla nich ważna,  
w tym niemal 64% odpowiedziało, że bardzo ważna. W tych samych badaniach ponad połowa respondentek oceniła, 
że praca zawodowa kobiet przynosi rodzinie więcej pożytku niż strat. Ponadto 90% kobiet mówiło, że każda kobieta 
powinna mieć możliwość podjęcia pracy, jeśli tego chce. Widać zatem, że kobiety wykazywały pozytywną postawę 
wobec aktywności zawodowej i potrafiły ocenić korzyści z niej płynące. Wnioski wynikające z analiz wskazywały jednak, 
że praca zawodowa ustępuje miejsca obowiązkom domowym, rodzinnym, związanym głównie z opieką nad dziećmi – 
połowa uczestniczek omawianego badania zastrzegła, że kobiety posiadające dzieci powinny mieć prawo wykonywania 
pracy w niepełnym wymiarze czasu. Praca zatem była jedną z najważniejszych wartości kobiet, ale najwyżej plasowaną 
nadal pozostawała rodzina. Wniosek ten potwierdzają częściowo badania TNS OBOP z 2011 r.

23
, w którym 70% 

respondentek wskazuje wychowanie i opiekę nad dziećmi, jako najważniejszą rolę kobiety. Wyniki tegorocznego badania 
nie zaskakują w tym względzie – nadal najważniejszą wartością dla kobiet z obszarów wiejskich jest rodzina. Istotnym 
wnioskiem płynącym z tej analizy jest zatem stwierdzenie, że oczekiwania kobiet w zakresie ich udziału w rynku pracy 
dyktowane są przede wszystkim chęcią pogodzenia obowiązków domowych, rodzicielskich i zawodowych. Ważne będą 
więc dla nich elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w domu, wsparcie (nie tylko finansowe) w zakresie zapewnienia 
opieki nad dziećmi w godzinach pracy, itp. 

Istotnym czynnikiem kształtującym oczekiwania kobiet w zakresie udziału w rynku pracy jest także ich subiektywna 
ocena szans na znalezienie zatrudnienia. W Diagnozie sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce z 2008 r. 
wskazano, że niemal 3/4 ankietowanych kobiet oceniało swoje szanse na znalezienie pracy jako gorsze niż mężczyzn. 
Ponadto ponad połowa respondentek oceniała swoją sytuację na rynku pracy jako złą i wyrażała opinię, że na lokalnym 
rynku pracy preferowani są mężczyźni. Taka opinia, w połączeniu z przekonaniem, że najważniejszą rolą kobiety jest 
wychowanie dzieci, może skutkować obniżonym poziomem zaangażowania kobiet w podejmowaniu pracy poza 
gospodarstwem rolnym.  

 
PODSUMOWANIE 

Jak kobiety wiejskie 
oceniają jakość życia na 

wsi? Czy w zakresie 
poziomu życia kobiet 

występują znaczące różnice 
terytorialne? 

Większość kobiet wiejskich jest zadowolona z życia na wsi. Kobietom zależy na kontakcie z naturą, 
poczuciu bezpieczeństwa czy możliwości wypoczynku na świeżym powietrzu. Takie warunki daje im 
mieszkanie na wsi. Problemy, z którymi borykają się mieszkanki wsi (bez względu na region Polski – 
badanie nie wykazało istotnych różnic terytorialnych pod tym względem), to przede wszystkim gorszy 
niż w mieście dostęp do sieci gazowej, możliwości podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia dorosłych, 
dostęp do kultury i rozrywek, możliwości studiowania, korzystania z obiektów sportowych 
i rekreacyjnych czy dostęp do sieci kanalizacyjnej.  

Jakie są potrzeby kobiet 
wiejskich w zakresie 

poszczególnych aspektów 
życia, których zaspokojenie 
warunkuje ich ewentualny 

większy udział w rynku 
pracy? Które potrzeby 

należy w pierwszej 
kolejności zaspokoić? 

Kluczowe dla zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy stają się w pierwszej kolejności 3 kwestie: 
1) zlikwidowanie utrudnień komunikacyjnych; 2) zapewnienie dostępu do infrastruktury społecznej 
(przede wszystkim w odniesieniu do zagwarantowania opieki nad dziećmi poniżej 5 lat oraz w wieku 
szkolnym, przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej, a także w zakresie opieki nad osobami 
zależnymi – starszymi i niepełnosprawnymi); 3) niwelowanie barier w dostępie do edukacji (jednak 
rozwój usług transportowych i infrastruktury drogowej w naturalny sposób powinien obniżyć wpływ 
tej bariery na uczestnictwo kobiet w rynku pracy). 

Jakie są oczekiwania kobiet 
wiejskich w zakresie 

udziału w rynku pracy? 

Oczekiwania kobiet w zakresie ich udziału w rynku pracy dyktowane są przede wszystkim chęcią 
pogodzenia obowiązków domowych, rodzicielskich i zawodowych. Oczekiwania i marzenia kobiet, 
związane z życiem zawodowym czy edukacją, nie różnią się znacznie ze względu na region Polski, 
w którym zamieszkują czy pochodzenie z obszarów definiowanych jako centrum lub peryferie. 
Kobiety chcą rozwijać własne pomysły na biznes, modernizować gospodarstwa rolne czy zakładać 
własne działalności pozarolnicze, w tym także organizacje pożytku publicznego. Cele edukacyjne, 
które chciałyby realizować, to przede wszystkim doszkolenie się w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi, jak również uzupełnienie formalnego wykształcenia czy 
pogłębianie znajomości języków obcych. 

Czy odległość obszaru 
wiejskiego od aglomeracji 

miejskiej wpływa na 
poziom uczestnictwa kobiet 

wiejskich w rynku pracy? 

Na obszarach peryferyjnych mieszkańcy mają często utrudniony dostęp do placówek edukacyjnych, 
w tych umożliwiających kształcenie dorosłych, placówek kulturalnych, obiektów sportowo -
rekreacyjnych czy nawet opieki medycznej. 
Kobiety nastawione na rozwój swojej kariery zawodowej, samodoskonalenie i rozwój indywidualny 
często upatrują w wyjeździe ze wsi jedynej możliwości znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia. 
Warunkiem wykorzystania potencjału kobiet wiejskich w tej sytuacji staje się zahamowanie ich 
odpływu ze wsi poprzez zapewnienie im niezbędnych warunków do rozwoju zawodowego. 

 
 
 
 
 

                                                 
23 TNS OBOP, Polska wieś i rolnictwo, wiosna 2011 r. 
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2.2 Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodych kobiet wiejskich 
 

Badanie zrealizowane wśród kobiet wiejskich zakładało identyfikację i charakterystykę tego, ku czemu dążą, co 
planują, jakie mają zamierzenia na przyszłość. Przyjęto, iż problematyka aspiracji życiowych kobiet wiejskich ujęta zostanie 
w dwu perspektywach poznawczych. Pierwszą stanowią – ujawniane za pomocą techniki projekcyjnej – marzenia, jakie 
respondentki chciałyby spełnić gdyby znalazły się w sytuacji finansowego luksusu (gdyby w jakiś sposób – czy to poprzez 
np. wygraną w LOTTO, czy poprzez odziedziczenie spadku, czy jakkolwiek inaczej – stały się posiadaczkami ogromnej 
kwoty pieniędzy). Drugą perspektywę tworzą plany kobiet związane z realizacją zakładanych na przyszłość celów 
życiowych. O ile pierwsza perspektywa odsłania sferę potrzeb i pragnień, których realizacja oparta jest o sytuację projekcji 
warunków ich spełnienia, to druga ogniskuje się na tym, co jest związane z konkretnymi zamiarami, powziętymi w 
realnych warunkach, w jakich na co dzień żyją respondentki. Poniższe zestawienia obrazują swobodne wypowiedzi kobiet 
biorących udział w badaniu, mieszczące się w pierwszej perspektywie. Marzenia związane z pracą i edukacją zostały już 
zaprezentowane wyżej (patrz rysunek 2. i 3.), poniżej zamieszczono pozostałe kategorie: marzenia związane z miejscem 
zamieszkania oraz pozostałe pragnienia. 

 
Rysunek 4. Marzenia, pragnienia i potrzeby respondentek 

zamieszkałych w gospodarstwach rolnych 
w przypadku posiadania ogromnej sumy 
pieniędzy: związane z miejscem zamieszkania 

        Rysunek 5. Marzenia, pragnienia i potrzeby respondentek 
zamieszkałych w gospodarstwach rolnych 
w przypadku posiadania ogromnej sumy pieniędzy: 
inne marzenia/pragnienia/potrzeby 

 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania  
z gospodarstwem rolnym, w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 

Rysunki pokazują jedynie przykładowe wypowiedzi respondentek. Marzenia związane z miejscem zamieszkania 
związane są jednak bezpośrednio z warunkami życia na wsi - wybrane wypowiedzi potwierdzają wcześniej sformułowane 
wnioski dotyczące niewystarczającego dostępu do infrastruktury technicznej i drogowej, do oferty edukacyjnej, ośrodków 
sportu i rekreacji, itp. Pozostałe marzenia związane są już głównie z realizacją pragnień związanych z odpoczynkiem 
i rozrywką. 
 

HIERARCHIA WARTOŚCI KOBIET WIEJSKICH 
 

W badaniu PAPI pokazano respondentkom listę 32 wartości życiowych - czegoś, o co warto w życiu zabiegać – 
i poproszono o wskazanie, które są dla nich najważniejsze, a które najmniej ważne. Wartości podzielone zostały na 
kategorie: związane z rodziną; z indywidualizmem; z zabawą, lekkością życia; z przywództwem, decyzyjnością; z pracą 
zawodową i rozwojem; z misją społeczną, chęcią niesienia pomocy; z niezależnością i brakiem odpowiedzialności oraz z 
kooperatywnością i relacjami międzyludzkimi. 

W punkcie 2.1.3 raportu wspomniano już, że system wartości determinuje w określony sposób gotowość kobiet do 
podjęcia pracy oraz ich oczekiwania w tym zakresie. Wskazano już, że niezmiennie od wielu lat badania pokazują, iż 
najważniejszą wartością w życiu kobiet jest rodzina i to jej podporządkowane są pozostałe sfery życia. Najważniejsze dla 
kobiet są: dobro rodziny, trwałość rodziny, bezpieczna sytuacja materialna najbliższych oraz więzi emocjonalne łączące 
członków rodziny.  

Na kolejnych stronach zaprezentowano wykresy pokazujące, jak kształtuje się system wartości kobiet wiejskich. Jak 
widać w rozkładach odpowiedzi, po wartościach związanych rodziną, drugie co do ważności są wartości związane z misją 
społeczną, chęcią niesienia pomocy – średnia ilość wskazań odpowiedzi „wartość bardzo ważna dla mnie” dla 

Marzenia/pragnienia, potrzeby związane z miejscem 
zamieszkania 

 

 „Zakup stadniny koni” 

 „Budowa dróg, chodników, place zabaw dla dzieci, wyższa 

edukacja szkolna, rozbudowa przychodni zdrowia - dostęp do 

specjalistów” 

 „Agroturystyka” 

 „Basen i kawiarenka z pysznym ciastem i gorącą czekoladą” 

 „Darmowy Internet, kanalizacja, drogi asfaltowe, tańsze 

rozmowy telefoniczne dla naszej miejscowości” 

 „Budowa elektrowni słonecznej/wiatrowej, bo są duże 

rachunki za prąd” 

Inne marzenia/pragnienia/potrzeby 
 

 Podróżować (regiony Polski, zagranicę) 

 Aby dzieci i wnuki miały lepsze, dostatnie życie 

 Zakup rzeczy materialnych dla siebie i dzieci (samochód, 

dom, wyposażenie domu itp.) 

 Być zdrowym, szczęśliwym i mieć stabilną sytuację 

materialną 

 Zafundować sobie pobyt w SPA 

 Korzystać z życia 

 Zrobić kurs prawa jazdy 

 Żyć z odsetek 
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poszczególnych wartości z tej kategorii wynosi 45,4% (dla porównania średnia wskazań odpowiedzi „wartość bardzo ważna 
dla mnie” dla wartości w kategorii: rodzina, wyniosła nieco ponad 80%). Kolejne co do ważności są wartości związane 
z niezależnością, brakiem odpowiedzialności (średnia 39%) oraz z indywidualizmem (średnia 38,6%). Z drugiej strony 
niemal tak samo ważne są dla uczestniczek badania kooperacja i relacje międzyludzkie – średnia ilość wskazań odpowiedzi 
„wartość bardzo ważna dla mnie” dla poszczególnych wartości z tej kategorii wyniosła 37%. W dalszej kolejności, ale 
podobnie ważne, są dla kobiet wartości związane z przywództwem i decyzyjnością (średnia 34,23%) oraz z pracą 
zawodową i rozwojem (32,88%). Ostatnie w hierarchii (choć nie różniące się znacznie częstością wskazań) są wartości 
związane z zabawą i lekkością życia – średnia wskazań dla odpowiedzi „wartość bardzo ważna dla mnie” dla 
poszczególnych elementów z tej kategorii to 29,95%. 

 
Wykres 62. Wartości życiowe (związane z rodziną) - ważność wartości [%] 

 
 
Wykres 63.  Wartości życiowe (związane z indywidualizmem) - ważność wartości [%] 

 
 
Wykres 64. Wartości życiowe (zabawowe, związane z lekkością życia) - ważność wartości [%] 
 

 
 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 
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czasu" 



 

 
Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania  
 

 

 

 

Strona 51 

Wykres 65. Wartości życiowe (związane z przywództwem, decyzyjnością) - ważność wartości [%] 
 

 
 
Wykres 66. Wartości życiowe (związane z pracą zawodową, rozwojem zawodowym) - ważność wartości [%] 
 

 
 
Wykres 67. Wartości życiowe (społeczne, związane z pomocą ludziom, z misją społeczną) - ważność wartości [%]  

 
 
Wykres 68. Wartości życiowe (związane z niezależnością, brakiem aktywności, odpowiedzialności) - ważność wartości [%] 
 

 
 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 
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Wykres 69. Wartości życiowe (związane z kooperatywnością, jakością relacji międzyludzkich) - ważność wartości [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
ASPIRACJE ZAWODOWE, EDUKACYJNE I SPOŁECZNE 
 

Na poziomie operacjonalizacji aspiracje zawodowe zostały podzielone na osobne kategorie – cele życiowe, takie 
jak: podjęcie pracy we własnym gospodarstwie rolnym, podjęcie pracy poza rolnictwem, założenie własnej firmy i praca 
w gospodarstwie rolnym, założenie własnej firmy i rezygnacja z pracy w gospodarstwie rolnym, zdobycie pracy za granicą, 
zmiana/rozszerzenie profilu produkcji rolnej, zmiana/rozszerzenie profilu produkcji pozarolniczej, powiększenie 
gospodarstwa rolnego, podejmowanie współpracy z innymi w zakresie biznesowym (np. grupy producentów). 
Respondentki w badaniu PAPI poproszono, aby wskazały, które cele już osiągnęły, które chciałyby osiągnąć oraz te, którymi 
nie są zainteresowane lub które są dla nich niemożliwe do osiągnięcia. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi 
kobiet, związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym.  
 
Wykres 70. Klasyfikacja aspiracji zawodowych i częstość ich występowania [%] 

 
 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=1663 posiadających aspiracje zawodowe). 

 

Kobiety wiejskie, które wzięły udział w badaniu PAPI, w największym stopniu aspirują do podjęcia pracy poza 
rolnictwem – taką odpowiedz wskazało 27% kobiet, z czego 10,5% jest w trakcie osiągania tego celu, 10,3% chce go 
osiągnąć w ciągu najbliższych trzech lat, natomiast 6,2% chciałoby zrealizować ten cel później niż w ciągu 3 lat. 14,1% 
kobiet deklaruje, iż chciałoby założyć własną firmę i zrezygnować z pracy w gospodarstwie rolnym. Większość 
respondentek zamierza osiągnąć ten cel w ciągu najbliższych 3-5 lat (12,4%). Wyniki te potwierdzają wniosek, że kobiety 
stanowią istotną grupę docelową dla działań ukierunkowanych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. 

Wyniki badania wskazują, iż aspiracje zawodowe kobiet dotyczą także (choć w nieco mniejszym stopniu) 
działalności rolniczej – 14,8% kobiet planuje w najbliższej przyszłości powiększyć gospodarstwo rolne (z czego 3,9% jest 
w trakcie osiągania tego celu, 5,8% kobiet chce powiększyć gospodarstwo rolne w ciągu najbliższych 3 lat, z kolei 5,0% 
później niż w ciągu trzech 3 lat).  

Podjęcie pracy zarobkowej to cel zawodowy, który udało się już zrealizować znacznej części uczestniczących 
w badaniu  kobiet z obszarów wiejskich. 47% deklaruje podjęcie pracy we własnym gospodarstwie rolnym (28,3% podjęło 
pracę bez większego wysiłku własnego, a 18,7% kobiet w dużej mierze lub wyłącznie własnym wysiłkiem). Pracę poza 
rolnictwem podjęło 29,6% kobiet, z czego 7,6% kobiet udało się to bez większego wysiłku, pozostałe kobiety znalazły pracę 
zarobkową poza rolnictwem w dużej mierze lub wyłącznie własnym wysiłkiem (22,0%). 
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Tabela 3. Aspiracje zawodowe kobiet wiejskich  [%] 

 

Podjęcie pracy 
we własnym 

gospodarstwie 
rolnym 

Podjęcie 
pracy poza 
rolnictwem 

Założenie 
własnej firmy i 

praca w 
gospodarstwie 

rolnym 

Założenie 
własnej firmy i 

rezygnacja z 
pracy w 

gospodasrtwie 
rolnym 

Zdobycie 
pracy za 
granicą 

Zmiana 
/rozszerzenie 

profilu 
produkcji 

rolnej 

Zmiana 
/rozszerzenie 

profilu 
produkcji 

pozarolniczej 

Powiększenie 
gospodarstwa 

rolnego 

Chcę 
podejmować 
współpracę z 

innymi w 
zakresie 

biznesowym 

Brak odpowiedzi 2,7 3,6 3,8 4,1 4,0 4,9 4,8 3,6 4,9 

Mieszkając w mojej 
wsi osiągnięcie tego 
celu jest niemożliwe 

1,9 4,8 5,6 5,0 3,4 3,7 4,3 4,0 5,9 

Nie chcę tego 
osiągnąć 

32,1 24,0 55,6 50,3 63,2 58,1 62,5 56,0 49,5 

Jeszcze się nad tym 
nie zastanawiałam 

10,1 11,1 21,9 24,4 19,5 20,3 21,2 17,9 28,7 

Chcę osiągnąć, ale 
nie później niż 3 lata 

od dziś 
0,9 6,2 4,1 7,2 3,0 3,4 2,3 5,0 3,6 

Chcę osiągnąć do 3-
ech lat od dziś 

0,9 10,3 3,0 5,2 2,9 4,3 2,0 5,8 3,5 

Jestem w trakcie 
osiągania tego celu 

4,5 10,5 1,5 1,7 1,6 2,8 1,8 3,9 2,3 

Już osiągnęłam ten 
cel. W dużej mierze 

lub wyłącznie 
własnym wysiłkiem 

18,7 22,0 2,2 1,2 1,5 1,3 0,6 2,0 0,7 

Już osiągnęłam ten 
cel. Bez większego 
wysiłku własnego 

28,3 7,6 2,4 0,9 0,9 1,1 0,6 1,7 0,9 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 

Mieszkanki obszarów wiejskich nie planują zmiany lub rozszerzenia profilu produkcji pozarolniczej w najbliższej 
przyszłości – takiej odpowiedzi udzieliło 83,7% respondentek. 21,2% z nich jeszcze się nad tym nie zastanawiało, natomiast 
62,5% nie chce osiągnąć tego celu. Znaczna część kobiet nie zamierza, także podjąć pracy zarobkowej za granicą (82,7%, 
z czego 19,5% jeszcze się nad tym nie zastanawiało, a 63,2%  nie chcę osiągnąć tego celu). Respondentki w badaniu PAPI 
nie są również zainteresowane zmianą lub rozszerzeniem profilu produkcji rolnej (78,4%) oraz podjęciem biznesowej 
współpracy z innymi (78,2%). 

Aspiracje edukacyjne podzielono na poziomy, od zdobycia wykształcenia średniego, poprzez wyższe, aż po 
ukończenie studiów podyplomowych i zdobycie doktoratu. Tym ostatnim zainteresowanych było niespełna 7% kobiet. 
Z kolei prawie 61% odpowiada wprost, że nie chce tego osiągnąć.  

 
Wykres 71. Klasyfikacja aspiracji edukacyjnych i częstość ich występowania [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=1102 posiadających aspiracje edukacyjne).  

 
Blisko 55% kobiet zdobyło już średnie wykształcenie, a ponad 15% ukończyło studia wyższe. Obecnie do zdobycia 

wykształcenia średniego aspiruje 9% kobiet, a dyplom wyższej uczelni chce zdobyć prawie 25% uczestniczek badania. 
Ponad 16% respondentek chce ukończyć studia podyplomowe. Ankietowane zamierzają osiągnąć te cele w ciągu 
najbliższych 3 lat. 

Aspiracje społeczne badano weryfikując wyrażaną przez respondentki chęć osiągnięcia następujących celów: 
podejmowanie współpracy z innymi, zwiększenie zaangażowania w życie wsi, start w wyborach samorządowych czy 
wypracowanie sobie wizerunku osoby mądrej, pomocnej i kreatywnej. 
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Aspirująca do zdobycia wykształcenia średniego i osiągnięcia wykształcenia 
wyższego 

Aspirujące do zdobycia wykształcenia średniego, następnie wykształcenia 
wyższego i osiągnięcia poziomu studiów podyplomowych lub wykształcenia 

wyższego ze stopniem doktora 

Aspirująca do osiągnięcia wykształcenia średniego 

Aspirujące do osiągnięcia poziomu studiów podyplomowych lub wykształcenia 
wyższego ze stopniem doktora; posiadające wykształcenie wyższego 

Aspirujące do zdobycia wykształcenia wyższego oraz osiągnięcia poziomu studiów 
podyplomowych lub wykształcenia wyższego ze stopniem doktora; posiadające 

wykształcenie średnie 

Aspirujące do osiągnięcia wykształcenia wyższego; posiadające wykształcenie 
średnie 



 

 
Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania  
 

 

 

 

Strona 54 

Tabela 4. Aspiracje edukacyjne kobiet wiejskich  [%] 

 
Zdobycie 
średniego 

wykształcenia 

Ukończenie studiów 
wyższych (lub kolejnego 

fakultetu) 

Ukończenie studiów 
podyplomowych 

Zdobycie 
doktoratu 

Brak odpowiedzi 4,8 4,3 4,5 5,3 

Mieszkając w mojej wsi osiągnięcie tego celu jest 
niemożliwe 

2,1 4,2 4,7 4,4 

Nie chcę tego osiągnąć 22,4 39,1 48,4 60,7 

Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam 7,1 12,8 22,0 22,6 

Chcę osiągnąć, ale nie później niż 3 lata od dziś 2,2 7,4 7,3 4,3 

Chcę osiągnąć do 3-ech lat od dziś 2,7 8,0 7,3 1,6 

Jestem w trakcie osiągania tego celu 4,1 9,0 2,2 0,6 

Już osiągnęłam ten cel. W dużej mierze lub wyłącznie 
własnym wysiłkiem 

39,9 11,8 2,5 0,1 

Już osiągnęłam ten cel. Bez większego wysiłku 
własnego 

14,7 3,5 1,2 0,4 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
Wykres 72. Klasyfikacja aspiracji społecznych i częstość ich występowania

24
 [%] 

 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=1038 posiadających aspiracje społeczne).  
 

Tabela 5. Aspiracje społeczne kobiet wiejskich [%] 

 

Chcę podejmować 
współpracę z innymi w 

zakresie społecznym 
(aktywności 
społecznej) 

Wieksze 
zaangazowanie 
się w zycie wsi 

Start w wyborach do 
władz samorządowych 

lub krajowych 

Bycie cenioną w 
lokalnym środowisku 

jako ktoś mądry, 
pomocny, z dobrymi 

pomysłami 

Brak odpowiedzi 4,6 4,2 4,3 4,9 

Mieszkając w mojej wsi osiągnięcie tego 
celu jest niemożliwe 

4,4 4,7 5,5 5,0 

Nie chcę tego osiągnąć 42,7 44,8 63,9 25,0 

Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam 29,6 23,4 19,2 22,3 

Chcę osiągnąć, ale nie później niż 3 lata od 
dziś 

3,8 3,4 2,3 3,9 

Chcę osiągnąć do 3-ech lat od dziś 3,9 4,3 1,9 5,8 

Jestem w trakcie osiągania tego celu 5,5 5,8 0,9 11,2 

Już osiągnęłam ten cel. W dużej mierze lub 
wyłącznie własnym wysiłkiem 

3,9 6,2 1,3 14,6 

Już osiągnęłam ten cel. Bez większego 
wysiłku własnego 

1,5 3,2 0,5 7,4 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
 

                                                 
24 Dot. kategorii Polityk – rzeczywista liderka lokalna, przodowniczka społeczna (7,7%): We wszystkich zbadanych dotychczas przypadkach formowanie 
społeczeństwa o kulturze narodowej rozpoczyna się od stosunkowo małego jądra społecznego, którego wpływ stopniowo rozszerza się i w końcu 
obejmuje miliony ludzi. Ludzie wchodzący w skład owego jądra nie są powoływani przez jakąkolwiek zorganizowaną, obdarzoną autorytetem grupę, jak 
na przykład rząd państwa, hierarchię kościelną bądź stowarzyszenie złożone z członków klasy ekonomicznie dominującej. Owo jądro tworzą niezależni, 
indywidualni przodownicy rozmaitych dziedzin działalności kulturowej, którzy stopniowo tworzą kulturę narodową syntetyzującą wielość tradycyjnych 
kultur regionalnych. Nazywamy ich przodownikami z tej racji, że pociągają za sobą rzesze dobrowolnych naśladowców. (za: F. Znaniecki, Współczesne 
narody, Warszawa 1990, s. 44 – 45) 
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22% respondentek twierdzi, że są cenione w lokalnym środowisku jako osoby mądre, pomocne i z dobrymi 
pomysłami. Prawie 21% zamierza wypracować sobie w otoczeniu taki wizerunek w ciągu najbliższych 3 lat. Pozostałe cele 
społeczne okazały się mało interesujące dla uczestniczek badania. Podejmować współpracę na rzecz lokalnej społeczności 
czy ogólnie bardziej angażować się w życie wsi chce w ciągu najbliższych 3 lat nie więcej niż 14% kobiet.  

Kluczowe dla kobiet wiejskich okazuje się realizowanie aspiracji i celów zawodowych oraz edukacyjnych. Należy 
jednak zauważyć, że sprecyzowane cele ma około 2/3 uczestniczek badania (zaznaczały, że chcą lub nie chcą czegoś 
osiągnąć). Pozostałe jeszcze się nad nimi nie zastanawiały. 

W ramach badania PAPI sprawdzono, czy występuje znaczące zróżnicowanie terytorialne poziomu aspiracji 
zawodowych, edukacyjnych i społecznych kobiet wiejskich. W tym celu poddano analizie rozkład odpowiedzi 
na prezentowane wyżej pytania w podziale na centra i peryferie oraz na Polskę wschodnią i zachodnią. Wyniki analizy 
pokazują, że pochodzenie respondentek z określonego terytorium nie wpływa na kształtowanie się ich aspiracji 
edukacyjnych, zawodowych czy społecznych. Ewentualne zróżnicowane ze względu na cechy społeczno-demograficzne 
widać w przypadku:  

1. aspiracji zawodowych – różnicuje: wiek, wielkość gospodarstwa rolnego, stan cywilny i status kobiety 
w gospodarstwie rolnym; na kolejnych wykresach widać, że im starsza kobieta, tym częściej jej aspiracje związane 
są z działalnością rolniczą, natomiast im młodsza była respondentka, tym częściej zaznaczała aspiracje nie 
związane z rolnictwem; podobna tendencja widoczna jest w przypadku zmiennej: wielkość gospodarstwa rolnego 
– im większe gospodarstwo, tym częściej aspiracje kobiet wiązały się z działalnością rolniczą; w przypadku 
zmiennej: stan cywilny widać, że aspiracje niezwiązane z rolnictwem częściej mają kobiety niezamężne, 
ewentualnie pozostające w separacji/rozwiedzione; ponadto aspiracje niezwiązane z działalnościa rolniczą 
częściej charakteryzują kobiety-nierolniczki. 

 
Wykres 73. Rodzaje aspiracji zawodowych kobiet w rozróżnieniu na wiek [%] 

 
 

Wykres 74. Rodzaje aspiracji zawodowych kobiet w rozróżnieniu na wielkość gospodarstwa rolnego [%] 

 
 

Wykres 75. Rodzaje aspiracji zawodowych kobiet w rozróżnieniu na stan cywilny [%] 

 
 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=1663 posiadających aspiracje zawodowe). 
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Wykres 76. Rodzaje aspiracji zawodowych kobiet w rozróżnieniu na status w gospodarstwie rolnym [%] 
 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=1663 posiadających aspiracje zawodowe). 
 

2. aspiracji społecznych – różnicuje przede wszystkim wiek i wielkość gospodarstwa rolnego; im respondentka była 
strasza, tym rzadziej aspirowała do bycia lokalnym autorytetem poważanym za mądrość życiową, za to im wyższa 
kategoria wiekowa, tym częściej kobiety wskazywały na aspiracje do bycia lokalną aktywistką, kobietą 
zorientowaną na współpracę w zakresie aktywności społecznej; podobnie kształtuje się tendencja w odniesieniu 
do zmiennej: wielkość gospodarstwa rolnego – tym rzadziej kobiety pragnęły być wyłącznie lokalnym autorytetem 
poważanym za mądrość życiową, za to coraz częściej aspirowały do bycia loklaną aktywistką zorientowaną 
na współpracę , a nawet miały aspiracje polityczne. 

 
Wykres 77. Rodzaje aspiracji społecznych kobiet w rozróżnieniu na wiek [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=1038 posiadających aspiracje społeczne).  
 
Wykres 78. Rodzaje aspiracji społecznych kobiet w rozróżnieniu na wielkość gospodarstwa rolnego [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=1038 posiadających aspiracje społeczne).  

 
Realizacja celów życiowych wymaga nie tylko determinacji, ale również określonych kompetencji. O ocenę tych 

kompetencji poproszono wszystkie uczestniczki badania. Respondentki oceniały swoje talenty, umiejętności i wiedzę 
w określonym zakresie. Najwyżej oceniły fachowe podejście do wykonywanej pracy oraz profesjonalizm. Najgorzej, swoją 
wiedzę w zakresie funduszy unijnych. 
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Wykres 79. Ocena talentów, umiejętności i zdolności respondentek – kobiet mieszkających w gospodarstwach rolnych [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
Na poziomie przeciętnym, dużym i bardzo dużym swoją fachowość i profesjonalizm oceniło 76,4% uczestniczek 

badania. Pozostałe talenty i umiejętności na takim poziomie posiada: umiejętności rozwiązywania konfliktów - 71,5% 
kobiet, obsługa komputera - 61,2%, zdolności kierowania ludźmi/organizatorskie - 60,2%, przedsiębiorczość - 50,7%, 
znajomość języków obcych - 46,8%, zdolności artystyczne - 45,5%, wiedza w zakresie funduszy unijnych - 22%.  

Na kolejnych stronach zaprezentowano wybrane wypowiedzi respondentek ilustrujące ich talenty oraz osiągnięcia 
w zakresach wskazanych powyżej. 
 
Rysunek 6. Talenty, umiejętności i uzdolnienia kobiet wiejskich: 

uzdolnienia artystyczne 
Rysunek 7. Talenty, umiejętności i uzdolnienia kobiet wiejskich: 

fachowe podejście do wykonywanej pracy, profe-
sjonalizm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rysunek 8. Talenty, umiejętności i uzdolnienia kobiet wiejskich: 

znajomość języków obcych 
Rysunek 9. Talenty, umiejętności i uzdolnienia kobiet wiejskich: 

obsługa komputera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 
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gitara, harmonijka ustna, skrzypce)” 

 „Malowanie (rysunek, portrety, na szkle, świąteczne 

motywy)” 

 „Śpiew i taniec (towarzyski, ludowy) 

Fachowe podejście do wykonywanej pracy, profesjonalizm 
 

 „Determinacja w dążeniu do celu” 

 „Umiejętność kierowania/zarządzania” 

 „Dobra organizacja czasu i zadań” 

 „Odpowiedzialność za to, co się robi” 

 „Staranne wykonanie zadań” 

 „Pomysłowość i elastyczność” 

Znajomość języków obcych 
 

 „j. angielski i /niemiecki/rosyjski/francuski” 

 „j. angielski i szwedzki/norweski” 

 „j. francuski i rosyjski/włoski” 

 „j. angielski i łacina” 

 „j. angielski i hiszpański” 

 „j. japoński” 

Obsługa komputera 
 

 „Znajomość podstawowych programów” 

 „MS Office oraz surfowanie po Internecie” 

 „Obsługa Adobe Photoshop” 

 „Program dla księgowych oraz Internet” 

 „Tworzenie stron www. ,obsługa edytorów tekstów i Excel” 

 „MATCAD, AUTOCAD, VISUAL BASIC, E1CEL, WORD, GIMP, 

POWER POINT, OBSŁUGA DEVCTT ITD.” 
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Rysunek 10. Talenty, umiejętności i uzdolnienia kobiet wiejskich: 
zdolność kierowania /zarządzania ludźmi 

 

Rysunek 11. Talenty, umiejętności i uzdolnienia kobiet wiejskich: 
umiejętność rozwiązywania konfliktów 

  

 
Rysunek 12. Talenty, umiejętności i uzdolnienia kobiet wiejskich: 

przedsiębiorczość 
Rysunek 13. Talenty, umiejętności i uzdolnienia kobiet wiejskich: 

biegłość w zakresie wiedzy o funduszach unijnych 
 

  

 
Rysunek 14. Talenty, umiejętności i uzdolnienia kobiet wiejskich: 

inne zdolności 
Rysunek 15. Osiągnięcia w zakresie talentów, umiejętności 

i uzdolnień respondentek: uzdolnienia artystyczne 
 

  

 
Rysunek 16. Osiągnięcia w zakresie talentów, umiejętności i 

uzdolnień respondentek: fachowe podejście do 
wykonywanej pracy, profesjonalizm 

Rysunek 17. Osiągnięcia w zakresie talentów, umiejętności 
i uzdolnień respondentek: znajomość języków 
obcych 

 
  

 
. 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

Zdolność kierowania/zarządzania ludźmi 
 

 „Umiejętne komunikowanie się z innymi” 

 „Wprowadzania dyscypliny”  

 „Umiejętność negocjowania” 

 „Zdolność do mobilizowania siebie i innych” 

 „Umiejętne sporządzanie harmonogramów pracy” 

 „Organizacja życia w domu” 

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów 
 

 „Bezstronność podczas konfliktów/brak emocji” 

 „Stosowanie odpowiednich argumentów” 

 „Umiejętność wczucia/wsłuchania się w potrzeby stron 

konfliktów” 

 „Cierpliwość i opanowanie” 

 „Jestem dobrym mediatorem” 

 „Szukanie na wiele sposobów kompromisu” 

 

Przedsiębiorczość  
(np. dobre pomysły na działalność gospodarczą) 

 

 „Mam wiele pomysłów na otwarcie własnej działalności” 

 „Już prowadzę własną działalność, która dobrze 

prosperuje” 

 „Zaradność i świeże spojrzenie w przyszłość” 

 „Pomysł na szklarnię, antykwariat, klub, restaurację itp.” 

 „Pomysł na działalność agroturystyczną” 

 „Potrafię dobrze zainwestować środki finansowe” 

 

Biegłość w zakresie wiedzy o funduszach unijnych 
 

 „Wiedza ogólna z tego zakresu” 

 „Umiejętność pisania wniosków” 

 „Aktywny udział w szkoleniach” 

 „Umiejętność szukania informacji w prasie/na stronach 

internetowych dot. funduszy” 

 „Umiejętność korzystania z funduszy na rozwój wsi” 

 „Praca mgr na ten temat” 

 

Inne zdolności 
 

 „Cukiernicze/ wypieki ciast” 

 „Fotografia/pisanie wierszy” 

 „Jazda na nartach, pływanie” 

 „Duża odporność na stres” 

 „Fryzjerskie” 

 „Gra w bilard, piłkę siatkową, tenisa” 

 „Rachunkowość/ekonomia” 

 „Duże poczucie humoru” 

 „Kreatywność, logika” 

 

Uzdolnienia artystyczne 
 

 „Ukończenie 1 stopnia kursu tańca Latino” 

 „Realizacja projektów terenów zielonych” 

 „Wystawy w galerii” 

 „Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym, 1 

miejsce w województwie” 

 „Przynależność do chóru i zespołu bluesowego” 

 

Fachowe podejście do wykonywanej pracy, profesjonalizm 
 

 „Zostałam prezesem w firmie” 

 „Zadowolenie kierownika, a co za tym idzie awans w 

pracy” 

 „Stałe klientki, które są zadowolone” 

 „Praca menadżera w irlandzkim kasynie” 

 „Efekty widać na uczelni gdzie nie mam problemu z 

nauką” 

 „Dobrze zorganizowane gospodarstwo domowe” 

 

Znajomość języków obcych 
 

 „Prowadzenie zawodowych konwersacji w języku obcym” 

 „Tłumaczenie tekstów” 

 „Certyfikaty/dyplomy” 

 „Olimpiady/ konkursy” 

 „Praca za granicą” 

 „Umiejętność rozmawiania z obcokrajowcami w ich 

języku” 
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Rysunek 18. Osiągnięcia w zakresie talentów, umiejętności 
i uzdolnień respondentek: obsługa komputera 

Rysunek 19. Osiągnięcia w zakresie talentów, umiejętności 
i uzdolnień respondentek: zdolność kierowania 
/zarządzania ludźmi 

  

 
Rysunek 20. Osiągnięcia w zakresie talentów, umiejętności 

i uzdolnień respondentek: umiejętność rozwiązywa-
nia konfliktów 

 

Rysunek 21. Osiągnięcia w zakresie talentów, umiejętności 
i uzdolnień respondentek: przedsiębiorczość 

  

 
Rysunek 22. Osiągnięcia w zakresie talentów, umiejętności 

i uzdolnień respondentek: biegłość w zakresie 
wiedzy o funduszach unijnych 

 

Rysunek 23. Osiągnięcia w zakresie talentów, umiejętności  
i uzdolnień respondentek: inne zdolności  

 

 
 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
Przytoczone przykłady oraz deklarowana ocena posiadanych kompetencji i talentów pokazują, że kobiety dysponują 

pewną samoświadomością – potrafią wskazać, w czym będą dobre, co będą umiały zrobić w pracy, a czemu nie sprostają. 
Ta świadomość swoich zalet, a przede wszystkim braków, determinuje prawdopodobnie ocenę realności osiągania 
określonych celów, o których była mowa wcześniej. Umiejętność dokonania takiej oceny jest istotna z punktu widzenia 
planowanego poruszania się po rynku pracy, poszukiwania określonej oferty, czy podejmowania decyzji na temat profilu 
ewentualnej własnej działalności gospodarczej.  
 
 
 
 
 

Inne zdolności 
 

 „I miejsce w konkursie powiatowym” 

 „Organizowanie przyjęć okolicznościowych” 

 „Uprawnienia czeladnicze: cukiernik i kucharz” 

 „Medale za osiągnięte wyniki” 

 „II Miejsce w Mistrzostwach zawodu kelnera” 

 „Ukończenie szkoły fryzjerskiej” 

 „Udział w zawodach sportowych” 

 „Duża liczba znajomych i przyjaciół” 

 „Praca w wolontariacie” 

Obsługa komputera 
 

 „Premie i realizacja własnych projektów, pomysłów” 

 „Ukończony kurs komputerowy” 

 „Certyfikat/dyplom” 

 „Skończenie szkoły o kierunku informatycznym” 

 „Korzystam, na co dzień z różnych programów 

komputerowych” 

 „Pośrednictwo międzynarodowe” 

 

Zdolność kierowania/zarządzania ludźmi 
 

 „Umiejętne komunikowanie się z innymi” 

 „Wprowadzania dyscypliny” 

 „Umiejętność negocjowania” 

 „Zdolność do mobilizowania siebie i innych” 

 „Umiejętne sporządzanie harmonogramów pracy” 

 „Organizacja życia w domu” 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów 
 

 „Bezstronność podczas konfliktów/brak emocji” 

 „Stosowanie odpowiednich argumentów” 

 „Umiejętność wczucia/wsłuchania się w potrzeby stron 

konfliktów” 

 „Cierpliwość i opanowanie” 

 „Jestem dobrym mediatorem” 

 „Szukanie na wiele sposobów kompromisu” 

 

Przedsiębiorczość  
(np. dobre pomysły na działalność gospodarczą) 

 

 „Otworzenie sklepiku internetowego” 

 „Częściowe założenie szkółki” 

 „Zadowolenie szefa z wymyślonego przeze mnie hasła 

reklamowego” 

 „Na razie mam pomysły, jeszcze nie zrealizowane, ale 

najbliżsi o nich wiedzą i są ze mnie dumni  

 „Prowadzenie firmy/gospodarstwa z zyskami” 

 „Otworzenie własnego gabinetu stomatologicznego” 

 

Biegłość w zakresie wiedzy o funduszach unijnych 
 

• „Złożenie wniosków” 

• „Wykorzystanie funduszy PROW” 

• „Pozyskanie funduszy na remont boiska dla młodzieży” 

• „Sama wypełniam dopłaty bezpośrednie” 

• „Otrzymanie dofinansowań dla zakładu pracy” 

• „Uzyskanie kredytu referencyjnego” 
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MOTYWY PODEJMOWANIA DECYZJI ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ I UDZIAŁEM W RYNKU PRACY 
 

System wartości, jako istotny czynnik subiektywny, w znaczący sposób determinuje sposób funkcjonowania kobiet 
na rynku pracy. Dla dobra rodziny kobiety są skłonne rezygnować z realizacji planów zawodowych lub podejmować się 
mniej absorbujących zajęć (zatem często gorzej płatnych, z mniejszymi perspektywami rozwoju kariery). To z kolei może 
mieć wpływ na skuteczność dążenia do realizacji zawodowych planów i aspiracji, zwłaszcza w połączeniu z szeregiem 
dodatkowych czynników, utrudniających kobietom godzenie ról zawodowych i rodzinnych. 

Innym subiektywnym czynnikiem wpływającym na strategie poruszania się kobiet na rynku pracy, są wyuczone 
kwalifikacje (wykształcenie, przebyte kursy, szkolenia), jak również naturalne talenty, czy cechy osobowości. Kobiety, które 
potrafią biegle posługiwać się językiem obcym czy komputerem będą szukały zajęcia, w którym wykorzystają te 
umiejętności, czy też samo ich posiadanie wpłynie na wysokość płacy. Kobiety posiadające zdolności przywódcze 
i organizatorskie chętnie będą aplikować na stanowiska, w których takie cechy są wymagane czy też dodatkowo 
punktowane w procesie rekrutacyjnym, itd. Prawdopodobne jest także, że w miarę możliwości kobiety będą uzupełniały 
kwalifikacje, projektując swoją ścieżkę kariery. Warto byłoby wówczas zachęcać je do takiego kreowania własnego 
rozwoju, aby współgrał on z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Na przykład kobiety o zdolnościach 
organizatorskich, umiejące rozwiązywać konflikty, mogłyby uzupełnić swoje kwalifikacje o prawo jazdy i znaleźć pracę jako 
sprzedawcy/przedstawiciele handlowi,  na których zapotrzebowanie jest nadal duże.  

W przypadku kobiet wiejskich trudno jest mówić o projektowaniu własnej ścieżki kariery, a przynajmniej nie 
w takim wymiarze, jak to ma miejsce wśród wykształconych mieszkanek miast. Poświęcenie znaczącej ilości czasu na 
wykonywanie obowiązków domowych sprawia, że poszukiwanie pracy sprowadza się głównie do strategii pasywnych. 
W badaniach z 2008 r. respondentki nawet dosłownie odpowiadały, że nie tyle szukają pracy, co czekają na nią.

25
 

Dotyczyło to przede wszystkim kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, ale nie tylko. Te same obowiązki 
sprawiają, że kobiety często odkładają plany edukacyjne, związane zarówno z formalnym wykształceniem, jak 
z kształceniem ustawicznym. 

Przestrzenny wymiar rynku pracy utożsamiany jest przez mieszkanki wsi niemal wyłącznie z obszarem gminy , 
w której mieszkają. Jest to spowodowane utrudnieniami w dostępie do komunikacji – słabo rozwiniętą siecią dróg na 
poziomie sołectw, ograniczoną ofertą usług transportowych na tych obszarach (brak połączeń autobusowych lub ich 
niewystarczająca ilość), wysokimi kosztami dojazdu, czy wreszcie brakiem własnego środka transportu, lub prawa jazdy. 
Ograniczenia te sprawiają, że o ile jeszcze w sezonie letnim kobiety gotowe są dojeżdżać do pracy, np. rowerem, 
kilkanaście kilometrów, o tyle zimą staje się to dla nich niekiedy prawie niemożliwe.

26
 

Podobnie ograniczone jest postrzeganie przez kobiety rynku pracy pod względem identyfikacji głównych 
pracodawców. Ze względu na niewystarczającą ilość przedsiębiorstw, czy też ich strukturę nieprzystającą do możliwości 
czy zainteresowań zawodowych mieszkanek wsi, kobiety wiejskie do głównych pracodawców zaliczają raczej podmioty 
sektora samorządowego, jak urzędy gminy, szkoły, przedszkola, biblioteki gminne, itp.

27
  

Takie postrzeganie rynku pracy, w połączeniu ze słabą oceną szans kobiet na rynku pracy (opisane w punkcie 
2.1.3 raportu) stanowi swoistą barierę w zwiększaniu udziału kobiet wiejskich w ogóle zatrudnionych. Zasadniczą rolę 
w tej kwestii powinny odegrać instytucje rynku pracy, których pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia nie jest jednak zbyt 
dobrze ocenia przez klientki PUP. Wśród kobiet nie tylko popularna jest opinia, że to urząd pracy powinien znaleźć 
zatrudnienie bezrobotnej, zatem ona sama nie musi szukać, ale do tego instrumenty wsparcia oferowane przez PUP nie są 
skuteczne. Krytyczne uwagi kobiet formułowane były przede wszystkim w stosunku do oferty kształcenia. W badaniach 
z 2008 r. kobiety narzekały, że szkolenia oferowane przez urzędy pracy nie są atrakcyjne – są zbyt teoretyczne, a przez to 
źle oceniane przez pracodawców.

28
 

 
POTRZEBY KOBIET WIEJSKICH, OD KTÓRYCH UZALEŻNIAJĄ POZOSTANIE NA WSI 
 

W punkcie 2.1.3 raportu określono ogólne potrzeby i oczekiwania kobiet w zakresie uczestnictwa w rynku pracy, 
wskazując także na warunki bytowe, jako czynnik wpływający na aktywność zawodową kobiet wiejskich. W tym punkcie 
potrzeby kobiet zostaną opisane przez pryzmat trudności, jakie mieszkając na wsi napotykają w realizacji swoich 
życiowych celów kobiety wiejskie. Najczęściej wskazywane trudności (zaznaczane przez co trzecią lub co drugą 
respondentkę) to: podjęcie pracy poza rolnictwem, założenie własnej firmy (i rezygnacja z pracy w gospodarstwie 
rolnym) oraz zdobycie wyższego wykształcenia. 
 
 

                                                 
25 Krzyszkowski J. (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Warszawa 2008, s. 87-88 
26 Ibidem 
27 Ibidem 
28 Ibidem, s. 89 
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Wykres 80. Procent kobiet wiejskich, które wskazują na występowanie trudności w osiąganiu celów życiowych [%] 
 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 
Z odpowiedzi udzielanych przez uczestniczki badania wynika, że głównym problemem realizacji planu założenia 

własnej firmy pozarolniczej jest brak wystarczających środków finansowych. Brak wsparcia finansowego oraz 
utrudnienia formalne są barierą w podejmowaniu zatrudnienia poza rolnictwem. W realizacji celów edukacyjnych (na 
każdym poziomie, czy to zdobycie wykształcenia średniego/wyższego, czy doktoratu) barierę stanowią ograniczenia 
finansowe kobiet, a także obciążenia wynikające z obowiązków domowych i opiekuńczych. Z kolei do realizacji celów 
społecznych zniechęcają kobiety wymogi formalne stawiane przed taka działalnością oraz niejednoznaczna akceptacja 
otoczenia dla kobiet aktywnych. Dokładne rozkłady odpowiedzi ilustrują 3 kolejne wykresy. 
 

Tabela 6. Trudności w osiąganiu celu życiowego (zawodowego) [%] 

 

Podjęcie 
pracy we 
własnym 

gospodarstw
ie rolnym 

Podjęcie 
pracy poza 
rolnictwe

m 

Założenie 
własnej firmy i 

praca w 
gospodarstwie 

rolnym 

Założenie 
własnej firmy i 

rezygnacja z 
pracy w 

gospodasrtwie 
rolnym 

Zdobycie pracy 
za granicą 

Zmiana 
/rozszerzenie 

profilu 
produkcji rolnej 

Zmiana 
/rozszerzenie 

profilu 
produkcji 

pozarolniczej 

Powiększenie 
gospodarstwa 

rolnego 

Chcę 
podejmować 
współpracę z 

innymi w 
zakresie 

biznesowym 

inne powody 4,9 8,6 6,5 6,4 14,7 7,3 10,2 6,7 13,1 

problem z nastawieniem 
społecznym do kobiet 

aktywnych 

1,2 2,6 2,0 2,3 1,2 0,5 1,4 1,8 7,3 

brak pomocy w 
kwestiach rodzinnych 
(opieka nad dziećmi, 
osobami zależnymi) 

2,2 11,7 3,1 6,2 14,5 3,6 4,7 3,1 8,2 

utrudniony dostęp do 
infrastruktury 

technicznej (drogi, 
telekomunikacja, 

Internet, itp.) 

0,8 2,8 1,5 1,1 3,4 3,0 1,9 1,2 2,3 

brak jest możliwości 
podniesienia 

wykształcenia, 
kwalifikacji 

1,0 9,1 3,3% 2,9 4,3 1,4 2,4 0,9 2,8 

brak jest profesjonalnej 
pomocy (prawnej, 
księgowej, itp.); 

1,8 4,1 10,0 12,1 4,6 8,0 8,1 3,5 10,2 

istnieje wiele utrudnień 
formalnych 

7,5 15,7 20,0 17,5 16,7 17,4 17,6 13,0 17,3 

brak mi wsparcia 
finansowego 

17,7 15,1 40,4 40,5 18,5 40,1 36,4 52,9 14,1 

nie mam żadnych 
problemów 

62,8 30,3 13,2 10,9 22,1 18,6 17,3 17,0 24,7 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

 

17,1 

17,9 

18,1 

20,4 

22,3 

22,9 

23,1 

23,7 

24,0 

24,3 

25,3 

27,3 

28,2 

28,3 

30,8 

34,7 

40,8 

Start w wyborach do władz samorządowych lub krajowych 

Zdobycie doktoratu 

Zmiana/rozszerzenie profilu produkcji pozarolniczej 

Zdobycie pracy za granicą 

Chcę podejmować współpracę z innymi w zakresie społecznym (aktywności społecznej) 

Zdobycie średniego wykształcenia 

Zmiana/rozszerzenie profilu produkcji rolnej 

Chcę wyprowadzić się ze wsi do miasta 

Podjęcie pracy we własnym gospodarstwie rolnym 

Wieksze zaangazowanie się w zycie wsi 

Założenie własnej firmy i praca w gospodarstwie rolnym 

Ukończenie studiów podyplomowych 

Powiększenie gospodarstwa rolnego 

Bycie cenioną w lokalnym środowisku jako ktoś mądry, pomocny, z dobrymi pomysłami 

Założenie własnej firmy i rezygnacja z pracy w gospodasrtwie rolnym 

Ukończenie studiów wyższych (lub kolejnego fakultetu) 

Podjęcie pracy poza rolnictwem 
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Tabela 7. Trudności w osiąganiu celu życiowego (edukacyjnego) [%] 

 
Zdobycie średniego 

wykształcenia 

Ukończenie studiów 
wyższych (lub kolejnego 

fakultetu) 

Ukończenie studiów 
podyplomowych 

Zdobycie doktoratu 

inne powody 8,0 7,4 10,0 16,8 

problem z nastawieniem społecznym do kobiet aktywnych 0,7 1,1 0,8 1,2 

brak pomocy w kwestiach rodzinnych (opieka nad dziećmi, 
osobami zależnymi) 

11,6 11,9 12,5 13,1 

utrudniony dostęp do infrastruktury technicznej (drogi, 
telekomunikacja, Internet, itp.) 

4,9 2,9 2,1 1,7 

brak jest możliwości podniesienia wykształcenia, 
kwalifikacji 

5,7 5,0 6,2 7,3 

brak jest profesjonalnej pomocy (prawnej, księgowej, 
itp.); 

1,2 2,0 1,6 1,2 

istnieje wiele utrudnień formalnych 5,3 4,7 7,3 10,5 

brak mi wsparcia finansowego 9,8 28,5 30,5 22,2 

nie mam żadnych problemów 52,7 36,6 29,1 26,0 
 

Tabela 8. Trudności w osiąganiu celu życiowego (społecznego) [%] 

 

Chcę podejmować 
współpracę z innymi w 

zakresie społecznym 
(aktywności 
społecznej) 

Wieksze 
zaangazowanie 
się w zycie wsi 

Start w wyborach do 
władz samorządowych lub 

krajowych 

Bycie cenioną w lokalnym 
środowisku jako ktoś 
mądry, pomocny, z 

dobrymi pomysłami 

inne powody 9,8 17,9 7,1 11,1 

problem z nastawieniem społecznym do kobiet aktywnych 10,6 14,1 15,2 7,8 

brak pomocy w kwestiach rodzinnych (opieka nad dziećmi, 
osobami zależnymi) 

10,3 11,0 4,9 9,9 

utrudniony dostęp do infrastruktury technicznej (drogi, 
telekomunikacja, Internet, itp.) 

2,3 1,1 1,3 1,5 

brak jest możliwości podniesienia wykształcenia, 
kwalifikacji 

1,9 7,7 4,5 1,5 

brak jest profesjonalnej pomocy (prawnej, księgowej, 
itp.); 

4,5 4,6 2,6 5,7 

istnieje wiele utrudnień formalnych 10,6 16,1 7,7 10,6 

brak mi wsparcia finansowego 8,8 6,0 1,9 6,7 

nie mam żadnych problemów 41,2 21,6 54,7 45,0 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 

PODSUMOWANIE 
Jakie są aspiracje 

zawodowe i 
edukacyjne kobiet 

wiejskich? Czy 
występuje 

zróżnicowanie 
terytorialne 

poziomu aspiracji 
zawodowych i 
edukacyjnych 

kobiet wiejskich? 

Kobiety wiejskie stanowią istotną grupę docelową dla działań ukierunkowanych na rozwój działalności 
pozarolniczej na obszarach wiejskich – badanie pokazało, że w największym stopniu aspirują do podjęcia pracy 
poza rolnictwem. Znaczna część z nich chciałaby założyć własną firmę i zrezygnować z pracy w gospodarstwie 
rolnym. Większość respondentek zamierza osiągnąć ten cel w ciągu najbliższych 3-5 lat. Wyniki badania 
pokazały, iż aspiracje zawodowe kobiet dotyczą także (choć w nieco mniejszym stopniu) działalności rolniczej – 
część kobiet planuje w najbliższej przyszłości powiększyć gospodarstwo rolne.  
Aspiracje edukacyjne kobiet wiążą się głównie z uzupełnianiem formalnego wykształcenia (średniego 
i wyższego). Ponad połowa kobiet zdobyła już średnie wykształcenie, a ponad 15% ukończyło studia wyższe. 
Znacząca część kobiet chciałaby jednak mieć możliwość korzystania z oferty kształcenia ustawicznego – dzięki 
szkoleniom i kursom chciałyby szybko i efektywnie dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb rynku pracy. 
Wyniki analizy pokazują, że pochodzenie respondentek z określonego terytorium nie wpływa na kształtowanie 
się ich aspiracji edukacyjnych, zawodowych czy społecznych. 

Jaką hierarchię 
wartości preferują 

kobiety wiejskie? 

Najważniejszą wartością w życiu kobiet jest rodzina i to jej podporządkowane są pozostałe sfery życia. 
Najważniejsze dla kobiet są: dobro rodziny, trwałość rodziny, bezpieczna sytuacja materialna najbliższych oraz 
więzi emocjonalne łączące członków rodziny. Drugie co do ważności są wartości związane z misją społeczną, 
chęcią niesienia pomocy. Kolejne co do ważności są wartości związane z niezależnością, brakiem 
odpowiedzialności oraz z indywidualizmem, a także kooperacja i relacje międzyludzkie. Dalej uplasowały się 
wartości związane z przywództwem i decyzyjnością oraz z pracą zawodową i rozwojem. 

Z jakimi 
problemami 

spotykają się 
kobiety wiejskie? 

Jakie są 
najważniejsze 

potrzeby kobiet 
wiejskich od 

realizacji których 
uzależniają 

pozostanie na wsi? 
  

Problemy związane z rynkiem pracy, z jakimi najczęściej spotkają się kobiety wiejskie, to przede wszystkim: 
niewystarczający dostęp do oferty kształcenia ustawicznego i wyższego, niewystarczający dostęp do 
infrastruktury społecznej (placówek opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych), niewystarczająca ilość 
pracodawców na lokalnym rynku pracy (zwłaszcza na peryferiach), niewystarczający dostęp do oferty usług 
transportowych oraz zły stan infrastruktury drogowej. Czynniki te wpływają na pojawienie się zasadniczych 
trudności w realizacji celów zawodowych kobiet. Najczęściej wskazywane cele, w ramach których kobiety 
napotykają znaczne trudności to: podjęcie pracy poza rolnictwem, założenie własnej firmy (i rezygnacja z pracy 
w gospodarstwie rolnym) oraz zdobycie wyższego wykształcenia. 
Rozwiązanie tych problemów należy rozumieć jako spełnienie niezbędnych warunków, od których uzależnione 
jest pozostanie kobiet na wsi. 
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Czym kierują się 
kobiety wiejskie 

poszukujące 
pracy/chcące 

założyć własną 
działalność 

gospodarczą? Czym 
kierują się kobiety 

wiejskie wybierając 
edukację? 

System wartości, jako istotny czynnik subiektywny, w znaczący sposób determinuje sposób funkcjonowania 
kobiet na rynku pracy. Dla dobra rodziny kobiety są skłonne rezygnować z realizacji planów zawodowych lub 
podejmować się mniej absorbujących zajęć. Innym subiektywnym czynnikiem wpływającym na strategie 
poruszania się kobiet na rynku pracy, są wyuczone kwalifikacje (wykształcenie, przebyte kursy, szkolenia), jak 
również naturalne talenty, czy cechy osobowości. Poszukiwanie pracy przez kobiety wiejskie sprowadza się 
głównie do strategii pasywnych. Przestrzenny wymiar rynku pracy utożsamiany jest przez mieszkanki wsi 
niemal wyłącznie z obszarem gminy, w której mieszkają. Ze względu na niewystarczającą ilość przedsiębiorstw, 
czy też ich strukturę nieprzystającą do możliwości czy zainteresowań zawodowych mieszkanek wsi, kobiety 
wiejskie do głównych pracodawców zaliczają raczej podmioty sektora samorządowego, jak urzędy gminy, 
szkoły, przedszkola, biblioteki gminne, itp. 

Jakie elementy 
środowiska mają 

największy wpływ 
na kształtowanie 

się aspiracji 
zawodowych i 
edukacyjnych 

kobiet? 

Na aspiracje zawodowe mają wpływ głównie takie czynniki, jak: wiek, wielkość gospodarstwa rolnego, stan 
cywilny i status kobiety w gospodarstwie rolnym. Widoczne są w badaniu prawidłowości: 1) im starsza kobieta, 
tym częściej jej aspiracje związane są z działalnością rolniczą, natomiast im młodsza, tym częściej zaznaczała 
aspiracje nie związane z rolnictwem; 2) im większe gospodarstwo, tym częściej aspiracje kobiet wiązały się 
z działalnością rolniczą; 3) aspiracje niezwiązane z rolnictwem częściej mają kobiety niezamężne, ewentualnie 
pozostające w separacji/rozwiedzione; 4)  aspiracje niezwiązane z działalnościa rolniczą częściej charakteryzują 
kobiety-nierolniczki. 
W przypadku aspiracji edukacyjnych nie odnotowano podobnych prawidłowości. 

 

2.3 Dostępność instrumentów wsparcia  
 
2.3.1.  Polityka państwa a wykorzystanie potencjału kobiet z obszarów wiejskich 

 
Zasady prowadzenia polityki rozwoju kraju, rozumianej jako:  „zespół wzajemnie powiązanych działań 

podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-
gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy 
w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”

29
 określa Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Wg ustawy polityka rozwoju prowadzona jest przez Radę Ministrów, 
samorząd wojewódzki oraz samorząd powiatowy i gminny, a dokumenty określające na poszczególnych szczeblach 
kierunki rozwoju muszą być ze sobą spójne i komplementarne. Stąd przyjęto założenie, że analiza krajowych dokumentów 
strategicznych pozwoli dokonać ogólnej oceny polityki państwa w zakresie wykorzystania potencjału kobiet 
w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich.  

W ramach analizy desk research zweryfikowano obecność problematyki równości szans kobiet i mężczyzn oraz 
uwzględniania potencjału kobiet mieszkających na obszarach wiejskich w 3 kluczowych dokumentach strategicznych kraju 
oraz programie operacyjnym dedykowanym obszarom wiejskim. Przeanalizowano treść: 

1. Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SRK) - projekt z 2011 r. po konsultacjach społecznych, 
2. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 2010 (KSRR), 
3. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013 (SROWiR), 
4. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW). 

Analizowano treść dokumentów pod kątem odpowiedniości zapisów charakteryzujących potencjał kobiet, w tym 
kobiet wiejskich, ujętych w częściach diagnostycznych, a także w zapisach sformułowanych w częściach projekcyjnych. 
W KSRR, w części diagnostycznej wskazano na zjawisko depopulacji i odpływu osób w wieku produkcyjnym (w tym przede 
wszystkim kobiet) z obszarów wiejskich. Jednak w części projekcyjnej nie sformułowano żadnego działania, które wprost 
odnosiłoby się do kobiet - strategia nie przewiduje realizacji celów i działań skierowanych bezpośrednio na wykorzystanie 
potencjału kobiet, w tym kobiet wiejskich. Takie działania zostały jednak zapisane w SRK, która w stosunku do KSRR jest 
dokumentem nadrzędnym. W SRK sformułowano zapisy odnoszące się prowadzenia działań wpływających na zwiększenie 
aktywności zawodowej kobiet. W ramach zarówno analiz diagnostycznych jak i w części projekcyjnej wskazuje się na 
konieczność zwiększenia aktywności zawodowej kobiet i proponuje się w ramach priorytetu II.4.1. Zwiększanie aktywności 
zawodowej działania skierowane na wykorzystanie potencjału kobiet, w tym wdrożenie programów aktywizacji rezerw na 
rynku pracy - wyższa aktywność kobiet - oraz stopniowe wydłużanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. 

W SROWiR, w ramach diagnozy, wskazano na 3 zjawiska: 1) przewagę kobiet wśród studentów studiów rolniczych, 
w tym ich przewagę na studiach doktoranckich na tych kierunkach; 2) wysokie bezrobocie wśród kobiet na obszarach 
wiejskich; 3) tendencję ograniczania angażowania się kobiet do zajęć przy produkcji rolniczej. W części projekcyjnej jednak 
nie wskazano żadnych działań, które skierowane byłyby wprost na wykorzystanie potencjału kobiet czy też 
przeciwdziałanie problemom, jakie zidentyfikowano w stosunku do nich. 

                                                 
29 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Rozdział I. Przepisy ogólne, Art. 2. 
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Bezpośrednio w PROW 2007-2013 o kobietach mówi się w kontekście zachowania zasady równości szans 
i niedyskryminacji, o czym stanowią zapisy rozdziału 15. Programu. Wskazano tam, że zachowanie tej zasady będzie 
widoczne: 

 na etapie programowania – kryteria dostępu będą formułowane w taki sposób, aby nie dopuścić 
do dyskryminacji lub faworyzowania którejkolwiek płci, 

 na etapie wdrażania - aplikowanie o przyznanie wsparcia odbywać się będzie na podstawie obiektywnych 
kryteriów nieuwzględniających podziałów na płeć, 

 na etapie monitorowania i sprawozdawczości – informacje będą zbierane z uwzględnieniem podziału na płeć. 
Z analiz wynika zatem, że potencjał kobiet nie jest dostatecznie wykorzystywany w polityce prowadzonej wobec 

obszarów wiejskich. Kwestie aktywizacji kobiet, zwiększenia ich udziału w rynku pracy czy w kreowaniu kapitału 
społecznego nie są dostatecznie uwypuklone w polityce rozwoju kraju, a co za tym idzie w polityce ukierunkowanej na 
rozwój wsi. 

 
2.3.2. Ocena polityki PROW ze względu na wykorzystanie potencjału kobiet z obszarów wiejskich  

 
Większość respondentów uczestniczących w badaniu ITI nie brała udziału we wdrażaniu PROW. Wynika to z faktu, 

że większość z nich nie jest zawodowo związana z sektorem administracji publicznej. Osoby wdrażające to pracownicy 
ARiMR i inni pracownicy administracji publicznej związanej z sektorem rolniczym. Pewną wiedzę na temat PROW 
posiadają również osoby będące beneficjentami Programu, np. przedstawiciele organizacji społecznych, samorządu 
terytorialnego i rolniczego. Jest ona jednak cząstkowa, tzn. dotyczy tylko zagadnień związanych bezpośrednio 
z interesującymi ich zagadnieniami, np. składaniem wniosków, realizacją projektów i ich  rozliczeniem.  

Ocena respondentów opierała się więc wyłącznie na ich subiektywnych opiniach. Podkreślano, że w I filarze WPR 
dominują mężczyźni, gdyż taka jest właśnie struktura własności gospodarstw rolnych. Jako nominalni i rzeczywiści 
właściciele gospodarstw rolnych niemal wyłącznie oni występują w kontaktach z instytucjami wdrażającymi PROW. 
Spośród pozostałych działań PROW respondenci dobrze znali oś 4 „Leader”, a także – w mniejszym stopniu - oś 3 „Jakość 
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. 

Osoby dobrze orientujące się w działalności „Leadera” podkreślały przemiany psychologiczne i społeczne, jakim 
podlegały i podlegają kobiety z obszarów wiejskich. Wskazywano zwłaszcza na wzrost ich aktywności, podnoszenie 
umiejętności organizatorskich związane z przeprowadzanymi imprezami integracyjnymi, wydarzeniami kulturalnymi 
i gospodarczymi. Wielokrotnie podkreślano wzrost aktywności artystycznej, podniesienie potencjału osobistego 
i społecznego kobiet wiejskich. Zdaniem interlokutorów, jest to wstęp do dalszej aktywności kobiet wiejskich. 

Pytanie o wpływ PROW na wzrost kwalifikacji i aktywności zawodowej kobiet wiejskich uzyskało wiele 
negatywnych odpowiedzi. Przede wszystkim zwrócono uwagę, na dużo trudniejszą drogę w uzyskaniu wsparcia 
ze strony PROW niż z innych programów – zwłaszcza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Opracowanie 
wniosku, jego dopracowanie, wreszcie skomplikowana i bardzo długa procedura przyznawania środków, powodują duże 
zniechęcenie do tego rodzaju aktywności. Stąd niewiele jest wniosków składanych przez kobiety. 

Wiele do życzenia pozostawia też kwestia rynku pracy na obszarach wiejskich. Zdaniem respondentów poprawa 
w ciągu ostatnich kilku lat jest nieznaczna i nie obejmuje kobiet. Ostatecznie więc, potencjał kobiet nie był – w opinii 
większości respondentów – należycie stymulowany i wykorzystany przez PROW. 
Wnioski: 

 Brak specjalnych narzędzi preferujących kobiety nie wpłynął na występowanie barier. Kobiety uczestniczyły 
w PROW na równych zasadach z mężczyznami. 

 W projektach nakierowanych na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw rolnych częściej 
występują mężczyźni, ale respondenci traktują to jako naturalną konsekwencję prowadzenia gospodarstwa przez 
mężczyznę. 

 Kobiety nie wykorzystują w pełni istniejących możliwości ze względu na bariery społeczno-kulturowe 
i psychologiczne.  

 PROW – głównie dzięki „Leaderowi” - przyczynił się do ogólnej aktywizacji kobiet. 
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2.3.3. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w praktyce PROW 
 

Równość szans (equality mainstreaming) definiowana jest jako planowanie i wdrażanie działań zmierzających do 
zmniejszania barier w swobodnym dostępie do dóbr, usług, informacji czy infrastruktury, z jakimi spotykają się różne 
grupy społeczne. Zasada ta opiera się z jednej strony na równym traktowaniu (niedyskryminacji), z drugiej na wdrażaniu 
działań wyrównawczych. Równość szans realizowana jest przede wszystkim w kontekście płci i niepełnosprawności. 
Podstawę prawną dla zasady równości szans wprowadziły następujące dokumenty

30
:  

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany, Dziennik urzędowy Unii Europejskiej, C 83/47 
- dokument zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Wskazuje też na szczególne zagrożenie 
dyskryminacją ze względu na płeć w stosunkach pracy. 

2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów nr 2008/2171 - Niedyskryminacja i równość szans: odnowione zobowiązanie, COM(2008) 
420 wersja ostateczna, Bruksela 2008 – w dokumencie sformułowane zostały strategiczne wytyczne dotyczące 
polityki równości szans (polityki horyzontalnej UE). 

3. Rozporządzenie Rady Europejskiej (WE) nr 1083/2006, rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego 
nr 1080/2006 – jako dokumenty wykonawcze dla funduszy strukturalnych i programów operacyjnych uznały 
konieczność stosowania zasady równości szans w ich realizacji. Dokumenty te określiły obszary możliwych działań 
na rzecz równości, tzn. likwidowanie istniejących barier, promocja równego statusu, realizacja działań 
wyrównawczych (podstawa stosowania tzw. pozytywnej dyskryminacji).   

W ramach badania ITI wprost pytano respondentów o zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w PROW. Żaden z respondentów nie wskazał na występowanie w tym względzie jakichkolwiek uchybień. W trakcie 
wywiadów poruszano także kwestie parytetu ze względu na płeć. Kwestia pozytywnej dyskryminacji spotkała się 
z niewielką przychylnością. Respondenci, zarówno relacjonując własne poglądy, jak i odnosząc się do oceny swojego 
otoczenia społecznego, stwierdzili brak akceptacji dla parytetów wobec kobiet.  
Wnioski końcowe są następujące: 

 Spośród 85 respondentów jedynie dwie osoby opowiedziały się za preferencjami dla kobiet z obszarów wiejskich. 

 Przeważały opinie, iż najbardziej właściwe jest utrzymanie zasady równości szans, także ze względu na płeć. 

 Nieliczni respondenci stwierdzili, iż należy zapewnić równość szans poprzez odciążenie kobiet od prac domowych 
i pielęgnacyjnych, co można uzyskać poprzez rozwój środowiskowych instytucji opiekuńczo-pielęgnacyjnych. 

 

2.3.4. Zmiany pozycji na rynku pracy oraz warunków życia kobiet wiejskich w wyniku działania PROW  
 

Kryteria dostępu do poszczególnych działań PROW nie traktują żadnej płci w sposób uprzywilejowany. Nie ma 
w nich elementów ograniczających lub zniechęcających kobiety do podejmowania określonych działań. Dane 
monitoringowe zaprezentowane w raporcie Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 wskazują, że odsetek kobiet wśród beneficjentów kształtuje się na poziomie ok. 20%. Występują przy tym różnice 
w odniesieniu do poszczególnych działań PROW. 
 
Wykres 81. Udział kobiet w realizacji działań PROW 2007-2013 [%] 

 
Źródło: Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – raport końcowy tom IV (listopad 2010) 

                                                 
30 M. Branka, M. Dunaj, M. Dymowska, K. Sekutowicz, Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – raport 
z badania ewaluacyjnego, 2011, str. 14-20 
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Wyniki oceny pokazały, że działania odnoszące się do udziału w rynku pracy, zatem 312. Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw oraz 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej to jedne z popularniejszych wśród 
kobiet działań (łącznie 49% beneficjentek PROW korzystało ze wsparcia w ramach tych działań). 

  Średniookresowa ocena PROW wykazała ponadto różnice w odsetku beneficjentów, w tym beneficjentek, 
w odniesieniu do regionów. Najwięcej kobiet korzystających z PROW odnotowano w województwach: podkarpackim, 
małopolskim, śląskim i podlaskim (nawet do 50%). Najmniej kobiet korzystało z PROW w województwach: podlaskim, 
pomorskim i kujawsko-pomorskim (do 4%). Najbardziej to zróżnicowanie regionalne widoczne jest w działaniu 312. 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Z jednej strony w województwie pomorskim nie widać różnicy w korzystaniu 
ze wsparcia pomiędzy płciami, z drugiej w województwie łódzkim w ramach tego działania nie występuje żadna 
reprezentacja kobiet. 
 
Wykres 82. Struktura beneficjentów wg płci w Działaniu 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa [%] 

 
Źródło: Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – raport końcowy tom IV (listopad 2010) 

 

Dalsza analiza danych monitoringowych dla działania 312 pokazuje, jak czynnik płci różnicuje rodzaj działalności 
zakładanych firm. Kobiety częściej niż mężczyźni podejmują działalność w zakresie świadczenia usług turystycznych 
i komunalnych. Taką samą aktywność kobiet i mężczyzn zanotowano w przypadku tworzenia firm doradczych, 
świadczących usługi rachunkowe czy informatyczne, a także w usługach transportowych oraz działalności opartej na 
przetwórstwie produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych. W pozostałych rodzajach działalności widać już 
przewagę mężczyzn. 

 

Wykres 83. Struktura podejmowania działalności gospodarczej wg płci [%] 

 
Źródło: Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – raport końcowy  
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Dodatkowo, aby zbadać opinie beneficjentek PROW o programie, w ramach badania PAPI wśród kobiet z obszarów 

wiejskich zrealizowano także wywiady z kobietami, które skorzystały z takiego wsparcia. Zapytano je m. in. o źródła 
informacji o PROW, rodzaje działań, w ramach których aplikowały i/lub chciałyby aplikować o środki, a także o wpływ 
PROW na ich życie. 

Spośród 211 przebadanych beneficjentek PROW połowa, szukając informacji o programie i sposobie korzystania ze 
wsparcia, zwróciła się po pomoc do doradców rolnośrodowiskowych lub konsultantów z ODR. Znaczna część kobiet szukała 
także informacji wśród znajomych oraz u lokalnych autorytetów – w sumie inni producenci rolni, sołtys czy znajomi byli 
źródłem informacji dla 70% beneficjentek.  

Z Internetu korzystała około 1/3 uczestniczek badania. Jak pokazało badanie for internetowych (FGI on-line) strony 
internetowe Ministerstwa Rolnictwa czy ARiMR są popularnym źródłem informacji o PROW. Co ciekawe wypowiedzi 
użytkowników rolniczych for internetowych także są popularnym źródłem informacji, ale już nie wymiany doświadczeń. 
Niewielka liczba odwiedzających fora w bezpośredni sposób zwraca się o pomoc lub dzieli swoją wiedzą. Na analizowanych 
forach wątki dotykające problematyki PROW są bardzo liczne, jednak aktywnych w ramach wątku jest najczęściej do 7-8 
osób, podczas gdy czytających wątek jest często 5 tys. i więcej. Sami użytkownicy zawracali na to uwagę i wielokrotnie, 
przy różnych tematach zachęcali czytających do aktywności, jednak bezskutecznie. Jak widać nadal na wsi ceniony jest 
tradycyjny sposób wymiany informacji – face to face. 

Najlepiej ocenianymi źródłami informacji są te, z których uczestniczki badania korzystały najchętniej. Najgorzej 
ocenione zostały takie źródła jak słupy i tablice ogłoszeniowe. 
 
Wykres 84. Źródła informacji na temat ubiegania się o dotację unijną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

(PROW) [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród Beneficjentek PROW (luty 2012r., N=211). 

 
Wykres 85. Ocena poszczególnych źródeł informacji na temat PROW [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród Beneficjentek PROW (luty 2012r., N=211). 

 
Najwięcej spośród ankietowanych beneficjentek skorzystało dotychczas z dotacji na modernizację gospodarstw 

rolnych. Respondentki deklarowały, że chciałyby z takiego wsparcia skorzystać także w przyszłości. Popularne dotąd były 
także dotacje na wspieranie gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz programy 
rolnośrodowiskowe.  
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pozarolniczej. Ponadto, mimo, że dotychczas ankietowane rzadko korzystały z dotacji na rozpoczęcie i rozwój własnej 
działalności gospodarczej, z ich deklaracji wynika, że w przyszłości chętnych na wsparcie w ramach tego działania może 
być ponad dwukrotnie więcej – spośród ankietowanych beneficjentek PROW 7,6% skorzystało dotychczas z tego działania, 
ale zainteresowanych aplikowaniem o środki w tym zakresie w przyszłości jest blisko 19% ankietowanych. 

 
Wykres 86. Wykorzystanie form wsparcia w ramach PROW przez beneficjentki Programu oraz deklaracje beneficjentek PROW gotowości 

ponownego wykorzystania form wsparcia w ramach Programu [%] 
 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród Beneficjentek PROW (luty 2012r., N=211). Odpowiedzi nie sumują się do 100%. 

 

Jak pokazują wyniki wywiadów, wpływ PROW przekłada się przede wszystkim na zadowolenie z sytuacji 
materialnej oraz z życia na wsi. Beneficjentki programu deklarują, że dzięki pozyskanemu wsparciu poprawiła się ich 
sytuacja materialna – zwiększył się dochód ich gospodarstw domowych, zwiększyła się liczba źródeł dochodu czy też źródła 
te są bardziej zróżnicowane. Ponadto ponad połowa beneficjentek twierdzi, że dzięki wsparciu czuje się bardziej 
zadowolona z życia na wsi, a praca w gospodarstwie rolnym sprawia im więcej przyjemności. 
 
Wykres 87. Ocena wpływu PROW na sytuację życiową beneficjentek Programu [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród Beneficjentek PROW (luty 2012r., N=211).  
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Jeśli chodzi o pozycję zawodową kobiet wiejskich, to ze zgromadzonego i przeanalizowanego materiału wynika, 
że jest ona gorsza, niż sytuacja kobiet z miast. Są obszary – jak, przykładowo, województwo warmińsko-mazurskie, gdzie 
istnieje duże bezrobocie i – w związku z tym - pracuje stosunkowo niewiele kobiet. Z pewnością trudno – w znacznej 
części, jeśli nie w większości przypadków - mówić o jakiejś szczególnej samodzielności zawodowej kobiet na obszarach 
wiejskich. Jako osoby prowadzące gospodarstwa domowe mężów-rolników pozostają względem nich w sytuacji 
ekonomicznej zależności.  

Jednak – przynajmniej w opinii większości respondentek i respondentów badania – kobiety z obszarów wiejskich 
w niczym nie ustępują zawodowo kobietom z miast. Wiele osób podkreślało, że są one dobrze wykwalifikowane, często 
lepiej niż mężczyźni. Cechuje je zdecydowanie większa ambicja i determinacja w zdobywaniu i utrzymywaniu pracy. Są 
również bardziej obowiązkowe i punktualne, aniżeli mężczyźni. Rozmówczynie i rozmówcy wskazywali również, iż to, że 
kobieta pochodzi ze wsi nie stanowi dziś dla pracodawców żadnego argumentu przemawiającego na jej niekorzyść: Nie 
spotkałem się z czymś takim, że kobieta pochodząca ze wsi uważana była za gorszego pracownika. Jeśli ktoś coś takiego 
zakłada to jest w wielkim błędzie. To może 20, 30 lat temu tak można było myśleć ale nie teraz. 

Przez respondentki i respondentów chwalona była również pracowitość kobiet wiejskich. W tym kontekście 
wskazywano również na to, że w wyborze pracy kobiety wiejskie są zdecydowanie mniej wybredne od mieszkanek miast. 
Wynika to również z tego, że – z uwagi na trudy życia na wsi – są zdecydowanie lepiej przygotowane do cięższych prac. 
Jeden z respondentów powiedział: Gdyby pracodawca chciał je zatrudnić [kobiety] to pożytek miałby z nich większy. Bo to 
są kobiety przyzwyczajone do ciężkiej pracy, są zdyscyplinowane i wydajne. 

Ciekawe jest również to, że niekiedy respondenci akcentowali, że pod niektórymi względami – np. punktualności 
i dokładności – kobiety są lepszymi pracownikami od mężczyzn. Znam takich przedsiębiorców, którzy wolą kobiety [od 
mężczyzn], bo niczego im nie spierniczą – powiedział jeden z respondentów.  

Nie należy jednak zakładać, że na całym obszarze Polski nie ma dysproporcji między kobietami wiejskimi, a tymi 
pochodzącymi z miast oraz mężczyznami w odniesieniu do ich kompetencji i przygotowania zawodowego. Jeden 
z respondentów z województwa zachodniopomorskiego mówi, że kobiety ze wsi (…) start w pracy mają słaby. Generalnie 
te panie są gorzej przygotowane pod względem kompetencji, są gorzej wykształcone, mają problemy z wysławianiem się. 

Taka sytuacja często występuje na obszarach popegeerowskich, np. na znacznych obszarach województwa 
zachodniopomorskiego, choć nie tylko. Jeden z respondentów ze Śląska mówi o kobietach w swoim regionie: Mają niskie 
kwalifikacje, bo po co do szkoły, a te co skończyły to są teraz w mieście. Na wsi więc jest odwrotnie niż w mieście, 
mężczyźni są lepiej wykształceni i wykwalifikowani od kobiet. 

W tym wypadku barierą w zdobywaniu wykształcenia jest nie zamieszkiwanie bądź pochodzenie z terenów 
społecznie i ekonomicznie zdegradowanych, ale fakt, iż tkwi się w opisywanym wcześniej domowym zamknięciu. 
W pojawiającej się coraz częściej sytuacji, w której kobieta również musi podjąć pracę zarobkową, nagle się okazuje, że jej 
kwalifikacje są dość dobre tylko do prostych prac. 

W toku badania udało się zdiagnozować dwie główne bariery dotyczące zatrudniania kobiet z obszarów wiejskich. 
Pierwsza z nich dotyczy wszystkich kobiet bez wyjątku, niezależnie od miejsca zamieszkania i pochodzenia. Jest nią obawa 
pracodawców przed tym, że kobieta zajdzie w ciążę i pójdzie na urlop macierzyński i potem wychowawczy, a przecież 
będzie trzeba ponosić koszty związane z jej zatrudnieniem. Drugi obszar ryzyka wiąże się z potencjalnymi kłopotami 
z punktualnością a nawet stawiennictwem w pracy, jakie mogą wynikać z tego, że kobieta musi dojeżdżać z oddalonego 
od miejsca zatrudnienia domu. Biorąc pod uwagę realne problemy komunikacyjne wsi – nasilające się w szczególności 
w okresie zimowym – jest to trudność, która może mieć rzeczywiście istotny wpływ na zatrudnialność kobiet wiejskich. 
Respondentki podczas kilku wywiadów skarżyły się na słabą infrastrukturę komunikacyjną ich wsi i zaznaczały, że stanowi 
to problem nie tylko z punktu widzenia zdobycia pracy. Wiele kobiet na własną rękę stara się docierać do miejsc pracy. 
Tutaj ważnym problemem okazało się być to, że nie wszystkie panie mają prawo jazdy, nawet jeśli w gospodarstwie/domu 
jest samochód, który mógłby być dla nich dostępny. 

Interesującą informacją jest to, że na obszarach wiejskich panuje silne przekonanie, że pewne zawody są tylko 
męskie, a inne tylko żeńskie. Wydaje się to być pogląd silnie zakorzeniony w wiejskiej mentalności – zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn. Jeden z respondentów powiedział: Przyjęło się, że są zawody żeńskie i męskie. (…) Wolę 
pielęgniarkę od pielęgniarza. Łatwiej znajduję zawody, gdzie kobieta nie jest predysponowana. Na przykład górnik. 

Należałoby się zastanowić, czy taka sztywna wizja podziału ról zawodowych nie stanowi w jakiś sposób bariery 
w emancypacji i rozwoju zawodowym kobiet na wsi. Może nią być, bo stwarza ryzyko spowalniania – jeśli nie zamrażania 
– wchodzenia kobiet do innych grup zawodowych aniżeli te, które na chwilę obecną są akceptowane na wsi jako 
odpowiednie dla kobiet. 

Jeśli chodzi o sytuację społeczną kobiet na obszarach wiejskich, to – patrząc globalnie w perspektywie całego kraju 
– ulega ona stopniowej poprawie. Jej tempo jest, co prawda, różne w poszczególnych obszarach kraju, jednak patrząc 
szerzej można mówić o istotnych zmianach. Wiążą się one przede wszystkim ze wzrostem aktywności kobiet na obszarach 
wiejskich. Coraz częściej kobiety udzielają się społecznie, zrzeszają się, intensyfikują działania wspólnotowe. 
Niewątpliwie istotną rolę odegrał tu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności Program „Leader”. 
To podkreślali praktycznie wszyscy respondenci.  
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Jeśli chodzi o oczekiwania i aspiracje kobiet wiejskich, to widać, że rola żon i matek przestaje im wystarczać. 
Najlepiej widać to właśnie po dynamice aktywizacji społecznej, która stale nabiera tempa. Należy jednak zauważyć, że nie 
wiąże się to u nich z pragnieniem rezygnacji z założenia tzw. tradycyjnej rodziny, tj. zamążpójścia i wychowywania dzieci. 
Chodzi raczej o to, że coraz większa część kobiet wiejskich pragnie być kimś więcej, aniżeli tylko żoną i matką. 
Jednocześnie, co warte jest odnotowania, kobiety jednoznacznie dystansują się do feminizmu. Z niektórych wypowiedzi 
wynika, że feminizm na obszarach wiejskich identyfikowany jest negatywnie, mimo to, że wśród kobiet wiejskich coraz 
silniejsze stają się skłonności do przyjmowania postawy emancypacyjnej.  

Barierą na drodze do tego celu jest wciąż zbyt mała pewność siebie i siła kobiet: Pozycja kobiety na wsi wynika 
z tego, że nie ma odważnych kobiet. Chciałyby ale potrzebują lidera, nie mają inicjatywy. 

Jednak – co też akcentują respondentki i respondenci badania – na zmiany dotyczące ich pozycji zawodowej należy 
jeszcze poczekać.  
Wnioski: 

 Sytuacja kobiet z obszarów wiejskich na rynku pracy jest oceniana źle. 

 Przyczyny tej sytuacji wynikają z utrudnień komunikacyjnych, kwalifikacji niedostosowanych do rynku pracy, 
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi lub osobami starszymi, wyuczonej nieporadności oraz 
obawy przed zmianą. 

 Aktywność kobiet wiejskich zwiększa się, zwłaszcza młodych, przed zawarciem związku małżeńskiego. Kobiety 
z tej kategorii najczęściej podejmują działalność gospodarczą. 

 W rejonach peryferyjnych młode i wykształcone kobiety wyjeżdżają do dużych miast. 

 Kobiety z obszarów wiejskich chętnie podejmą nieskomplikowaną pracę w zakładzie położonym blisko ich miejsca 
zamieszkania. 

 Samozatrudnienie i telepraca jest niewykorzystanym potencjałem kobiet wiejskich, ale brak jest dobrych 
przykładów, które mogłyby promieniować na naśladowczynie. 

 Respondenci wyrażali silne przekonanie, że niektóre zawody są z natury bardziej męskie, a niektóre bardziej 
żeńskie. Pogląd ten jest akceptowany zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety. 

 Ankietowani zwracali uwagę na potrzebę podjęcia działań wspierających motywację kobiet do podjęcia pracy, 
w tym podnoszące samoocenę i umiejętności interpersonalne.  
 

PODSUMOWANIE 
Czy polityka prowadzona wobec 

obszarów wiejskich w dostateczny 
sposób uwzględnia potencjał 
zamieszkujących tam kobiet? 

Potencjał kobiet nie jest dostatecznie wykorzystywany w polityce prowadzonej wobec obszarów 
wiejskich. Kwestie aktywizacji kobiet, zwiększenia ich udziału w rynku pracy czy w kreowaniu 
kapitału społecznego nie są dostatecznie uwypuklone w polityce rozwoju kraju, a co za tym idzie 
w polityce ukierunkowanej na rozwój wsi. 

W jaki sposób PROW realizuje zasadę 
równości szans kobiet i mężczyzn? 

Bezpośrednio w PROW 2007-2013 o kobietach mówi się w kontekście zachowania zasady 
równości szans i niedyskryminacji, o czym stanowią zapisy rozdziału 15. Programu. Wskazano 
tam, że zachowanie tej zasady będzie widoczne: 

 na etapie programowania – kryteria dostępu będą formułowane w taki sposób, aby nie 
dopuścić do dyskryminacji lub faworyzowania którejkolwiek płci, 

 na etapie wdrażania - aplikowanie o przyznanie wsparcia odbywać się będzie na 
podstawie obiektywnych kryteriów nieuwzględniających podziałów na płeć, 

 na etapie monitorowania i sprawozdawczości – informacje będą zbierane 
z uwzględnieniem podziału na płeć. 

PROW nie stosuje pozytywnej dyskryminacji w stosunku do kobiet. 
Czy i w jaki sposób działania 

prowadzone w ramach PROW 2007 -
2013 wpłynęły na zmianę sytuacji 

kobiet wiejskich w zakresie: 

 warunków życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej w tym 

rolniczej; 

 pozycji na rynku pracy; 

 poziomu dochodów. 

Wpływ PROW przekłada się przede wszystkim na zadowolenie z sytuacji materialnej oraz z życia 
na wsi. Beneficjentki programu deklarują, że dzięki pozyskanemu wsparciu poprawiła się ich 
sytuacja materialna – zwiększył się dochód ich gospodarstw domowych, zwiększyła się liczba 
źródeł dochodu czy też źródła te są bardziej zróżnicowane. Ponadto ponad połowa beneficjentek 
twierdzi, że dzięki wsparciu czuje się bardziej zadowolona z życia na wsi, a praca 
w gospodarstwie rolnym sprawia im więcej przyjemności. 

Czy cele i sposób realizacji działań na 
rzecz obszarów wiejskich umożliwiają 
realizacje zawodowych i społecznych 

ambicji kobiet? 

Wyniki badania ewaluacyjnego PROW pokazały, że działania odnoszące się do udziału w rynku 
pracy, zatem 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz 311. Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej to jedne z popularniejszych wśród kobiet działań (łącznie 49% 
beneficjentek PROW korzystało ze wsparcia w ramach tych działań). Kobiety częściej niż 
mężczyźni podejmują działalność w zakresie świadczenia usług turystycznych i komunalnych. 
Należy zatem ocenić, że wsparcie kierowane na obszary wiejskie umożliwia kobietom realizację 
ich ambicji zawodowych. Jednak w kontekście wcześniejszych wniosków z badania, dotyczących 
problemów, jakie napotykają mieszkanki wsi w realizacji swoich planów zawodowych, wsparcie 
oferowane dotychczas przez PROW nadal pozostaje niewystarczające. 
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2.4 Identyfikacja głównych barier aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet wiejskich 
 
2.4.1. Warunki rozwoju przedsiębiorczości kobiet wiejskich oraz bariery w ich wykorzystaniu 

 
W badaniach nad przedsiębiorczością najczęściej wskazywaną systematyką warunków jej rozwoju jest klasyfikacja 

opisana w publikacji wydanej w 2011 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt.: Przedsiębiorczość kobiet 
w Polsce. W raporcie, jako czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości, zidentyfikowano: 

 dostępność kapitału, w tym kredytów, pożyczek, itp., 

 kształtowanie polityki publicznej (podatki, regulacje prawne itd.), 

 publiczne programy wspierania przedsiębiorczości, do których można zaliczyć także programy operacyjne, 

 edukacja i szkolenia, w tym szkolenia dotyczące rozpoczynania działalności lub zarządzania nowym lub rosnącym 
biznesem, 

 profesjonalna obsługa biznesu, w tym obsługa prawna czy księgowa, 

 dostęp do infrastruktury technicznej, 

 dostęp do infrastruktury społecznej, przede wszystkim w zakresie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, 

 normy kulturowe i społeczne, tj. zespół norm społecznych oddziałujących wspierająco lub zniechęcająco 
na aktywizację zawodową. 

W badaniu wśród liderek i liderów Lokalnych Grup Działania (LGD) sprawdzono, na ile zidentyfikowane warunki 
zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy są spełnione. Respondenci w badaniu najgorzej ocenili możliwości zatrudnienia 
w elastycznym czasie lub na odległość (elastyczne formy pracy) (oceny słabo i bardzo słabo – 60,6% wskazań), dostępność 
do infrastruktury społecznej, w tym opieki nad osobami starszymi (61,2% ocen: słabo i bardzo słabo) oraz dziećmi (50,6% 
wskazań na oceny słabo i bardzo słabo). Ankietowani podkreślali jednak, że w przypadku dostępu do przedszkoli 
zauważalna jest nieznaczna poprawa na przestrzeni ostatnich kilku lat, często powodowana zakładaniem przedszkoli 
dofinansowanych ze środków UE.  

Zdaniem 47,1% ankietowanych przedstawicieli LGD nie jest spełniony także warunek prowadzenia polityki 
publicznej ukierunkowanej na ułatwienia zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Prawie połowa 
respondentów (45,3%) negatywnie oceniła również dostępność profesjonalnej obsługi biznesu. 

 
Wykres 88. Ocena warunków rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich [%]  

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród liderek LGD (luty 2012r., N=170). 

 
Na poziomie „przeciętnie”, "dobrze” i „bardzo dobrze” przedstawiciele LGD ocenili przede wszystkim dostęp do 

programów oferujących dotacje na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej (70% pozytywnych odpowiedzi), 
a także do doradztwa indywidualnego (68,3% pozytywnych ocen). W świetle wyników pochodzących z pozostałej części 
badań kluczową kwestią staje się zatem nie tylko dostępność wsparcia, ale także wiedza o jego istnieniu i sposobach 
korzystania. Rozkład odpowiedzi z pytania o poziom wiedzy kobiet nie pozwala jednak wyciągnąć jednoznacznych 
wniosków. 
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Wykres 89. Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat instrumentów wsparcia przedsiębiorczości [%] 
 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród liderek LGD (luty 2012r., N=170). 

 

W badaniu PAPI wśród kobiet wiejskich widać jednak, że ponad 40% kobiet nie wie czym jest PROW, a spośród 
tych, które kojarzą program znaczna część deklaruje, że nie będzie z niego korzystała. Kobiety, które orientują się 
w tematyce PROW i korzystają z tego wsparcia lub zamierzają z niego korzystać, stanowią około 30% kobiet wiejskich 
objętych badaniem. 
 
Wykres 90. Korzystanie ze wsparcia PROW gospodarstw rolnych [%] 

 
Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  

w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200)  
 

W badaniu PAPI wśród liderek społecznych (innych niż przedstawicielki LGD) zidentyfikowano z kolei kluczowe 
bariery nie tylko w rozwoju przedsiębiorczości, ale także w realizacji celów społecznych. Wskazane zostały przeszkody: 

 dla zakładania własnej działalności gospodarczej – brak środków finansowych (77,5% wskazań), brak wiedzy jak 
to zrobić (49,1%), przeświadczenie o biurokracji związanej z uzyskaniem i rozliczeniem pomocy (45,7%) oraz brak 
wiary we własne siły (45,7%); 

 dla zwiększania produkcji rolnej we własnym gospodarstwie – brak środków finansowych (64,3%), brak 
wystarczającej pomocy ze strony organizacji i instytucji, które powinny oferować wsparcie (38,7%); 

 dla podwyższania wykształcenia – brak środków finansowych (65,3%) oraz nadmiar obowiązków domowych 
(50,3%); 

 dla podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności – brak wystarczającej pomocy ze strony organizacji 
i instytucji, które powinny oferować wsparcie w tym zakresie (38,2%), przy czym barierą dla inicjatyw 
o charakterze społecznym często jest brak zrozumienia w otoczeniu (26,6%), a do podejmowania wspólnych 
inicjatyw biznesowych brak wiedzy jak to zrobić (53,8%); 

 dla podejmowania zatrudnienia w firmach barierą jest nadmiar obowiązków domowych oraz jednocześnie brak 
wiary we własny siły (20,8%), przy czym w przypadku pracodawców z miasta, a nie terenów wiejskich, kluczowym 
czynnikiem stają się trudności komunikacyjne (41%). 

Reasumując – warunki, jakie należy stwarzać na obszarach wiejskich, aby pobudzać przedsiębiorczość kobiet, są 
spełnione w niewielkim stopniu i dotyczą w większej części warunków dla samo zatrudnienia, a nie zatrudnienia. Jako 
bariery w rozwoju przedsiębiorczości kobiet z obszarów wiejskich oraz w zwiększaniu ich udziału w rynku pracy należy 
wskazać niedostateczne możliwości podejmowania zatrudnienia w elastycznym czasie pracy czy też na odległość (w tym 
również trudności wynikające z infrastruktury drogowej i komunikacji), jak również niewystarczający dostęp do 
infrastruktury społecznej, w tym przede wszystkim w zakresie opieki nad osobami starszymi. Ponadto istotną barierą jest 
sytuacja materialna kobiet i niewystarczające możliwości finansowe do inwestowania. Należy zatem zaspokojenie tych 
warunków traktować jako priorytet w niwelowaniu barier zwiększenia udziału kobiet wiejskich w rynku pracy. 
Dodatkowo, jako kluczowy kierunek aktywizowania kobiet należy wskazać wspieranie zakładania przez kobiety na 
obszarach wiejskich mikroprzedsiębiorstw, gdyż coraz więcej z nich jest zainteresowanych tą formą udziału w rynku pracy. 
Wnioski te potwierdzają dotychczasowe wyniki badań poruszających ten problem. W 2011 r. TNS OBOP przeprowadził 
badania na wsi i pytał w ankietach m. in. o rodzaje wsparcia, które pozwoliłoby zwiększyć aktywność kobiet na wsi. Już 
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wówczas, nie tylko kobiety, ale także mężczyźni, wskazywali na konieczność dofinansowania opieki nad dziećmi, wsparcie 
rozwoju samozatrudnienia oraz tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy w elastycznych godzinach i na odległość. 

 
Wykres 91. Rodzaje wsparcia, które pozwoli zwiększyć aktywność kobiet wiejskich na rynku pracy [%] 

 
Źródło: TNS OBOP, (mieszkańcy wsi – N = 1500, kobiety – N = 761, mężczyźni – N = 739,  do 34 lat – N = 481, 35 – 44 lat – N = 277, 45 – 

54 lat – N = 270, 55 lat i więcej – N = 471) 
 

2.4.2. Pracodawcy wobec zatrudnienia kobiet wiejskich oraz zachowania zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn 

 
Próba badawcza pracodawców objęła 200 przedsiębiorstw. Struktura próby była zgodna z założeniami wstępnymi, 

tj. objęła obszar wszystkich 16 województw, a w każdym województwie przeprowadzono wywiady z przedstawicielami 
przedsiębiorstw działających na obszarach peryferyjnych oraz obszarach przylegających do ośrodków wzrostu – 
najczęściej stolic województwa. Destynacje próby zostały wskazane identycznie, jak w przypadku badań PAPI. 
Przedsiębiorstwa były zlokalizowane wyłącznie na obszarach wiejskich. 

Badani pracodawcy zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat zatrudnienia kobiet wiejskich w swoich firmach 
oraz zachowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w zatrudnianiu. Ocena kobiet wiejskich jako pracowników 
została określona na podstawie kolejnych przybliżeń. Najpierw poproszono respondentów o porównanie przydatności 
pracowników pochodzących z obszarów wiejskich w stosunku do pracowników z miasta, a następnie odniesienie się do 
cech pracowników - kobiet wiejskich. Sposób analizy opinii pracodawców ilustruje Rysunek 24. 
 
Rysunek 24. Schemat oceny przydatności pracowników w prowadzonej działalności gospodarczej 

 
Źródło: Badanie CRSG (luty 2012r., N=200). 
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Poprzez zastosowanie tego rodzaju schematu pracodawca mógł przybliżać kolejne perspektywy porównania, a co 
za tym idzie, wyrażenie przemyślanej opinii, osadzonej w kontekście miejsca zamieszkania i płci. 

W pierwszym przybliżeniu poproszono respondentów o porównanie przydatności kandydatów do pracy ze wsi oraz 
z miasta. Porównanie odnosiło się do specyfiki prowadzonej działalności, co wskazuje na ocenę rzeczywistej przydatności.  

Ponad połowa badanych pracodawców nie preferuje żadnej z kategorii zamieszkania. Dla tych pracodawców 
miejsce zamieszkania kandydatów nie jest ważne. Jednak co czwarty pracodawca twierdzi, że łatwiej jest mu znaleźć 
pracownika w mieście, a co piąty – na wsi (aneks – wykres nr 1). 

Można przyjąć, iż o możliwości pozyskania określonego kandydata do pracy decyduje profil działalności firmy. 
Mieszkańcy miasta na ogół wykazują większy wachlarz umiejętności i specjalności zawodowych. Z kolei mieszkańcy wsi 
częściej posiadają wykształcenie i umiejętności związane z działalnością rolniczą, chętniej podejmują prace prostsze, nie 
wymagające wysokich kwalifikacji. Spośród 50. pracodawców preferujących kandydatów z miasta, 38. prowadzi 
działalność produkcyjną (wyrób opakowań, odzieży, artykuły spożywcze, 2 drukarnie). Wśród pozostałych pracodawców 
z tej kategorii znajdziemy głównie zakłady usługowe, w tym usługi finansowe. Z kolei wśród pracodawców twierdzących, 
iż łatwiej jest im znaleźć kandydatów do pracy z obszarów wiejskich, dominowała produkcja drzewna, transport 
i budownictwo. Trudno natomiast wskazać na wyraźny typ przedsiębiorstwa, dla którego kandydatów do pracy można 
znaleźć zarówno wśród mieszkańców wsi, jak i miasta. W tej najliczniejszej kategorii są zarówno przedsiębiorstwa 
o prostej produkcji, jak i zakłady świadczące bardzo złożone usługi. 

Dostępność kandydatów do pracy nie determinuje ogólnej oceny pracownika według miejsca zamieszkania. Pod 
tym względem częściej respondenci wskazywali na wolę współpracy z pracownikami pochodzącymi ze wsi niż z miasta 
(24% wobec 4%; por. aneks – wykres nr 2). Wśród pracodawców dominuje jednak pogląd, że miejsce zamieszkania 
pracowników nie ma znaczenia we współpracy w zakładzie pracy. 

Uzasadniając swoje opinie pracodawcy twierdzili, że choć „Każdy jest taki sam w pracy” i „Nie jest istotne, gdzie kto 
mieszka i skąd pochodzi”, to osoby ze wsi „są bardziej kreatywne, kiedy trzeba improwizować”, „są mniej wymagające”, 
„bardziej szanujące pracę i bardziej pracowite”, a wreszcie „pracownik ze wsi jest tańszy – mniej wymagający”. Nie jest 
bez znaczenia, że pracownicy ze wsi „są kulturalni, dobrze wychowani” i „łatwiej manipulować takimi pracownikami”. 

Kolejnym przybliżeniem pozwalającym na ocenę kobiet wiejskich jako potencjalnych pracowników w zakładach 
pracy jest ocena ich cech pracowniczych. Ocena ta dotyczyła 12 dyspozycji obejmujących między innymi kwestie 
zaangażowania, dyscypliny, oczekiwanego miejsca w strukturze organizacyjnej, wysokości wynagrodzenia (aneks – wykres 
nr 3). Generalnie pracodawcy oceniali bardzo pozytywnie kobiety wiejskie jako aktualne lub potencjalne pracownice. 
Najczęściej wskazywano na ich pracowitość, łatwość podporządkowania się przełożonym oraz wysoką gotowość do 
poświęceń w pracy. Cechy te wymienione przez ponad 67% badanych świadczą o tym, że wizerunek kobiety wiejskiej ma 
tradycyjny charakter. Pracowitość, podporządkowanie i poświęcenie to cechy przypisywane wiejskim kobietom 
w tradycyjnych społecznościach chłopskich. Blisko 60% badanych przypisuje kobietom wyższą w stosunku do mężczyzn 
solidność, związaną choćby z mniejszym uzależnieniem od alkoholu lub papierosów, a także otwartość i gotowość do 
podejmowania nowych zadań. Ta druga cecha jest bodaj jedyną cechą, którą można przypisać pracownikowi 
nowoczesnego przedsiębiorstwa. 

Opinie pracodawców podtrzymują stereotypowe ujęcie. Ich zdaniem kobiety wiejskie przedkładają dom 
i rodzinę ponad pracę (56,5%), nie wierzą w siebie (50,5%). Stosunkowo mało osób wskazuje na gotowość kobiet do 
podnoszenia własnych kwalifikacji (29,5%).  

Nisko oceniane są oczekiwania kobiet wiejskich wobec warunków pracy. Jedynie 3% badanych uważa, iż kobiety 
wiejskie mają nadmierne oczekiwania odnośnie warunków socjalnych w miejscu pracy. Kwestia krótszego czasu pracy też 
nie wydaje się istotna – jedynie 7% pracodawców widzi tego rodzaju oczekiwania kobiet wiejskich jako wyższe niż 
mężczyzn oraz mieszkańców miasta. Taka opinia może być wynikiem doświadczenia pracodawców, którzy nie spotkali się 
z tego rodzaju oczekiwaniem. 

Kobiety wiejskie nie dążą do awansu za wszelką cenę, ani nie oczekują wyższych zarobków. Odsetki odpowiedzi 
potwierdzających dążenie do awansu i wyższych zarobków wskazuje jedynie odpowiednio 8 i 9,5% pracodawców. 

Ogólny obraz kobiet wiejskich jako rzeczywistych lub potencjalnych pracowników oparty jest na przekonaniu 
o ich wysokiej gotowości do poświęceń oraz niskich oczekiwań płacowych i warunków pracy. Formułowane oceny 
dotyczą więc osób o niskich kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Wreszcie zapytano pracodawców o ogólną ocenę kobiet ze wsi jako pracowników.  
Ostatecznie, pomimo złożonej postawy, pracodawcy nie wykazują niechęci do zatrudniania kobiet z obszarów 

wiejskich. Blisko 2/3 badanych (65,5%) nie przywiązuje znaczenia do miejsca zamieszkania i płci swoich pracowników. 
Wśród respondentów jedynie 1,5% pracodawców uważa, iż w przedsiębiorstwach bardzo niechętnie zatrudnia się kobiety 
wiejskie, a dalsze 13,5% uważa, iż pracodawcy „raczej” nie chcą ich zatrudniać. Nieco większa jest liczba respondentów 
przeciwnego zdania. Według 7% badanych, pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają kobiety wiejskie, zaś kolejne 12% 
uważa, iż są one zatrudniane „raczej chętnie” (por. aneks – wykres nr 4). 
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Rzeczywisty poziom zatrudnienia kobiet z obszarów wiejskich nie odpowiada jednak ich potencjałowi. Z tego 
względu zadano pod rozwagę respondentom kwestię wprowadzenia jakiegoś szczególnego parytetu przy zatrudnianiu 
kobiet. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, pojęcie pozytywnej dyskryminacji, jako polityki zmierzającej do 
wprowadzenia preferencji lub utrzymania równości w dostępie do pracy ze względu na płeć nie jest przedsiębiorcom 
znane. Mniej niż co piąty pracodawca (18,5%) znał to pojęcie (por. aneks – wykres nr 5).  

Wszystkim uczestnikom badania pojęcie to wyjaśniono następująco: „Formą dyskryminacji pozytywnej jest osobna 
pula (parytet) dla czarnoskórych, kobiet lub osób ze wsi w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelni”. Następnie zapytano 
respondentów o zasadność tego rodzaju parytetu przy zatrudnianiu kobiet mieszkających na wsi.  

Dla nieco ponad 40% badanych wprowadzenie parytetu przy zatrudnianiu nie ma żadnego znaczenia. Wśród 
pozostałych przeważają osoby przeciwne wprowadzeniu parytetu zatrudnienia ze względu na płeć. Łącznie prawie 30% 
badanych w sposób zdecydowany lub mniej radykalny uważa, iż parytety wobec kobiet wiejskich nie są w żaden sposób 
uzasadnione. Przeciwnego zdania jest 20% badanych (por. aneks – wykres nr 6). Oznacza to, że najwyżej co piąty 
respondent jest zwolennikiem wprowadzenia parytetu przy zatrudnianiu kobiet wiejskich. 

 
2.4.3. Ocena realizacji polityki równości szans ze względu na występujące bariery aktywizacji zawodowej 

 
Niewątpliwie, na podstawie licznych wypowiedzi udzielonych podczas realizacji wywiadów pogłębionych, najwięcej 

pozytywnych głosów ze strony respondentów i respondentek padło pod adresem Osi 4 PROW, czyli Programu „Leader”. 
Jedna z Pań wyraziła się o nim z wielkim entuzjazmem: 

Wzrosła aktywność społeczna całej miejscowości! Nie tylko kobiet. Robiąc imprezy kulturalne, remontując świetlice 
– mieszkańcy to robią w czynie społecznym. Czują się później właścicielami i dbają o to. Leader to jest piękny program, 
który pobudził wzrost kapitału społecznego na wsi. On był do tej pory uśpiony. A ja widzę, jak pięknie przez ten okres 
społeczność pobudziła się do działania. Jest jeszcze dużo do zrobienia – pobudzono u nas do tej pory 40% tego kapitału, 
a 60% trzeba jeszcze pobudzić. Na podstawie większości wypowiedzi, które pojawiły się na etapie badania jakościowego 
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że największym dobrodziejstwem PROW dla obszarów wiejskich jest właśnie to, że 
wzmógł on aktywność społeczną i - tym samym – zwiększył poziom kapitału społecznego. Biorąc pod uwagę to, że na 
wsi przede wszystkim kobiety najżywiej angażują się w organizację i animację życia wspólnotowego, to jest to chyba 
obszar, na którym sytuacja kobiet poprawiła się w największym stopniu.  

Respondentki zwracały również uwagę na to, że przydatna kobietom jest również Oś 3, a w szczególności działanie 
„Odnowa i rozwój wsi”. W tym wypadku znowu wskazywano na użyteczność tego działania ze względu na możliwość 
finansowania zeń działań dotyczących kultury, tożsamości i szeroko rozumianych inicjatyw o społecznym charakterze. 
Szczególnie istotne były tu – co podkreślało wielu respondentów – remonty świetlic wiejskich, które umożliwiły w wielu 
miejscach wzrost aktywności społecznej. 

Jeśli chodzi o pozostałe działania, które realnie wpływają na poprawę sytuacji kobiet wiejskich, to należałoby 
wskazać jeszcze na działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw" – obydwa również w ramach Osi 3 PROW. Kobiety korzystały z tych środków m.in. na zakładanie 
i rozwój działalności agroturystycznej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że PROW – w porównaniu z wpływem, jaki 
wywarł na intensyfikację życia społeczno-kulturalnego kobiet na wsi – w znacznie mniejszym stopniu przyczynił się do 
wzrostu żeńskiej przedsiębiorczości.  

Niektórzy respondenci, tłumacząc dysproporcję jaka zachodzi między wpływem PROW na aktywność społeczną 
kobiet i ich przedsiębiorczość, wskazywali na to, że kluczowe jest obecnie pobudzenie tej pierwszej. Kobiety powinno się 
przede wszystkim pobudzić do aktywności, by odważyły się wyjść z domu i zacząć działać w przestrzeni publicznej. Wtedy 
przyjdzie czas na to, by chętniej i częściej zakładały własne firmy. 
Wnioski: 

 Przykłady kobiecej przedsiębiorczości wciąż są rzadkie i dotyczą tradycyjnej domeny ich działalności: handlu, 
usług fryzjerskich i kosmetycznych, gastronomii. 

 Nie rozwija się chałupnictwo. 

 Nie istnieje rynek pracy na odległość. 

 Procedury PROW przy pozyskiwaniu środków są bardziej złożone niż w innych programach. 

 W PROW brak jest podejścia kompleksowego, które łączyłoby wsparcie finansowe ze wsparciem technicznym, 
merytorycznym i psychologicznym. 

 Doradztwo dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą obejmuje jedynie działalność 
rolniczą i okołorolniczą. Brak tego rodzaju wsparcia dla działalności pozarolniczej (należy się zastanowić, czy nie 
jest to wypadkową kompetencji doradców). 

 Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego hamują przepisy sanitarno-epidemiologiczne. Brak jest mody na zdrową 
żywność. 
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PODSUMOWANIE 
Jaki jest poziom wiedzy kobiet na 

temat instrumentów wsparcia 
przedsiębiorczości kobiet 

wiejskich? 

Ponad 40% kobiet nie wie czym jest PROW, a spośród tych, które kojarzą program znaczna część 
deklaruje, że nie będzie z niego korzystała. Kobiety, które orientują się w tematyce PROW 
i korzystają z tego wsparcia lub zamierzają z niego korzystać, stanowią około 30% kobiet 
wiejskich objętych badaniem. 

Jaki jest poziom wykształcenia i 
kwalifikacji kobiet wiejskich (w 

tym jak kształtuje się 
dotychczasowa aktywność kobiet 

wiejskich na rynku pracy)? 

Kobiety z obszarów wiejskich w niczym nie ustępują zawodowo kobietom z miast. Blisko połowa 
ma wykształcenie średnie, a co piąta legitymuje się dyplomem uczelni wyższej. Często kobiety są 
lepiej wykształcone niż mężczyźni. Ponad 66% kobiet to osoby stale pracujące, z czego nieco 
ponad połowa pracuje w gospodarstwie rolnym, pozostałe aktywne zawodowo kobiety 
najczęściej pracują na umowę o pracę, a co dziesiąta prowadzi własną pozarolniczą działalność 
gospodarczą. W opiniach pracodawców kobiety cechuje zdecydowanie większa niż u mężczyzn 
ambicja i determinacja w zdobywaniu i utrzymywaniu pracy. Są również bardziej obowiązkowe 
i punktualne, aniżeli mężczyźni. 

Jaki stosunek mają pracodawcy 
do zatrudniania kobiet wiejskich 

oraz do zachowania zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn 
w zatrudnianiu (w tym stosunek 

do parytetów)? 

Pracodawcy oceniali bardzo pozytywnie kobiety wiejskie jako aktualne lub potencjalne 
pracownice. Najczęściej wskazywano na ich pracowitość, łatwość podporządkowania się 
przełożonym oraz wysoką gotowość do poświęceń w pracy. Opinie pracodawców podtrzymują 
stereotypowe ujęcie - ich zdaniem kobiety wiejskie przedkładają dom i rodzinę ponad pracę, nie 
wierzą w siebie, cechuje je niska gotowość do podnoszenia własnych kwalifikacji.  
Pojęcie pozytywnej dyskryminacji, jako polityki zmierzającej do wprowadzenia preferencji lub 
utrzymania równości w dostępie do pracy ze względu na płeć, nie jest przedsiębiorcom znane. 
Dla nieco ponad 40% badanych wprowadzenie parytetu przy zatrudnianiu nie ma żadnego 
znaczenia. Wśród pozostałych przeważają osoby przeciwne wprowadzeniu parytetu 
zatrudnienia ze względu na płeć. 

Czy realizacja polityki równości 
szans wpływa na zmniejszenie się 

barier aktywizacji zawodowej 
kobiet? 

Działania realizowane w ramach PROW, jak i innych programów kierujących pomoc m. in. na 
obszary wiejskie, wpływają na zmniejszanie się barier aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi, 
w tym kobiet. Działania te nadal pozostają jednak niewystarczające, nie mają kompleksowego 
charakteru, przez co przykłady kobiecej przedsiębiorczości nadal są rzadkie i dotyczą tradycyjnej 
domeny ich działalności. W PROW brak jest podejścia kompleksowego, które łączyłoby wsparcie 
finansowe ze wsparciem technicznym, merytorycznym i psychologicznym. 

  
2.5 Warunki zwiększenia udziału kobiet wiejskich w rynku pracy 

 
2.5.1. Możliwości zwiększenia zatrudnienia kobiet wiejskich w opinii przedsiębiorców 

 
W ramach badania CATI poproszono przedsiębiorców o wskazanie barier i przeszkód utrudniających zatrudnienie 

kobiet z obszarów wiejskich. Łącznie wskazano 9 czynników, które pracodawcy mieli ocenić jako istotne lub nieistotne 
przeszkody w aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich.  

 
Wykres 92. Przeszkody w aktywizacji kobiet wiejskich na rynku pracy w opiniach pracodawców [w %] 

 
Źródło: Badanie CRSG (luty 2012r., N=200). 

 
Zdaniem pracodawców, największymi przeszkodami w aktywizacji zawodowej kobiet z obszarów wiejskich jest 

niewystarczający system opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, który powoduje konieczność sprawowania opieki 
osobistej . Opinię taką wyrazili niemal wszyscy badani, bo 89%. 
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Oczekują zbyt wysokich zarobków w stosunku do umiejętności 

Lenistwo - po prostu wolą siedzieć w domu 

Kobiety wiejskie nie są przygotowane mentalnie do pracy poza domem 

Rodzina i sąsiedzi nie pochwalają pracy kobiet poza gospodarstwem domowym 

Mają zbyt wiele obowiązków domowych, co uniemożliwia podjęcie 
jakiejkolwiek pracy 

Nie chcą pracować poza miejscem zamieszkania ze względu na obowiązki 
rodzinne 

Mają niewystarczające kwalifikacje 

Mała mobilność – kobiety ze wsi nie mają możliwości dojeżdżania do pracy 
poza miejscem zamieszkania 

Brak możliwości pozostawienia dzieci w żłobku, przedszkolu 
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Jako drugą przeszkodę w aktywizacji kobiet wiejskich wskazano ich niską mobilność, trudności w dotarciu z miejsca 
zamieszkania do zakładu oferującego miejsca pracy. Niska dostępność dotyczy niewystarczającej i niedostosowanej sieci 
połączeń transportu publicznego oraz wysokich kosztów dojazdów indywidualnych. Tego rodzaju opinie wyraziło 71,5% 
badanych. 

Na kolejnych miejscach uplasowały się opinie o przeszkodach wynikających z niskiej oceny kwalifikacji kobiet 
wiejskich (44,5% wskazań), braku możliwości pracy ze względu na obowiązki domowe i rodzinne (39,5%), a także 
obciążenia innymi obowiązkami (34%). Wreszcie ostatnią grupę przeszkód stanowią opinie pracodawców negatywnie 
oceniające motywacje i poziom oczekiwań kobiet wobec pracy. Mniej niż co dziesiąty respondent (9%) wskazał na zbyt 
wysokie oczekiwania wobec zarobków w stosunku do oferowanych umiejętności. Nieco częściej (10,5%) ankietowani 
wskazali na lenistwo kobiet wiejskich, które ich zdaniem wolą siedzieć w domu niż pracować. Wreszcie kobiety wiejskie – 
według blisko 20% uczestników badania - nie są mentalnie przygotowane do pracy poza domem, a zdaniem co czwartego 
respondenta, rodzina i sąsiedzi nie pochwalają pracy kobiet poza domem. 

Z przedstawionych przez pracodawców opinii wynika, że istotne przeszkody dotyczą zarówno obiektywnych 
czynników infrastruktury społecznej i transportowej, jak i subiektywnych czynników dotyczących mentalności kobiet 
wiejskich i ich społecznego otoczenia. 

Z punktu widzenia celów badania, kwestią zasadniczą jest określenie poziomu akceptacji dla działań 
interweniujących na rynku pracy w celu podniesienia aktywności zawodowej kobiet z obszarów wiejskich. Łącznie 
przedstawiono uczestnikom badania 11 narzędzi wsparcia aktywizacji zawodowej kobiet. Osiem wskazanych narzędzi 
uzyskało akceptację u ponad 60% z nich.  

 
Wykres 93. Ocena narzędzi wspierania aktywizacji zawodowej kobiet na obszarach wiejskich z perspektywy pracodawców [%] 
 

 
Źródło: Badanie CRSG (luty 2012r., N=200). 

 
Najwyższe poparcie uzyskała propozycja upowszechnienia flexicurity (87%), co można uznać za ogromny sukces 

związany z promocją i upowszechnianiem tego nowoczesnego systemu rynku pracy. Wynika stąd, że proponowane 
rozwiązanie zostało zaakceptowane przez pracodawców i może być wdrażane. Mankament polega na tym, że jest to wciąż 
rozwiązanie o charakterze pilotażowym, dla którego brakuje unormowań prawnych umożliwiających jego przyjęcie przez 
Fundusz Pracy. Jak dotąd system jest upowszechniany i testowany wyłącznie w ramach środków EFS, co oznacza, że skala 
oddziaływania tego rodzaju narzędzia jest niewielka. 

Kolejne dwa rozwiązania należą do narzędzi stosowanych już w ramach Funduszu Pracy. Po pierwsze, pracodawcy 
oczekują specjalnych preferencji podatkowych i ubezpieczeniowych w przypadku zatrudnienia kobiet z obszarów 
wiejskich. Tego rodzaju rozwiązanie przypominać miałoby rozwiązanie stosowane np. przy zatrudnianiu osób 
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(flexicurity) 



 

 
Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania  
 

 

 

 

Strona 78 

niepełnosprawnych lub absolwentów szkół w ramach staży zawodowych. Jako korzystne rozwiązanie to uznaje aż 85,5% 
badanych. Druga propozycja, uzyskująca wysokie notowanie blisko 77% badanych, dotyczy refundacji kosztów szkolenia 
oraz przystosowania do miejsca pracy. 

Kolejne miejsca wśród proponowanych narzędzi zajmuje: upowszechnienie pracy chałupniczej i telepracy (73%), 
refundacji kosztów dojazdu (71,5%), zwolnienie lub refundacja pośrednich kosztów pracy w okresie prac sezonowych 
(71%), a także wprowadzenia szczególnie elastycznych form zatrudnienia ze względu na możliwość zawarcia, 
wypowiedzenia, a przede wszystkim czasowego zawieszenia pracy (63%). 

Mniejsze poparcie uzyskała propozycja dostosowania czasu pracy do potrzeb rodziny (np. elastycznego czasu 
pracy, pracy dzielonej). Tego rodzaju propozycje spotkały się z uznaniem 47% pracodawców. 

Najmniejszą akceptację uzyskały propozycje pracy w niepełnym wymiarze czasu (22,5%), skróconego okresu 
wypowiedzenia pracy (19%) oraz obniżenia płacy minimalnej dla kobiet z obszarów wiejskich (14%). 

Pracodawcy indagowani o gotowość zatrudnienia w swoich firmach kobiet z obszarów wiejskich w przypadku 
wprowadzenia określonego narzędzia najżywiej reagowali na możliwość obniżenia składek ZUS. Prawie połowa 
pracodawców (94 osoby) zatrudniłaby kobiety z obszarów wiejskich, gdyby koszty pośrednie pracy byłyby niższe.  

Kolejnym czynnikiem podnoszącym gotowość pracodawców do zatrudnienia kobiet z obszarów wiejskich w ich 
zakładzie pracy było dofinansowanie kosztów szkolenia - 31 osób, refundacja kosztów dojazdów - 28 osób, możliwość 
elastycznego zatrudnienia zgodnie z zasadą flexicurity – 11 pracodawców, dofinansowanie przy tworzeniu miejsc pracy - 4 
osoby oraz wprowadzenie elastycznego czasu pracy - 6 osób. 

Dość znaczna część firm nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia lub nie chce zatrudnić kobiet ze względu na 
prowadzony profil działalności (np. kamieniołomy, leśnictwo, produkcja ciężka, budownictwo). Łącznie było 14 takich 
przedsiębiorstw. 

Ważnym pytaniem operacyjnym przy realizacji parytetu zatrudnienia dla kobiet wiejskich jest kwestia dystrybucji 
środków przeznaczonych na wsparcie tych działań. Możliwe jest tutaj skierowanie środków w kierunku pracodawcy lub 
pracobiorcy, albo do nich łącznie.  

 
Wykres 94. Kierunek wsparcia finansowego w celu aktywizacji kobiet wiejskich na rynku pracy [%] 

 
Źródło: Badanie CRSG (luty 2012r., N=200). 

 
Według badanych pracodawców, wsparcie finansowe winno być kierowane w stronę przedsiębiorstwa. Zdaniem 

73% respondentów, właśnie przedsiębiorca ma niezbędną wiedzę i możliwości techniczno-organizacyjne niezbędne do 
przeprowadzenia wymaganych działań formalnych. Zdaniem badanych, pracodawca ma też odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie, ale może działać rutynowo. 

Respondenci uznali, że pracobiorca mógłby korzystać z możliwości refundacji kosztów dojazdu lub kosztów 
szkolenia, ale także w tych przypadkach pracodawca mógłby racjonalizować te koszty. Pięciu pracodawców stwierdziło 
jednak, że dofinansowanie powinno być przekazane pracobiorcy, bo lepiej zna on swoje potrzeby i lepiej może je 
spożytkować. 

Z kolei korzystanie ze środków wsparcia wspólnie mogłoby się przyczynić do zwiększenia motywacji pracobiorcy 
i ograniczyć koszty pracodawcy. Mógłby powstać rodzaj trójstronnego kontraktu pomiędzy pracodawcą, pracobiorcą oraz 
instytucją finansującą. 

 
2.5.2. Warunki formalno-prawne zwiększające udział kobiet wiejskich w rynku pracy 

 
Na wstępie należy zauważyć, że katalog barier dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet wiejskich jest 

dość pokaźny. Najpierw omówimy te trudności, które są wspólne zarówno dla jednego, jak i drugiego obszaru kobiecej 
aktywności. 

Fundamentalną barierą dla społecznego i zawodowego rozwoju kobiet z obszarów wiejskich jest to, co można by 
określić mianem bierności społecznej (i – szerzej – życiowej) oraz – powiązanej z nimi – niskiej samooceny, czyli 
zaniżonego poczucia własnej wartości. Kobiety ze wsi są mniej pewne siebie, mają lęk przed podejmowaniem trudnych 
decyzji. Kobiety nie chcą włączać się [w różne formy aktywności], siedzą w domu. 

Nie wdając się w szczegółową analizę przyczyn takiego stanu rzeczy, wydaje się, że za tę sytuację odpowiada 
przeważająca na terenach wiejskich kultura patriarchatu. Dominująca rola mężczyzny – w domu, w gospodarstwie, w 
wiejskich strukturach władzy – sprawia, że kobiety w dalszym ciągu pozostają wycofane. Fundamentalny problem ma więc 
charakter mentalny.  
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Jeśli chodzi o aktywność społeczną, to bywa, że na pierwszą istotną barierę – poza wymienioną powyżej, która ma 
charakter ogólny – kobiety natykają się już w domu. Chodzi o to, że czasem jest tak, iż sami mężczyźni bardzo niechętnie 
reagują na to, że ich żony/córki włączają się w jakieś działania o wspólnotowym charakterze. Jedna z respondentek 
powiedziała, że w jej wsi zdarzały się nawet przypadki przemocy fizycznej ze strony mężczyzn na tym tle. Co pocieszające, 
tak drastyczne sytuacje wydają się być odosobnione i marginalne, ale sam problem męskiej nieufności i niechęci 
względem udzielania się kobiet w życiu wspólnotowym wsi istnieje. Z pewnością jest on zróżnicowany lokalnie, niemniej 
– jak się wydaje – w mniejszym lub większym stopniu dotyczy wszystkich regionów Polski. Kobiety muszą często 
przekonywać swoich mężów (lub ojców), że to, w co chcą się zaangażować, jest ważne, pożyteczne i – można się domyślać 
takiej obawy – w niczym im (mężczyznom) nie zagraża.  

Kolejnym istotnym problemem, ale ściśle wiążącym się z opisanymi powyżej, jest niewielka ilość liderek 
lokalnych. Pomijając to, że – podobnie jak inne kobiety – muszą poradzić sobie z wyżej wymienionymi trudnościami, 
to często brakuje im dostatecznych kompetencji, by udźwignąć zadania, które stawia przed nimi ich specyficzna rola 
w wiejskim środowisku kobiecym. 

Barierą bywa również brak odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego. Chodzi o miejsca, w których kobiety 
mogłyby się spotykać. Czasami w organizacji tego rodzaju przestrzeni pomagają im inni ważni aktorzy życia społecznego 
wsi, np. proboszcze, czy przedstawiciele władz (sołtysi, wójtowie itp.). Należy zaznaczyć, że w tym obszarze – właśnie 
dzięki PROW – sytuacja zmienia się na lepsze, przede wszystkim dzięki remontom świetlic wiejskich, które mogą służyć 
tego rodzaju spotkaniom, jak i innym formom kulturalnej i społecznej działalności. 

Jeden z respondentów dziwił się, zastanawiając się nad przyczynami braku aktywności gospodarczej kobiet: 
To zdumiewające. Taka kobieta prowadzi dom, pomaga mężowi w gospodarstwie, gotuje, wychowuje dzieci. I jej się 
wydaje, że nie poradzi sobie z prowadzeniem firmy! Jak wspominaliśmy, podobnie jak w przypadku działalności 
społecznej, główną barierą powstrzymującą kobiety przed zakładaniem swojej własnej działalności gospodarczej jest brak 
wiary we własne siły. Mimo, że w życiu codziennym podejmują się realizacji tak wielu wyzwań, to pozostają przekonane, 
że nie poradzą sobie z prowadzeniem własnej firmy.  

Wszystkie respondentki – w szczególności mieszkanki wsi – akcentowały, że w punkcie wyjścia konieczna jest 
aktywizacja kobiet i że bez tego nie będzie ani kobiet przedsiębiorczych, ani społecznie zaangażowanych. A to zakłada – 
i to również w wywiadach było akcentowane – jakieś działania nakierowane na pracę z mentalnością kobiet wiejskich. 
Kluczowe w tym wypadku jest pobudzanie wiary we własne siły. Respondenci powiedzieli: Bez wsparcia mogą sobie 
pogadać, ale nic z tego nie będzie. Niech ktoś je wesprze pochwali, powie coś dobrego. 

Przede wszystkim trzeba sprawić  żeby kobiety uwierzyły w siebie.  Bo to są te głowy, które kręcą wszystkim. Mają 
zdrowy rozsądek, którego nam facetom brakuje. To są twardzi ludzie te panie. One pracują, a dodatkowo opiekują się 
dziećmi. Brak im pewności siebie, jakiegoś podbudowanie psychologicznego. 

Dlatego – warto to podkreślić – można inwestować dowolne pieniądze np. w dopłaty dla kobiet zaczynających 
działalność gospodarczą, ale realnego i długotrwałego efektu nie osiągnie się bez prowadzenia działań o charakterze 
motywacyjnym, treningowym i psychologicznym. Jak powiedziała jedna z respondentek, konieczne jest ukształtowanie 
świadomości. Że coś mogę zrobić ze sobą i życiem. Otwieranie horyzontów. Inna z pań, wskazując na deficyt tego rodzaju 
działań na obszarach wiejskich, mówi: Nie ma treningu żeby pokazać, że jesteś dobra, że dasz radę i musisz spróbować. 

W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia działań nakierowanych na stymulację kobiet do działania – tak 
społecznego, jak i zawodowego. Chodzi tu o przedsięwzięcia o charakterze motywacyjnym.  

Kobiety z obszarów wiejskich trzeba trochę zachęcać do podjęcia pracy – brakuje im siły przebicia, boją się czasem 
wyjść z domu, wysłać podanie. Trzeba je zachęcić, dodać odwagi, trochę dowartościować. 

Respondentki badania podawały w tym obszarze różne sugestie odnośnie tego, jaką formę mogłyby tego rodzaju 
działania przybierać. Do najczęściej wymienianych należały: 

 spotkania z „kobietami sukcesu” – a więc tymi paniami, które odniosły sukces zawodowy i mogą się podzielić 
doświadczeniami tym związanymi; kobietami, które mogą zainspirować i przekonać, że „jednak można”; 

 organizacja grup wsparcia – spotkania, podczas których kobiety wiejskie mogą we własnym gronie dzielić się 
swoimi doświadczeniami i problemami, wspólnie motywować się do działania; na chwilę obecną – do pewnego 
stopnia – taką funkcję pełnią spotkania i działalność kół gospodyń wiejskich; 

 pomoc psychologiczna – tę propozycję zgłosiło kilka kobiet; część respondentek będących mieszkankami wsi 
zastrzegła jednak, że korzystanie z pomocy psychologicznej może być źle postrzegane przez mieszkańców 
terenów wiejskich, ponieważ przyznawanie się do trudności psychologicznych jest tam często jednoznacznie 
kwalifikowane jako posiadanie zaburzeń psychicznych; na wsi nie odróżnia się psychologa i wsparcia 
psychologicznego od psychiatry i leczenia psychiatrycznego, więc należy w odniesieniu do tej propozycji 
zachować daleko idącą ostrożność: 

Kobiety powinny też nauczyć się asertywności, pomoc psychologa jako dodatek najwyżej. Wejście na obszary 
wiejskie tylko ze wsparciem psychologicznym mogłoby być szokiem. To trzeba robić delikatnie. My nie jesteśmy 
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społeczeństwem do przodu, odważnym. Nie każdy jest otwarty, młodzi tak ale ci powyżej 40 roku życia mają problem 
z wyrażaniem emocji, negocjowaniem. 

Wparcie psychologiczne. Na przykład treningi z asertywności. Panie dopytują się o takie warsztaty. Czyli nie tylko 
techniczne sprawy związane z zatrudnieniem ale także wszystko na około tego. 

Pojawiły się również wypowiedzi wskazujące na potrzebę spotykania się z paniami z innych krajów: 
I jeszcze kontakty z rolniczkami z innych części Europy. To bardzo ośmiela je. Pokazuje, że nie są inne, gorsze, 

że mają takie same problemy.   
Spośród dotychczas realizowanych form wsparcia PROW nakierowanych na aktywizację zawodową kobiet przez 

respondentki i respondentów dobrze były oceniane różnego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje i poszerzające 
posiadane umiejętności. Niekiedy pojawiały się głosy, że szkolenia nie zawsze są dobrze dobrane tematycznie, a nawet 
użyteczne, jednak nie dyskwalifikuje to samej metody pracy. Rozmówcy podkreślali, że nawet jeśli szkolenia nie powodują 
istotnego wzrostu udziału kobiet na rynku pracy, to jednak stymulują ich aktywność. 

Co ciekawe, niemal przez wszystkich rozmówców były oceniane jednoznacznie negatywnie wszelkie formy tzw. 
pozytywnej dyskryminacji nakierowanej – w założeniu – na poprawę sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy. Na pytanie 
dotyczące tego, czy powinno się wprowadzić parytety przy zatrudnianiu do pracy miażdżąca większość odpowiedziała 
krótko: nie. Interesujące, że takie samo stanowisko w tej sprawie miały kobiety, jak i mężczyźni: Nie powinno być 
parytetów. Liczą się umiejętności, wiedza. Pracodawcy kierują się rozsądkiem, patrzą na umiejętności. Wszyscy powinni 
mieć też takie same warunki pracy. 

Jestem wielkim przeciwnikiem parytetów. O takich rzeczach nie powinna decydować płeć tylko własna inicjatywa, 
czy umiejętności. Płeć w tych sprawach nie powinna mieć znaczenia w cywilizowanej Europie. 

Wszyscy respondenci zgadzali się co do tego, że czynnikiem decydującym o przyjęciu do pracy powinny być 
kompetencje, a nie płeć. Jedna z respondentek zauważyła, że sama idea parytetu w tym wypadku w pewien sposób 
uwłacza kobietom: Nie uważam, że trzeba stwarzać preferencje dla kobiet. To mogło by być  dla nich nawet uwłaczające. 
One są silne i to nie byłoby w Polsce dobre. Pracowałam sama na stanowiskach uważanych za męskie bez preferencji 
i dobrze się z tym czułam. Wiele innych respondentek wskazywało na to, że kobiety na wsi są dość dobre na to, by nie 
potrzebowały żadnych ułatwień. To mogłoby nawet spowodować ich niepoważne traktowanie, podkreślały respondentki. 
Niektóre panie zauważały, że mogłoby to powodować problemy związane z istniejącą już – i sprawnie działającą – 
organizacją pracy. Mieszkanki i mieszkańcy wsi – o czym była już mowa wcześniej – wykazywali przywiązanie do 
przekonania, że pewne zawody są bardziej męskie (np. rolnik), a niektóre bardziej żeńskie (np. fryzjerka, przedszkolanka, 
pielęgniarka). Warto jednak dodać, że niektóre panie zastanawiały się podczas wywiadów głośno, czy nie miałoby sensu 
wprowadzanie parytetu w przypadku wyższych stanowisk w administracji publicznej i kołach władzy. Argumentem, który 
pojawiał się tutaj najczęściej była sugestia, że jako że na tego rodzaju posadach zapadają kluczowe dla mieszkańców 
decyzje, to kobiety również powinny mieć swoją reprezentację – najlepiej równą – by miały wpływ i reprezentowały 
żeńską perspektywę patrzenia na różne problemy życia wspólnotowego. Znakomita większość uczestników badania 
odpowiadała, że w ramach palety działań WPR – w tym PROW – również nie powinno być przedsięwzięć dedykowanych 
tylko i wyłącznie kobietom. Niemniej pojawiło się kilka głosów pozytywnie nastawionych do wprowadzania takich 
rozwiązań: Kobiety poczują się wtedy adresatami. One bardzo zwracają uwagę na to do kogo konkurs jest kierowany. 
Wówczas bardziej pobudzają się do tej aktywizacji, przedsiębiorczości. Kiedy kobiety poczują się adresatami tych działań 
będą bardziej zmotywowane do rozwoju własnej przedsiębiorczości. 

Jeśli chodzi o inne – pilnie potrzebne – formy wsparcia dla kobiet, to znakomita większość Pań wskazywała na 
potrzebę istnienia narzędzi i rozwiązań, które pozwoliłyby godzić im pracę zawodową z wychowywaniem dzieci. 
Najczęściej powtarzanym postulatem były tu elastyczne godziny pracy: Pracodawcy powinni bardziej elastycznie 
podchodzić do kwestii godzin pracy – na zachodzie kobiety ze względu na dzieci mają większe ułatwienia. A jest taka 
tendencja, żeby kobiety posiadały dzieci. Ułatwień i zachęt tutaj nie ma – brakuje żłobków, przedszkoli. Nie ma z kim 
zostawić dzieci.  

Na sam koniec warto dodać, że – być może – oprócz szeroko rozumianego wsparcia dla kobiet, o którym była 
mowa powyżej, należałoby pewne działania skierować również do mężczyzn wiejskich. Mamy tu na myśli tzw. miękkie 
działania, nastawione na pracę z mentalnością i na zmianę świadomości tego, że kobieta to nie tylko żona i matka, ale 
i człowiek, który chce się realizować również na innych polach, jak przestrzeń zawodowa i społeczna. 

Reasumując, pakiet działań ukierunkowanych na potrzeby kobiet we WPR po 2013 r. mający umożliwić pełniejsze 
wykorzystanie ich potencjału w rozwoju obszarów wiejskich powinien zawierać następujące elementy: 

 działania nakierowane na budowę poczucia własnej wartości kobiet z obszarów wiejskich; 

 szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i umożliwiające przekwalifikowanie; 

 szkolenie nakierowane na kształcenie liderów lokalnych i animatorów społecznych oraz animatorów 
przedsiębiorczości;  

 doradztwo i pomoc techniczna dla kobiet, które chcą założyć swoją własną działalność gospodarczą; 

 programy pomagające godzić rolę matki z funkcją pracownika. 
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Postulaty te znalazły odzwierciedlenie w wypowiedziach ekspertów, którzy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, 
a także w najnowszych raportach i ekspertyzach dotyczących przedsiębiorczości kobiet. Ostatecznie rekomendacje 
zaprezentowane poniżej przygotowano wykorzystując wyniki przedstawionych w niniejszym opracowaniu badań 
empirycznych oraz wybrane propozycje działań zawarte w ekspertyzie Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet 
w Polsce. Rekomendacje zmian.

31
 

Rekomendacje - środki formalno-prawne na rzecz zwiększenia udziału kobiet wiejskich w rynku pracy 
 
1. W zakresie polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, skierowane do ogółu przedsiębiorców: 

1.1. Ograniczenia barier administracyjno-biurokratycznych: 
1.1.1. generalne upraszczanie przepisów drogą stabilizowania przyjętych rozwiązań, szczególnie w sferze podatkowej; 

ograniczanie do niezbędnego wymiaru obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych do urzędów 
publicznych;  

1.1.2. ułatwianie dostępu do instytucji kredytu podatkowego; 
1.1.3. dostosowanie wymogów związanych z BHP, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi czy przeciwpożarowymi 

do realnych potrzeb małych i średnich firm - przy zachowaniu niezbędnych standardów. 
1.2. Ograniczanie bariery finansowej: 

1.2.1. wprowadzenie efektywnego systemu pozyskiwania wsparcia na rozwój przedsiębiorstw; 
1.2.2. poszerzanie sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług, które informują 

o możliwościach pozyskiwania środków na rozwój firm; 
1.2.3. wprowadzenie usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej do stałej oferty ośrodków Krajowego 

Systemu Usług; 
1.2.4. podjęcie działania informacyjno-promocyjnego skierowanego do małych i średnich przedsiębiorców, 

prezentujące działalność funduszy pożyczkowych w Polsce; 
1.2.5. stworzenie portalu - bazy wiedzy - na temat możliwości pozyskania finansowania z funduszy venture capital, 

w tym w szczególności seed capital. 
1.3. Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości poprzez zapewnienie w nowej perspektywie finansowej środków na tworzenie 

inkubatorów przedsiębiorczości, oferujących przedsiębiorcom powierzchnię użytkową, doradztwo, dostęp do finansowa-
nia i inne udogodnienia – swoisty „pakiet startowy”. 

1.4. Budowanie kompetencji przedsiębiorców poprzez przygotowanie oferty bezpłatnych lub częściowo odpłatnych szkoleń 
i warsztatów dających bardzo praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, zarządzania nim; upowszechnienie 
dostępu do szerokopasmowego Internetu, który staje się kluczowym mechanizmem dającym szanse rozwoju małym firmom. 

1.5. Rozwój oferty edukacyjnej sprzyjającej kreowaniu przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej, znajdującej się u progu 
wejścia na rynek pracy: 
1.5.1. dostarczenie niezbędnej wiedzy w systemie nauczania oraz rozwój cech i kształtowanie postaw sprzyjających 

przedsiębiorczości w odniesieniu do młodzieży wchodzącej na rynek pracy; 
1.5.2. promowanie ścieżek edukacyjnych dziewcząt i kobiet na rzecz budzenia zainteresowania zawodami przyszłości; 
1.5.3. rozwój doradztwa zawodowego na etapie ostatnich klas szkół gimnazjalnych; 
1.5.4. promowanie kobiet w rolach pracodawców, menadżerów, właścicielek przedsiębiorstw. 

2. W zakresie polityki indywidualnego wsparcia przedsiębiorczyń: 
2.1. profesjonalna asysta dla konkretnego przedsiębiorcy, coaching, mentoring; 
2.2. tworzenie sieci koncentrujących kobiety-przedsiębiorców działające, np. w formie klubów/grup wsparcia, na spotkaniach 

których omawiane byłyby wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a zebrani mogliby dzielić 
się własnym doświadczeniem i budować swoją wiedzę i potencjał; 

2.3. ułatwianie godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych 
2.3.1. rozwój usług społecznych - potrzeba rozwoju różnych form opieki pozarodzinnej w drodze rozwoju 

dostępności opieki w żłobkach i przedszkolach; 
2.3.2. wsparcie w ponoszeniu kosztów opieki nad dziećmi dla wszystkich rodziców dzieci korzystających ze żłobków 

i przedszkoli oraz innych form opieki; 
2.3.3. rozwój usług opiekuńczo-wychowawczych i kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Potrzebne są działania dla zwiększenia oferty usług opiekuńczych, wychowawczych, kulturalno-rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz rozszerzenia zakresu opieki pozalekcyjnej nad dziećmi w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych; 

2.3.4. uznanie kosztów opieki instytucjonalnej nad dziećmi jako kosztu uzyskania przychodu, o który to koszt 
pomniejszana byłaby podstawa opodatkowania. 

3. Działania bezpośrednie na rzecz kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą w zakresie ich uprawnień 
związanych z macierzyństwem: 

3.1.1. umożliwienie przedsiębiorczyniom w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa zgłoszenie zawieszenia 
działalności gospodarczej, jednakże z zachowaniem możliwości podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu 
chorobowemu oraz korzystania w tym okresie ze świadczeń z tytułu macierzyństwa; 
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 Ekspertyza przygotowana pod red. A. Kurowskiej, Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje 
zmian, PARP, Warszawa 2011 
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3.1.2. możliwość zgłaszania się przez przedsiębiorczynie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego; 
3.1.3. wprowadzenie urlopu wychowawczego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jakim może być zawie-

szenie działalności gospodarczej na czas sprawowania opieki nad dzieckiem i zaliczenia tego okresu jako 
nieskładkowego do wymiaru stażu pracy niezbędnego dla określenia uprawnień emerytalnych; 

3.1.4. wprowadzenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim okresu odpowiadającego długością urlopowi wychowaw-
czemu pracowników najemnych, w którym to okresie kobietom prowadzącym działalność gospodarczą 
przysługiwać będzie prawo do ograniczenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne; 

3.1.5. rozwój programów WLB (Work Life Balance) i FFE (Family Friendly Employment) poprzez zwiększenie 
zainteresowania pracodawców rozwojem sieci placówek świadczących usługi opiekuńcze, wychowawcze, 
oświatowo-edukacyjne, rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży (sponsoring podmiotowy i przedmiotowy); 

3.1.6. rozwój form opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Rozwój systemu poradnictwa i wsparcia rodzin 
obciążonych opieką nad osobami starszymi; wsparcie psychiczne i fizyczne opiekuna, w tym jego okresowe 
zastępstwo. Poza opieką w domu rozwój usług opiekuńczych świadczonych przez wyspecjalizowane placówki. 

4. Działania na rzecz zmiany stereotypów w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn oraz kształtowania partnerskich stosunków 
w rodzinie wymagają promowania partnerskiego modelu rodziny i upowszechniania pozytywnych przykładów w programach 
szkolnych oraz zajęć o charakterze programów edukacyjnych i wychowawczych, w działaniach instytucji edukacyjnych 
i kulturalno-wychowawczych i w mediach. Ponadto potrzebne jest wprowadzenie do poradnictwa rodzinnego działań na 
rzecz kształtowania partnerstwa w rodzinie, a także promowanie większego zaangażowania ojców w opiekę nad małymi 
dziećmi (korzystania z urlopów ojcowskich i wychowawczych) oraz upowszechnianie pozytywnych wzorców poprzez kam-
panie medialne. Celowi temu może służyć włączenie do programów nauczania w szkołach nauki o rolach społeczno-
kulturowych i stereotypach płci (edukacja w zakresie ochrony zdrowia, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy 
obywatelskiej i praw człowieka - w aspekcie genderowym). 

 
Część powyższych zaleceń zostało już sformułowanych w rezolucji Parlamentu Europejskiego dot. roli kobiet 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W przyjętej rezolucji wezwano państwa członkowskie do wsparcia projektów 
rozwijających udział kobiet z obszarów wiejskich w działalności zawodowej m. in. poprzez wsparcie innowacyjnych 
przedsiębiorstw produkcji rolnej. Ponadto zwrócono uwagę, że fundusze strukturalne i Fundusz Spójności powinny być 
szczególnie wykorzystywane na rzecz poprawy infrastruktury transportowej na wsiach, co ma zapobiegać wykluczeniu 
dotykającemu głównie kobiety oraz wspierać wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój warunków życia i pracy na obszarach 
wiejskich. Wskazano, aby w ramach wspólnej polityki rolnej wspierać różnorodność gospodarstw rolnych oraz tzw. 
działalność okołorolniczą. Ponadto, zgodnie z zapisami rezolucji, instrumenty WPR powinny wspierać na obszarach 
wiejskich rozwój usług opiekuńczych dla dzieci i osób starszych. W dokumencie zwrócono także uwagę na problem braku 
nowoczesnej infrastruktury IT, która wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz na dostęp do elastycznych form 
zatrudnienia, których rozwój jest szczególnie istotny w działaniach zmierzających do zwiększania udziału kobiet wiejskich 
w rynku pracy. 

 
PODSUMOWANIE 

Jakie warunki formalno-prawne 
oraz społeczne, należy stworzyć, 

aby zwiększyć udział kobiet 
wiejskich w rynku pracy? Które z 

nich muszą być spełnione w 
pierwszej kolejności? 

Zdaniem pracodawców, największymi przeszkodami w aktywizacji zawodowej kobiet 
z obszarów wiejskich jest niewystarczający system opieki nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym, który powoduje konieczność sprawowania opieki osobistej. Jako drugą 
najistotniejszą przeszkodę w aktywizacji kobiet wiejskich wskazano ich niską mobilność, 
trudności w dotarciu z miejsca zamieszkania do zakładu oferującego miejsca pracy. Niska 
dostępność dotyczy niewystarczającej i niedostosowanej sieci połączeń transportu 
publicznego oraz wysokich kosztów dojazdów indywidualnych.  

Co skłoni przedsiębiorców do 
zwiększenia zainteresowania 

rynkiem pracy kobiet na obszarach 
wiejskich? 

Dużą popularnością wśród pracodawców cieszy się rozwiązanie uważane za nowoczesny 
system rynku pracy – flexicurity. Badanie pokazało, że rozwiązanie to zostało powszechnie 
zaakceptowane i może być z powodzeniem wdrażane. 
Pracodawcy ponadto oczekują specjalnych preferencji podatkowych i ubezpieczeniowych 
w przypadku zatrudnienia kobiet z obszarów wiejskich. Tego rodzaju rozwiązanie 
przypominać miałoby procedury stosowane np. przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
lub absolwentów szkół w ramach staży zawodowych. Innym rozwiązaniem skłaniającym 
przedsiębiorców do zatrudniania kobiet wiejskich byłaby refundacja kosztów szkolenia oraz 
przystosowania do miejsca pracy nowo zatrudnionych kobiet. 
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3. Pakiet działań ukierunkowanych na potrzeby kobiet w WPR po 2013 r.  
 
PROBLEM PREFERNCJI DLA KOBIET 
 

Przeprowadzone badania jakościowe wśród pracodawców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji 
społecznych wskazują na niską akceptację propozycji wprowadzenia szczególnych preferencji dla kobiet z obszarów 
wiejskich. Opinie te odnosiły się zarówno do możliwości wprowadzenia parytetu przy zatrudnianiu, jak i przy tworzeniu 
specjalnej puli pomocy dla kobiet wiejskich podejmujących działalność gospodarczą. 

Respondenci podkreślali aspekty moralne, społeczne i prawne przemawiające za odrzuceniem rozwiązań 
umożliwiających wyróżnienie kobiet z obszarów wiejskich w działaniach związanych z PROW. 

Mieszkańcy wsi są szczególnie wrażliwi na przejawy nierównego traktowania. Kwestią kluczową jest efektywność 
planowanego rozwiązania, jego skuteczność, a nie względy partykularne czy polityczne. Społeczność wiejska ma 
możliwość poznania działań swoich sąsiadów i rzetelnej ich oceny. Trudno w takiej sytuacji oczekiwać, iż mieszkańcy wsi 
będą na przykład akceptować postępowanie konkursowe, w którym lepsze rozwiązania mogą zostać odrzucone ze 
względu na pozamerytoryczne kryteria. Wreszcie kwestia prawna, która ogranicza możliwości postępowania wbrew 
regule równości ze względu na płeć we wszelkich postępowaniach administracyjnych. 

Respondenci zwrócili uwagę, iż wsparcia wymaga cała rodzina wiejska. W sposób bezpośredni zmieni to sytuację 
kobiety. Po pierwsze, należy wprowadzić wsparcie dla rodzin w opiece i wychowaniu dzieci. Szczególnie pożądanymi 
formami wsparcia są zorganizowane placówki opiekuńcze, żłobki i przedszkola. Drugim kierunkiem oddziaływania winna 
być intensyfikacja edukacji i szkolenia zawodowego, co stworzy warunki do podniesienia kwalifikacji i lepszej pozycji na 
rynku pracy. Kolejnym elementem jest wsparcie rodziny wiejskiej w zarządzaniu gospodarstwem domowym, które 
obejmuje zarówno kwestie organizacji pracy i czasu, ale także lepsze zarządzanie zasobami, w tym finansowymi. 
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MODYFIKACJA INSTRUMENTÓW WSPARCIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 
Na podstawie wyników badania, przede wszystkim w oparciu o zidentyfikowane problemy oraz wnioski wynikające z panelu ekspertów, wypracowano następujące 
rekomendacje dotyczące instrumentów wsparcia dla nowej WPR, przede wszystkim w odniesieniu do II filaru: 
 

L.p. Wniosek z badania 
(z odwołaniem do stron w raporcie) 

Rekomendacja Cel wdrożenia 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
rekomendacji 

W
d

ro
że

n
ie

 

1.  PROW przekłada się przede wszystkim na zadowolenie z sytuacji materialnej oraz z życia na 
wsi. Beneficjentki programu deklarują, że dzięki pozyskanemu wsparciu poprawiła się ich 
sytuacja materialna – zwiększył się dochód ich gospodarstw domowych, zwiększyła się liczba 
źródeł dochodu czy też źródła te są bardziej zróżnicowane. Ponadto ponad połowa 
beneficjentek twierdzi, że dzięki wsparciu czuje się bardziej zadowolona z życia na wsi, a praca 
w gospodarstwie rolnym sprawia im więcej przyjemności. (str. 70) 
Działania realizowane w ramach PROW, jak i innych programów kierujących pomoc m. in. na 
obszary wiejskie, wpływają na zmniejszanie się barier aktywizacji zawodowej mieszkańców 
wsi, w tym kobiet. Działania te nadal pozostają jednak niewystarczające, nie mają 
kompleksowego charakteru, przez co przykłady kobiecej przedsiębiorczości nadal są rzadkie 
i dotyczą tradycyjnej domeny ich działalności. W PROW brak jest podejścia kompleksowego, 
które łączyłoby wsparcie finansowe ze wsparciem technicznym, merytorycznym 
i psychologicznym. (str. 76) 
Ponad 40% kobiet nie wie czym jest PROW, a spośród tych, które kojarzą program znaczna 
część deklaruje, że nie będzie z niego korzystała. Kobiety, które orientują się w tematyce PROW 
i korzystają z tego wsparcia lub zamierzają z niego korzystać, stanowią około 30% kobiet 
wiejskich objętych badaniem. (str. 76) 
Spośród dotychczas realizowanych form wsparcia PROW nakierowanych na aktywizację 
zawodową kobiet przez respondentki i respondentów dobrze były oceniane różnego rodzaju 
szkolenia podnoszące kwalifikacje i poszerzające posiadane umiejętności. Niekiedy pojawiały 
się głosy, że szkolenia nie zawsze są dobrze dobrane tematycznie, a nawet użyteczne, jednak 
nie dyskwalifikuje to samej metody pracy. Rozmówcy podkreślali, że nawet jeśli szkolenia nie 
powodują istotnego wzrostu udziału kobiet na rynku pracy, to jednak stymulują ich aktywność. 
(str.  79-80) 

Budowanie 
współpracy 
pomiędzy 

Samorządami 
Województw lub 
funkcjonującymi 

w ramach ich 
struktur 

jednostkami 
wdrażającymi 

działania 
delegowane II 

filaru WPR 
i oddziałami 
regionalnymi 

ARiMR w 
województwach 

z LGD i LGR 
a także IP i IP II 

POKL w zakresie 
działań 

skierowanych na 
obszary wiejskie. 

Zwiększenie 
komplementarnoś

ci wsparcia 
poprzez 

dostarczenie 
kompleksowej 

pomocy w zakresie 
rozwijania 

przedsiębiorczości: 
pomoc 

doradcza/szkoleni
owa oraz 

finansowa dla 
beneficjentów, 
optymalizacja 

efektu 
ekonomicznego 

udzielanej 
pomocy. 

1 – Należy wprowadzić obowiązek (zapisany w dokumentach 
programowych odpowiednich dla poszczególnych adresatów 
rekomendacji) spotkań konsultacyjnych instytucji wdrążających 
programy finansowane z funduszy: EFRR, FS, EFS, EFRROW, 
EFMiR. 
 
Przykładem dobrej praktyki jest tu funkcjonowanie Regionalnych 
Informacyjnych Grup Roboczych w ramach PO KL koordynujących 
wspólny udział podmiotów wdrażających projekty, w celu 
uzyskania wieloperspektywicznego oglądu sytuacji w jakiej 
projekty są realizowane. 
 
2 – Przedmiotem współpracy wymienionych w rekomendacji 
podmiotów będzie wypracowanie projektów szkoleniowych 
kierowanych do korzystających i/lub zamierzających korzystać 
z programów finansowanych z funduszy wymienionych powyżej - 
mieszkańców obszarów wiejskich, z uwzględnieniem 
specyficznych potrzeb kobiet (w tym szkoleń w zakresie 
komunikacji interpersonalnej oraz w zakresie prowadzenia 
własnego biznesu realizowane metodami konsultacji, wizyt 
studyjnych, promowania dobrych praktyk, organizowania forów 
wymiany informacji, itp.) 

MRiRW, 
ARiMR, 

samorządy 
województw 
i ich agendy, 

MRR 
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2.  Na obszarach wiejskich nie ma wystarczającej liczby działań nastawionych na  społeczną 
aktywizacje kobiet. 
Na podstawie większości wypowiedzi, które pojawiły się na etapie badania jakościowego nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że największym dobrodziejstwem PROW dla obszarów wiejskich 
jest właśnie to, że wzmógł on aktywność społeczną i - tym samym – zwiększył poziom kapitału 
społecznego. Biorąc pod uwagę to, że na wsi przede wszystkim kobiety najżywiej angażują się 
w organizację i animację życia wspólnotowego, to jest to chyba obszar, na którym sytuacja 
kobiet poprawiła się w największym stopniu. (str. 75) 
Respondentki badania podawały w tym obszarze różne sugestie odnośnie tego, jaką formę 
mogłyby tego rodzaju działania przybierać. Do najczęściej wymienianych należały: 

 spotkania z „kobietami sukcesu” – a więc tymi paniami, które odniosły sukces zawodowy 
i mogą się podzielić doświadczeniami tym związanymi; kobietami, które mogą zainspirować 

Zintensyfikowanie  
działań 

nastawionych na 
społeczną 

aktywizację 
kobiet. 

Rozwijanie 
kapitału 

społecznego na 
obszarach 
wiejskich 
w oparciu 

o potencjał kobiet. 

Tworzenie warunków dla powstawania i realizacji projektów 
nastawionych na aktywizację kobiet (w tym wspieranie 
aktywności grup wsparcia, spotkań z kobietami sukcesu i pomocy 
psychologicznej) poprzez promowanie dobrych praktyk w zakresie 
zrealizowanych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
(w tym z funduszu EFS, KSOW, środki fundacji, sponsorzy itp.) 
wskazując jako możliwe w obecnej perspektywie finansowej 
sposoby pozyskiwania środków, aplikowanie o dodatkowe środki 
na realizację LSR. 
W nowej perspektywie finansowej należy wprowadzić do analizy 
SWOT w obszarze rozpatrywania problematyki aktywizacji 
społecznej mieszkańców wsi, analizę sytuacji kobiet wiejskich, co 

MRiRW, 
samorządy 

województw 
i ich agendy, 

MPiPS, 
Ministerstwo 

Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 
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L.p. Wniosek z badania 
(z odwołaniem do stron w raporcie) 

Rekomendacja Cel wdrożenia 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Adresat 
rekomendacji 

W
d

ro
że

n
ie

 

i przekonać, że „jednak można”; 

 organizacja grup wsparcia – spotkania, podczas których kobiety wiejskie mogą we własnym 
gronie dzielić się swoimi doświadczeniami i problemami, wspólnie motywować się do 
działania; na chwilę obecną – do pewnego stopnia – taką funkcję pełnią spotkania 
i działalność kół gospodyń wiejskich; 

 pomoc psychologiczna – tę propozycję zgłosiło kilka kobiet; część respondentek będących 
mieszkankami wsi zastrzegła jednak, że korzystanie z pomocy psychologicznej może być źle 
postrzegane przez mieszkańców terenów wiejskich. (str. 79) 

[…] istotnym problemem […] jest niewielka ilość liderek lokalnych. Pomijając to, że – podobnie 
jak inne kobiety – muszą poradzić sobie z wyżej wymienionymi trudnościami, to często 
brakuje im dostatecznych kompetencji, by udźwignąć zadania, które stawia przed nimi ich 
specyficzna rola w wiejskim środowisku kobiecym. 
Barierą bywa również brak odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego. Chodzi o miejsca, 
w których kobiety mogłyby się spotykać. (str. 79) 
Z analiz dokumentów strategicznych na poziomie centralnym wynika, że potencjał kobiet nie 
jest dostatecznie wykorzystywany w polityce prowadzonej wobec obszarów wiejskich. (str. 64) 

pozwoli ująć konieczność aktywizacji kobiet w dokumentach 
programowych funduszy nowej perspektywy finansowej (na 
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym) dla obszarów 
zidentyfikowanych jako wymagające wsparcia lub uzasadnić brak 
konieczności aktywizowania kobiet na obszarach nie 
wymagających takiej interwencji. 
Ponadto kwestie te należałoby odpowiednio ująć w Strategii 
Rozwoju Kapitału Społecznego, której budowa koordynowana jest 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

3.  Wyniki badania ewaluacyjnego PROW pokazały, że działania odnoszące się do udziału w rynku 
pracy, zatem 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz 311. Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej to jedne z popularniejszych wśród kobiet działań (łącznie 49% 
beneficjentek PROW korzystało ze wsparcia w ramach tych działań). Kobiety częściej niż 
mężczyźni podejmują działalność w zakresie świadczenia usług turystycznych i komunalnych. 
Należy zatem ocenić, że wsparcie kierowane na obszary wiejskie umożliwia kobietom realizację 
ich ambicji zawodowych. Jednak w kontekście wcześniejszych wniosków z badania, 
dotyczących problemów, jakie napotykają mieszkanki wsi w realizacji swoich planów 
zawodowych, wsparcie oferowane dotychczas przez PROW nadal pozostaje niewystarczające. 
(str. 66) 
Kluczowe dla zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy stają się w pierwszej kolejności 3 
kwestie: 1) zlikwidowanie utrudnień komunikacyjnych; 2) zapewnienie dostępu do 
infrastruktury społecznej (przede wszystkim w odniesieniu do zagwarantowania opieki nad 
dziećmi poniżej 5 lat oraz w wieku szkolnym, przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej, 
a także w zakresie opieki nad osobami zależnymi – starszymi i niepełnosprawnymi); 
3) niwelowanie barier w dostępie do edukacji (jednak rozwój usług transportowych i infra-
struktury drogowej w naturalny sposób powinien obniżyć wpływ tej bariery na uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy).(str. 45) 
Zdaniem autorów badania nie da się tych postulatów zrealizować w oparciu o jeden fundusz, 
co uzasadnia konieczność łączenia działań z różnych funduszy dla realizacji LSR. Zaspokojenie 
potrzeb kobiet zamieszkujących obszary wiejskie wymaga rozwiązań systemowych. 

Dostosowanie 
struktury 
wdrażania 

programów 
pomocowych  

w woje-
wództwach do 

realizacji strategii 
rozwoju 

kierowanych 
przez 

społeczności 
lokalne (np. LSR), 
finansowanych 

z wielu funduszy. 

Zwiększenie 
efektywności 

wykorzystywania 
funduszy unijnych 

w rozwoju 
obszarów 
wiejskich. 

Konieczne jest dostosowanie w aspekcie kompetencyjnym 
i organizacyjnym struktury regionalnej (Samorządy Województw 
i/lub działające w ramach ich struktur jednostki wdrażające 
działania delegowane II filaru a także jednostki wdrażające inne 
programy nowej perspektywy finansowej w zakresie działań 
skierowanych na obszary wiejskie) np. poprzez utworzenie (na 
bazie istniejących lub powołanie nowych) wyspecjalizowanych 
jednostek obsługi projektów. 
W kontekście zapewnienia możliwości realizacji strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczności lokalne należy utworzyć system 
procedur zakładających łączenie źródeł finansowania działań. 
Zapewnić możliwość efektywnego łączenia źródeł finansowana 
pochodzących z różnych programów nowej perspektywy 
finansowej poprzez: 

 stworzenie spójnych procedur 

 możliwość zlecenia podmiotom zewnętrznym w stosunku do 
beneficjenta pakietu działań, realizacja których byłaby 
rozliczana w o osiągniecie założonych wskaźników. 

Zwiększenie alokacji na realizację LSR-ów oraz zwiększenie zakresu 
działań, w ramach których LGD decyduje o dystrybucji środków, 
analogicznie do obecnie stosowanych rozwiązań. 

MRiRW, 
ARiMR, 

samorządy 
województw 
i ich agendy, 

MRR 
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4.  Zdaniem 47,1% ankietowanych przedstawicieli LGD nie jest spełniony […] warunek 
prowadzenia polityki publicznej ukierunkowanej na ułatwienia zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Prawie połowa respondentów (45,3%) negatywnie oceniła również 
dostępność profesjonalnej obsługi biznesu. (str. 71) 
Doradztwo dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą obejmuje 
jedynie działalność rolniczą i okołorolniczą. Brak tego rodzaju wsparcia dla działalności 
pozarolniczej (należy się zastanowić, czy nie jest to wypadkową kompetencji 
doradców).(str.75) 
[…] zidentyfikowano z kolei kluczowe bariery nie tylko w rozwoju przedsiębiorczości, ale także 
w realizacji celów społecznych. Wskazane zostały przeszkody: 

 dla zakładania własnej działalności gospodarczej – brak środków finansowych (77,5% 
wskazań), brak wiedzy jak to zrobić (49,1%), przeświadczenie o biurokracji związanej 
z uzyskaniem i rozliczeniem pomocy (45,7%) oraz brak wiary we własne siły (45,7%); 

 dla zwiększania produkcji rolnej we własnym gospodarstwie – brak środków 
finansowych (64,3%), brak wystarczającej pomocy ze strony organizacji i instytucji, które 
powinny oferować wsparcie (38,7%); 

 dla podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności – brak wystarczającej 
pomocy ze strony organizacji i instytucji, które powinny oferować wsparcie w tym 
zakresie (38,2%), przy czym barierą dla inicjatyw o charakterze społecznym często jest 
brak zrozumienia w otoczeniu (26,6%), a do podejmowania wspólnych inicjatyw 
biznesowych brak wiedzy jak to zrobić (53,8%). (str. 72) 

Intensyfikacja 
profesjonalizacji 
LGD w zakresie 
realizacji zadań 

związanych 
z rozwojem 
obszarów 

wiejskich, w tym 
w aktywizacji 
mieszkańców 

obszarów 
wiejskich. 

Intensyfikacja 
rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym 

aktywizacja 
mieszkańców 

obszarów 
wiejskich. 

Należy zadbać o wzrost kompetencji zarządów i personelu LGD 
w zakresie znajomości i umiejętności korzystania z instrumentów 
wpływu na gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju obszarów 
wiejskich, innowacji społecznych, zarządzania wielofunduszowym 
wsparciem rozwojowym poprzez rozszerzenie metodyki 
szkoleniowej miedzy innymi o szkolenia interaktywne, coaching 
i mentoring w zakresie sprawdzonych form stymulacji rozwoju 
kapitału społecznego na obszarach wiejskich. 
(Ten sposób postępowania ma charakter kaskadowy, zatem nowo 
nabywane kompetencje są przez liderów przekazywane dalej, co 
w efekcie przekłada się na wyższą skuteczność działań członków 
społeczności lokalnych – beneficjentów). 
W celu zapewnienia kontroli systematyki i efektywności procesu 
wzrostu kompetencji, należy wprowadzić zewnętrzną ewaluację 
realizacji celów rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności 
w zakresie wzrostu kapitału społecznego. W założeniu 
zagwarantować to ma rzeczywiste przełożenie rozwijanych 
kompetencji na efekty ich działań.  
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5.  Kobiety mieszkające bliżej dużych ośrodków miejskich rzadziej deklarowały, że zamierzają 
wyjechać ze wsi (różnica na poziomie nieco ponad 20%). W obliczu zdiagnozowanych 
problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy obszarów wiejskich, różnica ta nie jest 
zaskoczeniem – na obszarach peryferyjnych mieszkańcy mają często utrudniony dostęp do 
placówek edukacyjnych, w tych umożliwiających kształcenie dorosłych, placówek kulturalnych, 
obiektów sportowo-rekreacyjnych czy nawet opieki medycznej. (str. 42) 
Sytuacja kobiet z obszarów wiejskich na rynku pracy jest oceniana źle. 
Przyczyny tej sytuacji wynikają z utrudnień komunikacyjnych, kwalifikacji niedostosowanych 
do rynku pracy, konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi lub osobami 
starszymi, wyuczonej nieporadności oraz obawy przed zmianą. 
Aktywność kobiet wiejskich zwiększa się, zwłaszcza młodych, przed zawarciem związku 
małżeńskiego. Kobiety z tej kategorii najczęściej podejmują działalność gospodarczą. 
W rejonach peryferyjnych młode i wykształcone kobiety wyjeżdżają do dużych miast. 
Kobiety z obszarów wiejskich chętnie podejmą nieskomplikowaną pracę w zakładzie 
położonym blisko ich miejsca zamieszkania. 
Samozatrudnienie i telepraca jest niewykorzystanym potencjałem kobiet wiejskich, ale brak 
jest dobrych przykładów, które mogłyby promieniować na naśladowczynie.(str. 70) 

Dążyć do 
wyrównania 
dysproporcji 
rozwojowych 

pomiędzy 
poszczególnymi 

obszarami 
w ramach 

województw. 

Wyrównywanie 
szans  w ramach 

zrównoważonego 
rozwoju kraju. 

Dla wnioskodawców z obszarów definiowanych jako peryferie 
w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 należy 
ustanowić preferencje w zakresie warunków przyznawania oraz 
wysokości wsparcia (np. dodatkowe punkty w ocenie wniosków 
lub wyższy poziom dofinansowania). 
W celu uniknięcia dysproporcji miedzy obszarami peryferyjnymi 
zlokalizowanymi w różnych regionach, należy zapobiec 
sztucznemu ograniczaniu warunków przyznawania pomocy, 
wynikającemu ze stosowania wyłącznie uśrednionych wskaźników 
ekonomicznych dla obszarów o wysokim stopniu zróżnicowania, 
poprzez nadanie im statusu obszarów przejściowych, analogicznie 
do Polityki Spójności UE. 
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Ministerstwo 
Gospodarki, 
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6.  Wśród kwestii wymienianych jako kluczowe dla zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy 
wymienia się zapewnienie dostępu do infrastruktury społecznej (przede wszystkim 
w odniesieniu do zagwarantowania opieki nad dziećmi poniżej 5 lat oraz w wieku szkolnym, 
przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej, a także w zakresie opieki nad osobami 
zależnymi – starszymi i niepełnosprawnymi) oraz niwelowanie barier w dostępie do edukacji. 
(str. 45) 
Szczególnie istotne były […] remonty świetlic wiejskich, które umożliwiły w wielu miejscach 
wzrost aktywności społecznej. (str. 75) 

Rozbudować 
infrastrukturę 
społeczną na 

obszarach 
wiejskich. 

Niwelowanie 
barier w rozwoju 

aktywności 
ekonomicznej 

i społecznej 
kobiet. 

Ukierunkowanie wsparcia (ze środków: EFRR, FS, EFS, w ramach 
programów nowej perspektywy finansowej i/lub środków 
krajowych w zakresie działań możliwych do realizacji na obszarach 
wiejskich) na uruchamianie i prowadzenie między innymi: świetlic 
środowiskowych, placówek opieki nad dziećmi oraz osobami 
starszymi. Jako beneficjentów działania należy wskazać JST 
i organizacje pozarządowe. 
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7.  Respondenci wyrażali silne przekonanie, że niektóre zawody są z natury bardziej męskie, 
a niektóre bardziej żeńskie. Pogląd ten jest akceptowany zarówno przez mężczyzn, jak i przez 
kobiety. 
Ankietowani zwracali uwagę na potrzebę podjęcia działań wspierających motywację kobiet do 
podjęcia pracy, w tym podnoszące samoocenę i umiejętności interpersonalne.(str. 70) 
Działania realizowane w ramach PROW, jak i innych programów kierujących pomoc m. in. na 
obszary wiejskie, wpływają na zmniejszanie się barier aktywizacji zawodowej mieszkańców 
wsi, w tym kobiet. Działania te nadal pozostają jednak niewystarczające, nie mają 
kompleksowego charakteru, przez co przykłady kobiecej przedsiębiorczości nadal są rzadkie 
i dotyczą tradycyjnej domeny ich działalności. W PROW brak jest podejścia kompleksowego, 
które łączyłoby wsparcie finansowe ze wsparciem technicznym, merytorycznym 
i psychologicznym. (str.76) 

Stworzenie 
warunków dla 

wzrostu 
aktywności 

ekonomicznej 
kobiet. 

Stymulowanie 
powstawania 

nowych miejsc 
pracy oraz 

niwelowanie 
barier 

uczestnictwa 
kobiet wiejskich 
w rynku pracy. 

Podejmowanie działań wspierających rozwój świadomości 
ekonomicznej kobiet. 
Należy prowadzić działania mające na celu zmniejszenie barier 
psychologicznych ograniczających szanse kobiet na rynku pracy 
oraz rozwój ich przedsiębiorczości (miedzy innymi: wzrost 
umiejętności interpersonalnych oraz samooceny) jak również 
zmianę sposobu postrzegania funkcji kierowniczej w środowisku 
wiejskim jako typowo męskiej poprzez promocję dobrych praktyk 
realizowanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych (w tym POKL, KSOW, środki fundacji, sponsorzy itp.). 
Szczególnie ważnym jest zapewnienie odpowiednich 
mechanizmów wsparcia (w tym finansowego) dla tworzenia miejsc 
pracy. 
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8.  Niewystarczająca czytelność procedur. Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie 
następujących wniosków: 
Procedury PROW przy pozyskiwaniu środków są bardziej złożone niż w innych programach. 
W PROW brak jest podejścia kompleksowego, które łączyłoby wsparcie finansowe 
ze wsparciem technicznym, merytorycznym i psychologicznym. 
Doradztwo dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą obejmuje 
jedynie działalność rolniczą i okołorolniczą. Brak tego rodzaju wsparcia dla działalności 
pozarolniczej (należy się zastanowić, czy nie jest to wypadkową kompetencji doradców). (str. 
75) 
Zdaniem 47,1% ankietowanych przedstawicieli LGD nie jest spełniony także warunek 
prowadzenia polityki publicznej ukierunkowanej na ułatwienia zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Prawie połowa respondentów (45,3%) negatywnie oceniła również 
dostępność profesjonalnej obsługi biznesu. (str. 71) 
Uproszczenie i zwiększenie czytelności zasad zdobywania środków finansowych sprzyja 
pokonywaniu barier. 

Ujednolicenie 
zasad 

kwalifikowalności 
wydatków 

i przyznawania 
pomocy. 

Zwiększenie 
czytelności 

procedur realizacji 
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kierowanego przez 
społeczności 

lokalne. 
 
 
 

Należy dążyć do jedności zasad udzielania wsparcia dot. 
kwalifikowalności kosztów (poprzez odpowiednie zapisy 
w dokumentach programowych, ustawach,  rozporządzeniach) 
w celu ułatwienia realizacji strategii „wielofunduszowych”. 
Np. obecnie podatek VAT w programach finansowanych z EFRR, 
w odróżnieniu od EFRROW, jest zawsze kwalifikowany. 
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9.  Oczekiwania kobiet w zakresie ich udziału w rynku pracy dyktowane są przede wszystkim 
chęcią pogodzenia obowiązków domowych, rodzicielskich i zawodowych. Oczekiwania 
i marzenia kobiet, związane z życiem zawodowym czy edukacją, nie różnią się znacznie ze 
względu na region Polski, w którym zamieszkują czy pochodzenie z obszarów definiowanych 
jako centrum lub peryferie. Kobiety chcą rozwijać własne pomysły na biznes, modernizować 
gospodarstwa rolne czy zakładać własne działalności pozarolnicze, w tym także organizacje 
pożytku publicznego. Cele edukacyjne, które chciałyby realizować, to przede wszystkim 
doszkolenie się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi, jak również 
uzupełnienie formalnego wykształcenia czy pogłębianie znajomości języków obcych. (str. 44) 
Na obszarach peryferycznych mieszkańcy mają często utrudniony dostęp do placówek 
edukacyjnych, w tych umożliwiających kształcenie dorosłych, placówek kulturalnych, obiektów 
sportowo-rekreacyjnych czy nawet opieki medycznej. 
Kobiety nastawione na rozwój swojej kariery zawodowej, samodoskonalenie i rozwój 
indywidualny często upatrują w wyjeździe ze wsi jedynej możliwości znalezienia 
satysfakcjonującego zatrudnienia. Warunkiem wykorzystania potencjału kobiet wiejskich w tej 
sytuacji staje się zahamowanie ich odpływu ze wsi poprzez zapewnienie im niezbędnych 
warunków do rozwoju zawodowego. (str. 42-44) 
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z działalności pozarolniczej) poprzez inwestycje i transfer wiedzy 
poprzez kursy i doradztwo indywidualne. 
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10.  Na obszarach wiejskich mieszka wiele kobiet wykształconych, nastawionych na rozwój 
i samorealizację, świadomych swego potencjału, lecz nieznajdujących na współczesnej wsi 
odpowiednich warunków społecznych i kulturowych, które pozwoliłyby nie tylko na jego 
odpowiednie wykorzystanie, ale także na zajmowanie pozycji społecznych odpowiadających 
temu potencjałowi. Jedynie, co piąta kobieta wiejska posiada pozycję osoby cenionej w 
lokalnym środowisku społecznym. Samodzielna walka z wzorcami kulturowymi jest bardzo 
trudna i w wielu przypadkach skazana na porażkę, stąd też często ambitne kobiety decydują 
się na opuszczenie wsi i realizację swoich aspiracji w miastach.  
Fundamentalną barierą dla społecznego i zawodowego rozwoju kobiet z obszarów wiejskich 
jest to, co można by określić mianem bierności społecznej (i – szerzej – życiowej) oraz – 
powiązanej z nimi – niskiej samooceny, czyli zaniżonego poczucia własnej wartości. Kobiety za 
wsi są mniej pewne siebie, mają lęk przed podejmowaniem trudnych decyzji. Kobiety nie chcą 
włączać się [w różne formy aktywności], siedzą w domu. 
[…] wydaje się, że za tę sytuację odpowiada przeważająca na terenach wiejskich kultura 
patriarchatu. Dominująca rola mężczyzny – w domu, w gospodarstwie, w wiejskich 
strukturach władzy – sprawia, że kobiety w dalszym ciągu pozostają wycofane. 
Fundamentalny problem ma więc charakter mentalny.  
Jeśli chodzi o aktywność społeczną, to bywa, że na pierwszą istotną barierę – poza 
wymienioną powyżej, która ma charakter ogólny – kobiety natykają się już w domu. Chodzi o 
to, że czasem jest tak, iż sami mężczyźni bardzo niechętnie reagują na to, że ich żony/córki 
włączają się w jakieś działania o wspólnotowym charakterze.  
Kolejnym istotnym problemem, ale ściśle wiążącym się z opisanymi powyżej, jest niewielka 
ilość liderek lokalnych. (str. 78) 
Respondenci wyrażali silne przekonanie, że niektóre zawody są z natury bardziej męskie, 
a niektóre bardziej żeńskie. Pogląd ten jest akceptowany zarówno przez mężczyzn, jak i przez 
kobiety. (str. 80) 
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Stworzenie i realizacja kampanii społecznej skierowanej na walkę 
ze stereotypami dotyczącymi ról społecznych, składających się na 
psychologiczne i kulturowe bariery podejmowania przez kobiety 
działalności gospodarczej lub obejmowania zawodowych funkcji 
kierowniczych czy partycypacji we władzy. 
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ANEKS 
Tabela 1. Ludność Polski w 2010 roku wg płci, miejsca zamieszkania i województw [%] 
Płeć Województwo Miasto Wieś Razem  

Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] 

Mężczyzna Dolnośląskie 951406 69 427116 31 1378522 100 

Kujawsko-pomorskie 589975 59,1 408070 40,9 998045 100 

Lubelskie 472916 45,4 569193 54,6 1042109 100 

Lubuskie 305719 62,4 184304 37,6 490023 100 

Łódzkie 752721 62,5 452219 37,5 1204940 100 

Małopolskie 769769 48 834198 52 1603967 100 

Mazowieckie 1582337 63,1 925348 36,9 2507685 100 

Opolskie 255967 51,4 241554 48,6 497521 100 

Podkarpackie 415885 40,4 612692 59,6 1028577 100 

Podlaskie 340849 58,9 237838 41,1 578687 100 

Pomorskie 704189 64,7 383950 35,3 1088139 100 

Śląskie 1732659 77,6 501515 22,4 2234174 100 

Świętokrzyskie 270799 43,9 345663 56,1 616462 100 

Warmińsko-mazurskie 405423 58,3 290208 41,7 695631 100 

Wielkopolskie 907322 54,7 751437 45,3 1658759 100 

Zachodniopomorskie 555813 67,7 265319 32,3 821132 100 

Kobieta Dolnośląskie 1065424 71,1 433894 28,9 1499318 100 

Kujawsko-pomorskie 662938 61,9 408560 38,1 1071498 100 

Lubelskie 529726 47,7 580060 52,3 1109786 100 

Lubuskie 335976 64,5 185025 35,5 521001 100 

Łódzkie 869202 65,4 460215 34,6 1329417 100 

Małopolskie 858069 50,3 848058 49,7 1706127 100 

Mazowieckie 1803435 65,9 931791 34,1 2735226 100 

Opolskie 281519 53 249545 47 531064 100 

Podkarpackie 454097 42,2 620831 57,8 1074928 100 

Podlaskie 376932 61,8 232710 38,2 609642 100 

Pomorskie 773504 67,1 378676 32,9 1152180 100 

Śląskie 1881025 78,3 520683 21,7 2401708 100 

Świętokrzyskie 299458 46,1 350094 53,9 649552 100 

Warmińsko-mazurskie 447228 61,1 284382 38,9 731610 100 

Wielkopolskie 1003405 57 757262 43 1760667 100 

Zachodniopomorskie 608696 69,8 263244 30,2 871940 100 

 Łacznie mężczyźni 11013749 59,7 7430624 40,3 18444373 100 

 Łącznie kobiety 12250634 62,0 7505030 38,0 19755664 100 

Razem 23264383 60,9 14935654 39,1 38200037 100 

Źródło: Obliczenia FOCUS FROUP na podstawie danych GUS, WWW.stat.gov.pl  

 
Tabela 2. Struktura wiekowa ludności Polski w 2010 roku w podziale na miejsce zamieszkania oraz płeć [%] 
 0-4 lat 5-9 lat 10-14 

lat 
15-19 

lat 
20-24 

lat 
25-29 

lat 
30-34 

lat 
35-39 

lat 
40-44 

lat 
45-49 

lat 
50-54 

lat 
55-59 

lat 
60-64 

lat 
65-69 

lat 
70 lat i 
więcej 

Razem  

  Miasto M 602522 512908 541295 674640 835964 1011487 983216 844698 688879 699963 855869 857506 692680 377316 834806 11013749 

K 569021 484214 514049 653399 816257 1007343 989949 843735 705127 756240 982066 1029823 863271 510912 1525228 12250634 

   Wieś M 429733 399968 472362 560442 616769 658626 577166 532935 492509 515967 563219 495687 373828 208985 532428 7430624 

K 403970 379278 449185 529585 581286 612777 530882 506201 461878 471648 513167 473486 396798 258258 936631 7505030 

[%] 

5,4 5,1 6,0 7,1 7,7 8,2 7,1 6,7 6,2 6,3 6,8 6,3 5,3 3,4 12,5 100,0 

  Razem 
  kobiet 

972991 863492 963234 1182984 1397543 1620120 1520831 1349936 1167005 1227888 1495233 1503309 1260069 769170 2461859 19755664 

[%] 

4,9 4,4 4,9 6,0 7,1 8,2 7,7 6,8 5,9 6,2 7,6 7,6 6,4 3,9 12,5 100,0 

  Ogółem 2005246 1776368 1976891 2418066 2850276 3290233 3081213 2727569 2348393 2443818 2914321 2856502 2326577 1355471 3829093 38200037 

[%] 

5,2 4,7 5,2 6,3 7,5 8,6 8,1 7,1 6,1 6,4 7,6 7,5 6,1 3,5 10,0 100,0 

Współczynnik feminizacji [%] 

  Miasto 94,44 94,41 94,97 96,85 97,64 99,59 100,68 99,89 102,36 108,04 114,74 120,1 124,63 135,41 182,7 111,23 

  Wieś 94 94,83 95,09 94,49 94,25 93,04 91,98 94,98 93,78 91,41 91,11 95,52 106,14 123,58 175,92 101 

 
Źródło: Obliczenia FOCUS FROUP na podstawie danych GUS, WWW.stat.gov.pl  

 
 
 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 3. Migracje zagraniczne kobiet wiejskich w 2010 roku 
Wiek Liczebność kobiet 

wiejskich ogółem 
Emigracje Imigracje Saldo migracyjne Współczynnik przyrostu / 

ubytku wędrówkowego. Na 
100 tys. mieszkańców 

0-4 lat 403970 82 479 397 98,3 

5-9 lat 379278 111 60 -51 -13,4 

10-14 lat 449185 125 47 -78 -17,4 

15-19 lat 529585 86 47 -39 -7,4 

20-24 lat 581286 195 87 -108 -18,6 

25-29 lat 612777 315 168 -147 -24 

30-34 lat 530882 295 150 -145 -27,3 

35-39 lat 506201 219 92 -127 -25,1 

40-44 lat 461878 246 59 -187 -40,5 

45-49 lat 471648 177 75 -102 -21,6 

50-54 lat 513167 132 83 -49 -9,5 

55-59 lat 473486 97 73 -24 -5,1 

60-64 lat 396798 55 54 -1 -0,3 

65-69 lat 258258 32 28 -4 -1,5 

70 i więcej lat 936631 90 10 -80 -8,5 

Razem 7505030 2257 1545 -712 -9,5 

Źródło: Obliczenia FOCUS FROUP na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl  

 
Tabela 4. Migracje wewnętrzne ludności Polski w 2010 roku 
Miasto/Wieś poprzedniego pobytu Miasto/Wieś docelowego pobytu 

Miasto Wieś Razem 

Miasto Mężczyzna 58329 67339 125668 

Kobieta 68199 72397 140596 

Łącznie 126528 139736 266264 

Wieś Mężczyzna 41185 27183 68368 

Kobieta 52600 35389 87989 

Łącznie 93785 62572 156357 

Razem 220313 202308 422621 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl 
  

Tabela 5. Urodzenia wg wieku i miejsca zamieszkania matek w 2010 roku 
Płodność - 

urodzenia żywe 
na 1000 kobiet w wieku 

Ogółem  Miasta  Wieś 

15 - 49 lat 43,49 42,05 45,7 

15 - 19 15,25 14,55 16,06 

20 - 24 56,05 47,36 67,6 

25 - 29 94,39 89,12 103,05 

30 - 34 75,1 75,42 74,52 

35 - 39 31,26 31,69 30,54 

40 - 44 6,13 5,93 6,45 

45 - 49 0,24 0,2 0,28 

Urodzenia pozamałżeńskie 15 - 49 8,95 9,71 7,79 

Współczynniki: 

dzietności ogólnej 1,3822 1,309 1,4858 

reprodukcji brutto 0,6651 0,6311 0,713 

dynamiki demograficznej 1,092 1,0636 1,1348 

Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 6. Gospodarstwa domowe według liczby osób w 2009 r.  
  Ogółem Liczba osób w gospodarstwie  

1 2 3 4 5 i więcej  

w tysiącach  

Ogółem  14317,9 3880,3 3740,2 3025,7 2244 1427,6 

Wieś  4849,6 1047,8 1101,8 959,1 885,6 855,1 

Miasta  9468,2 2832,4 2638,3 2066,6 1358,4 572,5 

[%] 

Ogółem  100 27,1 26,1 21,1 15,7 10 

Wieś  100 21,6 22,7 19,8 18,3 17,6 

Miasta  100 29,9 27,9 21,8 14,3 6 

Źródło: Obszary wiejskie w Polsce GUS, Warszawa – Olsztyn, 2010, s. 148 
 
Tabela 7. Pracujący wg statusu zatrudnienia, płci i miejsca zamieszkania w trzech pierwszych kwartałach 2011 roku 

  Ogółem Pracownicy najemni Pracujący na własny rachunek: Pomagający 
członkowie 
rodziny 

  w tym w sektorze prywatnym:   w sektorze: 

Ogółem razem w tym w 
rolnictwie 
indywidualnym 

razem publicznym prywatnym razem w tym 
pracodawcy  

A=B+C+D 

  Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] 

  A A=100  A=100  A=100 B A=100  B=100  B=100 C A=100  A=100 D A=100 

Mężczyźni 
Ogółem 9027 100 7316 81,0 1105 12,2 6778 75,1 1711 25,2 5068 74,8 1994 22,1 462 5,1 254 2,8 

15 – 19 lat 83 0,9 81 1,1 31 2,8 51 0,8 - 0 49 1 - 0,0 - 0,0 30 36,1 

20 - 24 699 7,7 640 8,7 72 6,5 596 8,8 59 3,4 537 10,6 46 6,6 5 0,7 57 8,2 
25 - 29 1332 14,8 1133 15,5 99 9 1116 16,5 199 11,6 917 18,1 172 12,9 33 2,5 44 3,3 

30 - 34 1347 14,9 1115 15,2 96 8,7 1078 15,9 231 13,5 847 16,7 246 18,3 62 4,6 22 1,6 
35 - 44 2238 24,8 1770 24,2 243 22 1669 24,6 468 27,4 1201 23,7 545 24,4 133 5,9 24 1,1 

45 - 54 1972 21,8 1525 20,8 293 26,5 1398 20,6 447 26,1 951 18,8 557 28,2 135 6,8 17 0,9 

55 - 59 845 9,4 645 8,8 137 12,4 592 8,7 200 11,7 393 7,8 239 28,3 52 6,2 14 1,7 
60 - 64 352 3,9 270 3,7 65 5,9 221 3,3 83 4,9 138 2,7 113 32,1 30 8,5 19 5,4 

65 lat 
 i więcej 

159 1,8 137 1,9 71 6,4 57 0,8 22 1,3 35 0,7 76 47,8 12 7,5 27 17,0 

Kobiety 

Ogółem 7257 100 4847 66,8 874 12 5807 80,0 2410 41,5 3397 58,5 1055 14,5 208 2,9 395 5,4 

15 – 19 lat 40 0,6 35 0,7 9 1 30 75,0 5 0,2 26 0,8 - 0,0 - 0,0 9 22,5 
20 - 24 454 6,3 386 8 30 3,4 411 90,5 69 2,9 343 10,1 17 3,7 - 0,0 26 5,7 

25 - 29 1008 13,9 734 15,1 64 7,3 899 89,2 274 11,4 625 18,4 72 7,1 14 1,4 37 3,7 

30 - 34 1073 14,8 753 15,5 89 10,2 906 84,4 320 13,3 586 17,3 130 12,1 27 2,5 38 3,5 
35 - 44 1936 26,7 1263 26,1 235 26,9 1530 79,0 673 27,9 858 25,3 308 15,9 68 3,5 97 5,0 

45 - 54 1869 25,8 1115 23 260 29,7 1449 77,5 755 31,3 694 20,4 319 17,1 60 3,2 101 5,4 
55 - 59 604 8,3 351 7,2 92 10,5 449 74,3 253 10,5 196 5,8 113 18,7 21 3,5 42 7,0 

60 - 64 174 2,4 126 2,6 45 5,1 102 58,6 48 2 54 1,6 51 29,3 11 6,3 22 12,6 
65 lat  

i więcej 
98 1,4 84 1,7 49 5,6 31 31,6 14 0,6 16 0,5 44 44,9 6 6,1 24 24,5 

Miasta 

Ogółem 9991 100 6991 70 151 1,5 8535 85,4 3000 35,1 5535 64,9 1375 13,8 458 4,6 81 0,8 
15 – 19 lat 37 0,4 33 0,5 - 0 35 94,6 - 0 31 0,6 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

20 - 24 592 5,9 526 7,5 - 0 559 94,4 66 2,2 493 8,9 27 4,6 - 0,0 6 1,0 

25 - 29 1456 14,6 1126 16,1 12 7,9 1327 91,1 330 11 997 18 120 8,2 32 2,2 9 0,6 
30 - 34 1579 15,8 1165 16,7 10 6,6 1387 87,8 414 13,8 973 17,6 187 11,8 59 3,7 6 0,4 

35 - 44 2559 25,6 1735 24,8 33 21,9 2159 84,4 824 27,5 1334 24,1 388 15,2 136 5,3 13 0,5 
45 - 54 2333 23,4 1457 20,8 43 28,5 1948 83,5 876 29,2 1073 19,4 363 15,6 134 5,7 21 0,9 

55 - 59 946 9,5 601 8,6 24 15,9 783 82,8 345 11,5 438 7,9 152 16,1 48 5,1 12 1,3 
60 - 64 351 3,5 244 3,5 11 7,3 260 74,1 107 3,6 152 2,7 85 24,2 32 9,1 7 2,0 

65 lat 
 i więcej 

137 1,4 102 1,5 12 7,9 79 57,7 34 1,1 45 0,8 53 38,7 14 10,2 5 3,6 

Wieś 

Ogółem 6292 100,4 5172 82,2 1828 29,1 4050 64,4 1120 27,7 2930 72,3 1674 26,6 212 3,4 569 9,0 
15 – 19 lat 86 1,4 82 1,6 38 2,1 47 54,7 - 0 44 1,5 - 0,0 - 0,0 36 41,9 

20 - 24 561 8,9 499 9,6 98 5,4 448 79,9 61 5,4 387 13,2 36 6,4 - 0,0 77 13,7 
25 - 29 884 14,1 741 14,3 151 8,3 688 77,8 143 12,8 546 18,6 124 14,0 15 1,7 72 8,1 

30 - 34 840 13,4 704 13,6 175 9,6 597 71,1 137 12,2 461 15,7 189 22,5 30 3,6 54 6,4 
35 - 44 1614 25,7 1298 25,1 445 24,3 1041 64,5 317 28,3 724 24,7 465 28,8 65 4,0 109 6,8 

45 - 54 1508 24,1 1183 22,9 510 27,9 899 59,6 326 29,1 573 19,6 513 34,0 61 4,0 97 6,4 
55 - 59 503 8 395 7,6 204 11,2 259 51,5 108 9,6 151 5,2 200 39,8 25 5,0 44 8,7 

60 - 64 175 2,8 152 2,9 99 5,4 63 36,0 23 2,1 40 1,4 78 44,6 10 5,7 34 19,4 
65 lat 

 i więcej 
121 1,9 119 2,3 108 5,9 9 7,4 - 0 6 0,2 66 54,5 - 0,0 46 38,0 

Źródło: obliczenia FOCUS GROUP na podstawie Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012. Dane 
liczbowe w tysiącach. 
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Tabela 8. Pracujący według poziomu wykształcenia (dane liczbowe podane w tys.) 
  Ogółem 

A+B+C+D 
Pracownicy najemni Pracujący na własny 

rachunek 
W tym pracodawcy Pomagający członkowie 

rodziny 

Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] 

A A=100 B A=100 C A=100  C=100 D A=100 

Mężczyźni 

Ogółem 9027 100 6778 75,1 1994 22,1 462 5,1 254 2,8 

Wyższe 1995 22,1 1602 23,6 375 18,8 145 31,4 18 7,1 

Policealne i 
średnie 

zawodowe 
2465 27,3 1846 27,2 561 28,1 165 35,7 58 22,8 

Średnie 
ogólnokszt. 

637 7,1 503 7,4 118 5,9 28 6,1 17 6,7 

Zasadnicze 
zawodowe 

3166 35,1 2348 34,6 732 36,7 113 24,5 87 34,3 

Gimnazjalne, 
podst. i 

niepełne 
762 8,4 480 7,1 207 10,4 11 2,4 74 29,1 

Kobiety 

Ogółem 7257 100 5807 80 1055 14,5 208 2,9 395 5,4 

Wyższe 2616 36 2358 40,6 227 21,5 74 35,6 31 7,8 

Policealne i 
średnie 

zawodowe 
1995 27,5 1585 27,3 314 29,8 71 34,1 96 24,3 

Średnie 
ogólnokszt. 

767 10,6 623 10,7 109 10,3 28 13,5 36 9,1 

Zasadnicze 
zawodowe 

1418 19,5 985 17 291 27,6 31 14,9 142 35,9 

Gimnazjalne, 
podst. i 

niepełne  
462 6,4 257 4,4 114 10,8 - 0 91 23 

Miasto 

Ogółem 9991 100 8535 85,4 1375 13,8 458 4,6 81 0,8 

Wyższe 3639 36,4 3152 36,9 471 34,3 176 38,4 15 18,5 

Policealne i 
średnie 

zawodowe 
2831 28,3 2348 27,5 456 33,2 164 35,8 28 34,6 

Średnie 
ogólnokszt. 

968 9,7 815 9,5 142 10,3 40 8,7 11 13,6 

Zasadnicze 
zawodowe 

2148 21,5 1862 21,8 269 19,6 72 15,7 17 21 

Gimnazjalne, 
podst. i 

niepełne  
405 4,1 359 4,2 37 2,7 6 1,3 10 12,3 

Wieś 

Ogółem 6292 100 4050 64,4 1674 26,6 212 3,4 569 9 

Wyższe 972 15,4 808 20 131 7,8 44 20,8 33 5,8 

Policealne i 
średnie 

zawodowe 
1629 25,9 1083 26,7 420 25,1 72 34 126 22,1 

Średnie 
ogólnokszt. 

437 6,9 311 7,7 84 5 16 7,5 41 7,2 

Zasadnicze 
zawodowe 

2436 38,7 1470 36,3 754 45 72 34 212 37,3 

Gimnazjalne, 
podst. i 

niepełne  
818 13 378 9,3 285 17 10 4,7 156 27,4 

Źródło: obliczenia FOCUS GROUP na podstawie Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012. Dane 

liczbowe w tysiącach. 
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Tabela 9. Aktywność ekonomiczna ludności wg wybranych cech 
  Ogółem Aktywni zawodowo Bierni 

zawodowo 
Współczyn

nik 
aktywności 
zawodowej 

Wskaźnik 
zatrudnie

nia 

Stopa 
bezrobo

cia 
razem pracujący bezrobotni 

razem w wymiarze czasu B/A C/A D/B 

pełnym niepełnym 

  W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] [%] 

A A=10
0 

B A=10
0 

C B=10
0 

  C=10
0 

  C=10
0 

D B=10
0 

  A=10
0 

Ogółem 318
67 

100 1796
3 

56,4 1628
4 

90,7 1502
8 

92,3 125
5 

7,7 167
9 

9,3 1390
4 

46,6 56,4 51,1 9,3 

Mężczyźni 151
71 

47,6 9844 54,8 9027 55,4 8552 56,9 475 37,8 817 48,7 5327 38,3 64,9 59,5 8,3 

Kobiety 166
96 

52,4 8119 45,2 7257 44,6 6476 43,1 781 62,2 863 51,4 8577 61,7 48,6 43,5 10,6 

Miasto 

Ogółem 196
18 

61,6 1103
9 

56,3 9991 90,5 9304 93,1 686 6,9 104
7 

9,5 8580 43,7 56,3 50,9 9,5 

Mężczyźni 913
6 

46,6 5883 53,3 5372 53,8 5141 55,3 231 33,7 510 48,7 3254 37,9 64,4 58,8 8,7 

Kobiety 104
82 

53,4 5156 46,7 4619 46,2 4163 44,7 455 66,3 537 51,3 5326 62,1 49,2 44,1 10,4 

Wieś 

Ogółem 122
48 

38,4 6925 56,5 6292 90,9 5724 91 568 9 633 9,1 5325 43,5 56,5 51,4 9,1 

Mężczyźni 603
4 

49,3 3961 57,2 3654 58,1 3411 59,6 243 42,8 307 48,5 2074 38,9 65,6 60,6 7,8 

Kobiety 621
4 

50,7 2964 42,8 2638 41,9 2313 40,4 325 57,2 326 51,5 3251 61,1 47,7 42,5 11 

Źródło: obliczenia FOCUS GROUP na podstawie Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012. 
 
Tabela 10. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia 

 Ogółem Aktywni zawodowo Bierni zawodowo Współczynn
ik 

aktywności 
zawodowej 

Wskaźni
k 

zatrud-
nienia 

Stopa 
bezro

-
bocia 

razem pracujący bezrobotni    

razem w wymiarze czasu B/A C/A D/B 

pełnym niepełnym 

 W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] W 
tys. 

[%] [%] 

A A=10
0 

B A=10
0 

C B=10
0 

 C=10
0 

 C=10
0 

D B=10
0 

 A=10
0 

Ogółem 3186
7 

100 
1796

3 
56,4 

1628
4 

90,7 
1502

8 
92,3 

125
5 

7,7 
167

9 
9,3 

1390
4 

43,6 56,4 51,1 9,3 

Wyższe 6063 19 4878 15,3 4611 25,7 4335 26,6 276 1,7 267 1,5 1185 3,7 80,5 76,1 5,5 

Policealne 936 2,9 639 2 578 3,2 530 3,3 49 0,3 61 0,3 296 0,9 68,3 61,8 9,5 

Śred. 
zawodowe 

6365 20 4236 13,3 3882 21,6 3658 22,5 224 1,4 354 2 2129 6,7 66,6 61 8,4 

Śred. 
ogólnokszt. 

3366 10,6 1623 5,1 1405 7,8 1270 7,8 135 0,8 218 1,2 1743 5,5 48,2 41,7 13,4 

Zas. 
zawodowe 

7993 25,1 5117 16,1 4584 25,5 4245 26,1 339 2,1 533 3 2876 9 64 57,4 10,4 

Gimnazjaln
e, podst. i 
niepełne 

podst. 

7144 22,4 1470 4,6 1224 6,8 991 6,1 233 1,4 246 1,4 5674 17,8 20,6 17,1 16,7 

Mężczyźni 

Ogółem 1517
1 

100 9844 64,9 9027 91,7 8552 94,7 475 5,3 817 8,3 5327 35,1 64,9 59,5 8,3 

Wyższe 2504 16,5 2080 13,7 1995 20,3 1904 21,1 91 1 85 0,9 424 2,8 83,1 79,7 4,1 

Policealne 282 1,9 231 1,5 213 2,2 200 2,2 13 0,1 18 0,2 50 0,3 81,9 75,5 7,8 

Śred. 
zawodowe 

3241 21,4 2417 15,9 2252 22,9 2175 24,1 78 0,9 165 1,7 824 5,4 74,6 69,5 6,8 

Śred. 
ogólnokszt. 

1203 7,9 722 4,8 637 6,5 603 6,7 35 0,4 85 0,9 481 3,2 60 53 11,8 

Zas. 
zawodowe 

4850 32 3488 23 3166 32,2 3022 33,5 144 1,6 322 3,3 1362 9 71,9 65,3 9,2 

Gimnazjaln
e, podst. i 
niepełne 

3090 20,4 904 6 762 7,7 648 7,2 114 1,3 142 1,4 2186 14,4 29,3 24,7 15,7 

Kobiety 
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Ogółem 1669
6 

100 8119 48,6 7257 89,4 6476 89,2 781 10,8 863 10,6 8577 51,4 48,6 43,5 10,6 

Wyższe 3559 21,3 2798 16,8 2616 32,2 2431 33,5 185 2,5 182 2,2 761 4,6 78,6 73,5 6,5 

Policealne 654 3,9 408 2,4 365 4,5 329 4,5 36 0,5 42 0,5 246 1,5 62,4 55,8 10,3 

Śred. 
zawodowe 

3124 18,7 1819 10,9 1629 20,1 1483 20,4 146 2 189 2,3 1305 7,8 58,2 52,1 10,4 

Śred. 
ogólnokszt. 

2163 13 901 5,4 767 9,4 667 9,2 100 1,4 133 1,6 1262 7,6 41,7 35,5 14,8 

Zas. 
zawodowe 

3143 18,8 1629 9,8 1418 17,5 1223 16,9 195 2,7 211 2,6 1514 9,1 51,8 45,1 13 

Gimnazjaln
e, podst. i 
niepełne 

podst. 

4053 24,3 565 3,4 462 5,7 343 4,7 119 1,6 104 1,3 3488 20,9 13,9 11,4 18,4 

Miasto 

Ogółem 1961
8 

100 
1103

8 
56,3 9991 90,5 9305 93,1 687 6,9 

104
7 

9,5 8580 43,7 56,3 50,9 9,5 

Wyższe 4792 24,4 3823 19,5 3639 33 3421 34,2 217 2,2 184 1,7 969 4,9 79,8 75,9 4,8 

Policealne 700 3,6 464 2,4 423 3,8 391 3,9 32 0,3 41 0,4 236 1,2 66,3 60,4 8,8 

Śred. 
zawodowe 

4197 21,4 2631 13,4 2408 21,8 2278 22,8 130 1,3 223 2 1566 8 62,7 57,4 8,5 

Śred. 
ogólnokszt. 

2426 12,4 1114 5,7 968 8,8 877 8,8 91 0,9 146 1,3 1312 6,7 45,9 39,9 13,1 

Zas. 
zawodowe 

4258 21,7 2464 12,6 2148 19,5 1997 20 151 1,5 316 2,9 1794 9,1 57,9 50,4 12,8 

Gimnazjaln
e, podst. i 
niepełne 

3246 16,5 543 2,8 405 3,7 340 3,4 65 0,7 138 1,3 2703 13,8 16,7 12,5 25,4 

Wieś 

Ogółem 1224
8 

100 6925 56,5 6292 90,9 5724 91 569 9 632 9,1 5324 43,5 56,5 51,4 9,1 

Wyższe 1272 10,4 1056 8,6 972 14 913 14,5 59 0,9 83 1,2 216 1,8 83 76,4 7,9 

Policealne 236 1,9 175 1,4 155 2,2 138 2,2 17 0,3 20 0,3 61 0,5 74,2 65,7 11,4 

Śred. 
zawodowe 

2168 17,7 1605 13,1 1474 21,3 1380 21,9 94 1,5 131 1,9 563 4,6 74 68 8,2 

Śred. 
ogólnokszt. 

941 7,7 509 4,2 437 6,3 393 6,2 44 0,7 72 1 432 3,5 54,1 46,4 14,1 

Zas. 
zawodowe 

3735 30,5 2653 21,7 2436 35,2 2248 35,7 188 3 217 3,1 1082 8,8 71 65,2 8,2 

Gimnazjaln
e, podst. i 
niepełne 

3897 31,8 927 7,6 818 11,8 651 10,3 168 2,7 108 1,6 2971 24,3 23,8 21 11,7 

Źródło: obliczenia FOCUS GROUP na podstawie Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012. 
 
Tabela 11. Ludność wiejska w wieku 15 lat i więcej według związku z gospodarstwem rolnym, płci i aktywności ekonomicznej (dane 

liczbowe podane w tys.) 
  Ogółem Mężczyźni Kobiety Związani z gospodarstwem rolnym Nie związani z gospodarstwem rolnym (bezrolni) 

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Liczb
a 

[%] Liczb
a 

[%] Liczb
a 

[%] Liczb
a 

[%] Liczb
a 

[%] Liczb
a 

[%] Liczb
a 

[%] Liczb
a 

[%] Liczb
a 

[%] 

A A=10
0 

  A=10
0 

  A=10
0 

B A=10
0 

  B=10
0 

  B=10
0 

C A=10
0 

  C=10
0 

  C=10
0 

OGÓŁEM 1224
9 

100 6034 49,3 6214 50,7 5007 40,9 2549 50,9 2457 49,1 7242 59,1 3485 48,1 3757 51,9 

Aktywni 
zawodowo 6925 100 3961 57,2 2964 42,8 3358 48,5 1908 56,8 1450 43,2 3567 51,5 2053 57,6 1514 42,4 

Pracujący 
6292 100 3654 58,1 2638 41,9 3186 50,6 1827 57,3 1358 42,6 3107 49,4 1827 58,8 1280 41,2 

w pełnym 
wymiarze 
czasu pracy 5724 100 3411 59,6 2313 40,4 2793 48,8 1650 59,1 1143 40,9 2931 51,2 1761 60,1 1170 39,9 

w 
niepełnym 
wymiarze 
czasu pracy 

569 100 243 42,7 325 57,1 393 69,1 178 45,3 216 55 175 30,8 66 37,7 110 62,9 

Bezrobotni 
632 100 307 48,6 326 51,6 172 27,2 80 46,5 92 53,5 460 72,8 226 49,1 234 50,9 

Bierni 
zawodowo 5324 100 2074 39,0 3251 61,1 1648 31,0 642 39,0 1007 61,1 3675 69,0 1432 39,0 2244 61,1 
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Współczyn
nik 
aktywności 
zawodowej 

56,5 65,6 47,7 67,1 74,9 59 49,3 58,9 40,3 

Wskaźnik 
zatrudnieni
a 

51,4 60,6 42,5 63,6 71,7 55,3 42,9 52,4 34,1 

Stopa 
bezrobocia 9,1 7,8 11 5,1 4,2 6,3 12,9 11 15,5 

Źródło: obliczenia FOCUS GROUP na podstawie Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012. 
 
Tabela 12. Wskaźniki aktywności zawodowej wg miejsca zamieszkania, płci  i wieku [%] 
 Współczynnik 

aktywności zawodowej 
Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia 

Ogółem 

Ogółem 56,4 51,1 9,3 

15 – 17 lat 2,1 1,8 0,0 

18 - 19 17,2 10,2 40,0 

20 - 24 57,7 43,8 24,0 

25 - 29 83,8 73,4 12,3 

30 - 34 86,0 79,6 7,5 

35 - 39 87,7 82,3 6,1 

40 - 44 87,5 81,8 6,5 

45 - 49 84,7 78,8 7,0 

50 - 54 75,9 70,1 7,5 

55 - 59 54,6 50,8 7,0 

60 - 64 23,2 22,1 5,0 

65 lat i więcej 5,0 4,9 0,0 

Mężczyźni 

Ogółem 64,9 59,5 8,3 

15 – 17 lat 2,9 2,6 0,0 

18 - 19 19,7 13,4 32,0 

20 - 24 65,8 52,0 21,0 

25 - 29 92,1 82,6 10,3 

30 - 34 93,8 88,0 6,1 

35 - 39 93,9 89,2 4,9 

40 - 44 91,2 85,9 5,6 

45 - 49 87,2 81,8 6,2 

50 - 54 80,0 74,0 7,5 

55 - 59 67,0 62,5 6,7 

60 - 64 34,4 32,1 6,6 

65 lat i więcej 8,1 8,0 0,0 

Kobiety 

Ogółem 48,6 43,5 10,6 

15 – 17 lat 1,4 1,3 0,0 

18 - 19 14,5 6,8 52,9 

20 - 24 49,2 35,3 28,1 

25 - 29 75,3 64,1 14,9 

30 - 34 78,2 71,1 9,1 

35 - 39 81,5 75,4 7,5 

40 - 44 83,8 77,6 7,4 

45 - 49 82,2 75,8 7,7 

50 - 54 72,1 66,6 7,7 

55 - 59 43,5 40,3 7,2 

60 - 64 13,8 13,5 0,0 

65 lat i więcej 3,0 3,0 0,0 

Miasto 

Ogółem 56,3 50,9 9,5 

15 – 17 lat 0,9 0,7 0,0 

18 - 19 13,1 6,2 54,4 

20 - 24 53,7 40,1 25,3 

25 - 29 85,1 74,9 12,0 

30 - 34 87,8 81,2 7,5 

35 - 39 88,1 82,5 6,4 

40 - 44 88,1 82,4 6,5 

45 - 49 85,4 78,8 7,7 
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 Współczynnik 
aktywności zawodowej 

Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia 

50 - 54 76,0 69,6 8,5 

55 - 59 54,5 50,4 7,5 

60 - 64 23,3 22,0 5,6 

65 lat i więcej 4,2 4,2 0,0 

Wieś 

Ogółem 56,5 51,4 9,1 

15 – 17 lat 3,4 3,1 0,0 

18 - 19 21,8 15,2 31,3 

20 - 24 62,7 48,6 22,5 

25 - 29 81,6 71,1 12,9 

30 - 34 82,9 76,7 7,5 

35 - 39 87,0 82,0 5,7 

40 - 44 86,6 80,8 6,6 

45 - 49 83,7 78,8 5,8 

50 - 54 75,6 71,1 6,0 

55 - 59 54,9 51,6 6,0 

60 - 64 23,0 22,1 3,8 

65 lat i więcej 6,3 6,3 0,0 

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012 
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Tabela 13. Sytuacja polskich kobiet na tle innych krajów UE 
 

1 - Kobiety w wieku 20-64 lat  w stosunku do kobiet ogółem [%] 

2 -  Kobiety mieszkające poza miastami [%](a 
3 - Wskaźnik aktywności zawodowej kobiet z obszarów wiejskich [%] 

4 - Kobiety w wieku produkcyjnym (15-64 lat) na obszarach wiejskich 
5 - Przeciętne trwanie życia kobiet(b 

6 - Współczynnik urodzeń na 1000 mieszkańców 

7 -  Stopa bezrobocia kobiet na obszarach pośrednich 
8 - Stopa bezrobocia na obszarach wiejskich  
9 - Odsetek dzieci do 3 roku życia nieobjętych opieką 
10 -Odsetek dzieci powyżej 3 roku życia do momentu  
       podjęcia nauki nieobjętych opieką 
11 - Stopa zatrudnienia kobiet wychowujących dzieci 
12 -Wydatki na dziecko (Euro) 

13 - Wydatki na dzieci w stosunku do ogółu wydatków [%] (b  
14 - Kobiety pracujące w rolnictwie [%] 
15 - Kobiety pracodawcy wśród pracodawców ogółem [%] 
16 - Kobiety samozatrudnione wśród kobiet zatrudnionych   
        ogółem [%] 
17 - Kobiety z wykształceniem wyższym (1 i 2 stopnia) wśród  
        kobiet w wieku 15-74 lat [%] 

 
Kraj 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Unia Europejska (27 
państw) 

65,4 
 

: 
  

10,7 
  

72 17 58,2 532,63 7,7 3,9 24,7 9,8 21,8 

Unia Europejska (25 
państw) 

65,2 
 

: 
  

0 
  

71 15 58,4 559,75 7,7 2,8 24,6 9,7 22,3 

Strefa Euro (17 państw) 64,7 
 

: 
  

10,3 
  

67 10 58,9 630,67 7,7 2,4 24,1 9,8 21,1 

Strefa Euro (16 państw) 64,7 
 

: 
  

10,3 
  

70 10 59 632,29 7,7 2,4 24,1 9,8 21,1 

Strefa Euro (15 państw) 64,6 
 

: 
  

: 
  

69 10 59,4 639,58 7,7 2,4 24,1 9,9 21,1 

Austria 65,8 65,2 67,3 64,9 83,2 9,4 : : 90 20 64,8 1010,08 10 4,7 25,9 8,6 13,9 

Belgia 64,3 32,3 : 63,8 82,8 11,7 : : 67 1 68,7 702,2 7,3 0,9 24,2 8,8 30,8 

Bułgaria 67,1 83,2 52,3 66 77,4 10 : : 92 45 47,9 91,72 11,6 5,1 30 8,7 22,6 

Cypr 69,6 100 : 
 

83,6 12,4 6,4 : 78 19 72,1 461,56 10,5 1,9 13,5 9,8 31,6 

Czechy 68,5 76,2 55,8 68,1 80,5 11,2 10,3 8,5 97 36 36,3 194,4 7,1 1,9 20,9 10,9 13,6 

Dania 64,5 78,2 : 63,1 81,1 11,5 6,3 6,3 27 16 82,7 1692,58 12,6 0,8 21,9 4,9 27,8 

Estonia 65,1 100 59,0 64,1 80,2 11,8 15,2 13,1 75 8 50,8 233,71 11,8 2,6 : 4,9 36,1 

Finlandia 64,4 73 64,3 62,5 83,5 11,4 8,5 : 73 22 61,2 1075,61 11 2,7 24,6 8,2 34,7 

Francja 63,5 64,2 : 60,8 85 12,9 : : 59 5 65 774,29 8 1,8 22,5 6,6 26 

Grecja 65,2 52,6 47,0 62,6 82,7 10,2 16,4 : 89 42 54,1 375,76 6,5 12,2 20,6 21,7 19,2 

Hiszpania 66,6 51,1 47,4 64,1 84,9 10,6 21,6 : 64 6 56,6 347,29 6 2,5 28 11,1 26,7 

Holandia 65,9 28,5 63,1 62,7 82,9 11,1 : : 51 13 77,3 448,45 4,1 1,6 23,1 10 24,8 

Irlandia 67 72,6 : 66,3 82,5 16,5 : 10 80 13 54,8 1316,58 13,1 0,9 21,4 6,6 33,1 

Litwa 66,5 74,2 54,8 64,8 78,7 10,7 14,3 : 90 46 67,4 225,27 13,3 6,6 26,6 7 29,8 
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Kraj 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Luksemburg 66,9 100  
 

83,3 11,7 5,1 : 66 29 67,4 3037,81 17,5 : 23,9 5,7 24,5 

Łotwa 65,8 50,5 56,7 65,2 78 8,5 13,8 15,3 85 26 61,3 142,48 10,3 5,5 34,8 7,8 26,2 

Malta 68 
 

: 
 

82,7 9,7 : : 92 23 40,5 178,03 6,3 : : 5,8 12,8 

Niemcy 63,9 57,1 : 63 82,8 8,3 : : 81 11 54,6 919,4 10,1 1,1 24,9 7,3 18,7 

Polska 69,4 71,2 51,5 68,7 80,1 10,8 : 11,0 97 62 57,6 61,21 3,8 12 29 14 21,7 

Portugalia 65,5 51 : 62,9 82,6 9,5 : : 64 19 69,6 236,62 5,5 6,7 27,2 14,8 15,1 

Rumunia 68,3 89,1 49,9 66,7 77,4 9,9 : : 95 37 56,5 93,27 9,9 27,5 24,1 11,7 11,2 

Słowacja 70,5 88,3 51,1 70,2 79,1 11,1 13,6 17,8 97 24 36,8 196,57 9 1,8 25,5 9,2 15,7 

Słowenia 66,7 73,9 61,4 66,1 82,7 10,9 7,6 7,4 69 10 78,7 364,57 8,7 6,7 25,6 7,4 22,7 

Szwecja 64 78,2 68,7 62,1 83,5 12,4 8,6 : 37 6 75,2 1008,55 10 0,9 21,5 5,8 31,3 

Węgry 66,3 82,2 49,0 65,9 78,4 9 11,1 11,3 93 26 33,3 275,9 12,9 2,3 29,2 8,2 18 

Wielka Brytania 65 28,8 63,8 62,5 82,5 13 : : 65 9 58,3 460,88 6,2 0,5 25,9 8,2 29 

Włochy 64 64,3 45,4 63,7 84,5 9,3 : : 75 8 51,5 353,93 4,7 2,7 22,1 15,8 13 

Islandia 66,3 
 

 
  

15,4 
  

59 1 
 

864,19 12,5 2,2 28,6 8,1 28,6 

Norwegia 64,8 
 

 
  

12,6 
  

: : 
 

1796,76 12,3 1 24,6 4 32,3 

Szwajcaria 66,6 
 

 
  

10,3 
  

73 26 
   

2,3 25,1 9,9 22,8 

Chorwacja 65 
 

 
  

9,8 
    

61,2 
  

13,6 27,2 15,4 15,5 

Macedonia 69,9 
 

 
  

11,8 
    

28,5 
  

: 24,9 8,3 12,5 

Turcja 66,7 
 

 
  

17,1 
  

: : 23,6 
  

38,3 6,9 13,7 0 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
Uwagi: a) obszary wiejskie oraz pośrednie (łącznie kategorie "Intermediate regions" oraz "Predominantly rural regions"); Dane dotyczą 2010 roku z wyjątkiem b) 2009 r
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Tabela 14. Zestawienie rekomendacji w kontekście propozycji legislacyjnych 

Cel wdrożenia 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 

Odniesienie do dokumentu: 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/0282 (COD) 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) 

Rekomendacja 1: Budowanie współpracy pomiędzy Samorządami Województw lub funkcjonującymi w ramach ich struktur 
jednostkami wdrażającymi działania delegowane II filaru WPR i oddziałami regionalnymi ARiMR 
w województwach z LGD i LGR a także IP i IP II POKL w zakresie działań skierowanych na obszary wiejskie 

Zwiększenie 
komplementarności 

wsparcia poprzez 
dostarczenie 

kompleksowej pomocy w 
zakresie rozwijania 

przedsiębiorczości: pomoc 
doradcza/szkoleniowa 

oraz finansowa dla 
beneficjentów, 

optymalizacja efektu 
ekonomicznego udzielanej 

pomocy. 

1 – Należy wprowadzić obowiązek (zapisany 
w dokumentach programowych odpowiednich dla 
poszczególnych adresatów rekomendacji) spotkań 
konsultacyjnych instytucji wdrążających programy 
finansowane z funduszy: EFRR, FS, EFS, EFRROW, EFMiR. 
 
Przykładem dobrej praktyki jest tu funkcjonowanie 
Regionalnych Informacyjnych Grup Roboczych w ramach PO 
KL koordynujących wspólny udział podmiotów wdrażających 
projekty, w celu uzyskania wieloperspektywicznego oglądu 
sytuacji w jakiej projekty są realizowane. 
 
2 – Przedmiotem współpracy wymienionych 
w rekomendacji podmiotów będzie wypracowanie 
projektów szkoleniowych kierowanych do korzystających 
i/lub zamierzających korzystać z programów finansowanych 
z funduszy wymienionych powyżej -mieszkańców obszarów 
wiejskich, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet 
(w tym szkoleń w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz 
w zakresie prowadzenia własnego biznesu realizowane 
metodami konsultacji, wizyt studyjnych, promowania 
dobrych praktyk, organizowania forów wymiany informacji, 
itp.) 

Rekomendacja nie stoi w sprzeczności 
z artykułami 15, 16, 20 i 21 dokumentu 
dotyczącymi usług szkoleniowych i doradztwa. 
 
We wprowadzeniu uzasadniającym treść 
regulacji zawartych w dokumencie 
sformułowano postulaty integracji WPR 
z polityką w innych dziedzinach (s. 6), a także 
rozwoju usług szkoleniowych i oferty kształcenia 
ustawicznego w obszarze rolnictwa, jak i w za-
kresie pozarolniczych działalności gospodar-
czych (s. 14). Zapis rekomendacji wpisuje się 
w te postulaty. 
 
 

Rekomendacja 2: Zintensyfikowanie  działań nastawionych na społeczną aktywizację kobiet 
 

Rozwijanie kapitału 
społecznego na obszarach 

wiejskich w oparciu o 
potencjał kobiet 

Tworzenie warunków dla powstawania i realizacji projektów 
nastawionych na aktywizację kobiet (w tym wspieranie 
aktywności grup wsparcia, spotkań z kobietami sukcesu 
i pomocy psychologicznej) poprzez promowanie dobrych 
praktyk w zakresie zrealizowanych projektów 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym z funduszu 
EFS, KSOW, środki fundacji, sponsorzy itp.) wskazując jako 
możliwe w obecnej perspektywie finansowej sposoby 
pozyskiwania środków, aplikowanie o dodatkowe środki na 
realizację LSR. 
W nowej perspektywie finansowej należy wprowadzić do 
analizy SWOT w obszarze rozpatrywania problematyki 
aktywizacji społecznej mieszkańców wsi, analizę sytuacji 
kobiet wiejskich, co pozwoli ująć konieczność aktywizacji 
kobiet w dokumentach programowych funduszy nowej 
perspektywy finansowej (na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym) dla obszarów zidentyfikowanych 
jako wymagające wsparcia lub uzasadnić brak konieczności 
aktywizowania kobiet na obszarach nie wymagających takiej 
interwencji. 
Ponadto kwestie te należałoby odpowiednio ująć w Strategii 
Rozwoju Kapitału Społecznego, której budowa 
koordynowana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 

Rekomendacja nie stoi w sprzeczności 
z zapisami dokumentu. 
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Cel wdrożenia 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 

Odniesienie do dokumentu: 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/0282 (COD) 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) 

Rekomendacja 3: Dostosowanie struktury wdrażania programów pomocowych  w województwach do realizacji strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczności lokalne (np. LSR), finansowanych z wielu funduszy. 

 
Zwiększenie efektywności 

wykorzystywania 
funduszy unijnych w 
rozwoju obszarów 

wiejskich. 

Konieczne jest dostosowanie w aspekcie kompetencyjnym 
i organizacyjnym struktury regionalnej (Samorządy 
Województw i/lub działające w ramach ich struktur 
jednostki wdrażające działania delegowane II filaru a także 
jednostki wdrażające inne programy nowej perspektywy 
finansowej w zakresie działań skierowanych na obszary 
wiejskie) np. poprzez utworzenie (na bazie istniejących lub 
powołanie nowych) wyspecjalizowanych jednostek obsługi 
projektów. 
W kontekście zapewnienia możliwości realizacji strategii 
rozwoju kierowanych przez społeczności lokalne należy 
utworzyć system procedur zakładających łączenie źródeł 
finansowania działań. 
Zapewnić możliwość efektywnego łączenia źródeł 
finansowana pochodzących z różnych programów nowej 
perspektywy finansowej poprzez: 

 stworzenie spójnych procedur 

 możliwość zlecenia podmiotom zewnętrznym 
w stosunku do beneficjenta pakietu działań, realizacja 
których byłaby rozliczana w o osiągniecie założonych 
wskaźników. 

Zwiększenie alokacji na realizację LSR-ów oraz zwiększenie 
zakresu działań, w ramach których LGD decyduje o dystry-
bucji środków, analogicznie do obecnie stosowanych 
rozwiązań. 

Rekomendacja nie stoi w sprzeczności 
z artykułem 73 dokumentu dot. zarządzania 
programem. 
 
W dokumencie postuluje się tworzenie 
pojedynczych instytucji zarządzających 
programami rozwojów wiejskich oraz 
umożliwienie im przekazywania części swoich 
obowiązków innym instytucjom. Ponadto 
wskazuje się, aby państwa członkowskie 
rezerwowały część środków na rozwój i wzrost 
efektywności struktur wdrażających program. (s. 
26) Rekomendacja jest zatem spójna z zapisami 
dokumentu.  
 
 

Rekomendacja 4: Intensyfikacja profesjonalizacji LGD w zakresie realizacji zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym 
w aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich 

 
Intensyfikacja rozwoju 

obszarów wiejskich, 
w tym aktywizacja 

mieszkańców obszarów 
wiejskich. 

Należy zadbać o wzrost kompetencji zarządów i personelu 
LGD w zakresie znajomości i umiejętności korzystania 
z instrumentów wpływu na gospodarcze i społeczne aspekty 
rozwoju obszarów wiejskich, innowacji społecznych, 
zarządzania wielofunduszowym wsparciem rozwojowym 
poprzez rozszerzenie metodyki szkoleniowej miedzy innymi 
o szkolenia interaktywne, coaching i mentoring w zakresie 
sprawdzonych form stymulacji rozwoju kapitału społecznego 
na obszarach wiejskich. 
(Ten sposób postępowania ma charakter kaskadowy, zatem 
nowo nabywane kompetencje są przez liderów 
przekazywane dalej, co w efekcie przekłada się na wyższą 
skuteczność działań członków społeczności lokalnych – 
beneficjentów). 
W celu zapewnienia kontroli systematyki i efektywności 
procesu wzrostu kompetencji, należy wprowadzić 
zewnętrzną ewaluację realizacji celów rozwoju obszarów 
wiejskich, a w szczególności w zakresie wzrostu kapitału 
społecznego. W założeniu zagwarantować to ma rzeczywiste 
przełożenie rozwijanych kompetencji na efekty ich działań.  
 
 
 

Rekomendacja jest nie stoi w sprzeczności 
a artykułami 15, 16, 43, 52 dotyczącymi usług 
szkoleniowych i doradczych oraz funkcjo-
nowania LGD. 
 
W dokumencie postulowano, aby usługi 
doradcze i szkoleniowe, kierowane na obszary 
wiejskie, miały charakter komplekso-wy i były 
realizowane efektywnie i przez wykwalifikowaną 
kadrę (o potwierdzonych kwalifikacjach). (s.15) 
Wdrożenie rekomen-dacji będzie realizowało 
ten postulat. 
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Cel wdrożenia 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 

Odniesienie do dokumentu: 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/0282 (COD) 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) 

Rekomendacja 5: Dążenie do wyrównania dysproporcji rozwojowych pomiędzy poszczególnymi obszarami w ramach województw. 
 

Wyrównywanie szans  
w ramach 

zrównoważonego rozwoju 
kraju 

Dla wnioskodawców z obszarów definiowanych jako 
peryferie w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030 należy ustanowić preferencje w zakresie 
warunków przyznawania oraz wysokości wsparcia (np. 
dodatkowe punkty w ocenie wniosków lub wyższy poziom 
dofinansowania). 
W celu uniknięcia dysproporcji miedzy obszarami 
peryferyjnymi zlokalizowanymi w różnych regionach, należy 
zapobiec sztucznemu ograniczaniu warunków przyznawania 
pomocy, wynikającemu ze stosowania wyłącznie 
uśrednionych wskaźników ekonomicznych dla obszarów 
o wysokim stopniu zróżnicowania, poprzez nadanie im 
statusu obszarów przejściowych, analogicznie do Polityki 
Spójności UE. 

Rekomendacja nie stoi w sprzeczności 
z artykułem 9 dokumentu wskazującym 
na zawartość programu i planowanie 
na poziomie subregionów.  
 
W dokumencie podkreślono potrzebę 
indywidualnego wskazywania przez państwa 
członkowskie obszarów słabiej rozwiniętych, na 
których koncentrowane będzie wsparcie (s. 13). 
Rekomendacja jest spójna z postulatem. 
 

Rekomendacja 6:  Rozbudowanie infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich 
 

Niwelowanie barier 
w rozwoju aktywności 

ekonomicznej i społecznej 
kobiet. 

Ukierunkowanie wsparcia (ze środków: EFRR, FS, EFS, 
w ramach programów nowej perspektywy finansowej i/lub 
środków krajowych w zakresie działań możliwych do 
realizacji na obszarach wiejskich) na uruchamianie 
i prowadzenie między innymi: świetlic środowiskowych, 
placówek opieki nad dziećmi oraz osobami starszymi. Jako 
beneficjentów działania należy wskazać JST i organizacje 
pozarządowe. 
 

Rekomendacja nie stoi w sprzeczności 
z zapisami dokumentu. 

Rekomendacja 7: Stworzenie warunków dla wzrostu aktywności ekonomicznej kobiet 
 

Stymulowanie 
powstawania nowych 

miejsc pracy oraz 
niwelowanie barier 
uczestnictwa kobiet 

wiejskich w rynku pracy. 

Podejmowanie działań wspierających rozwój świadomości 
ekonomicznej kobiet. 
Należy prowadzić działania mające na celu zmniejszenie 
barier psychologicznych ograniczających szanse kobiet na 
rynku pracy oraz rozwój ich przedsiębiorczości (miedzy 
innymi: wzrost umiejętności interpersonalnych oraz 
samooceny) jak również zmianę sposobu postrzegania 
funkcji kierowniczej w środowisku wiejskim jako typowo 
męskiej poprzez promocję dobrych praktyk realizowanych w 
ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (w 
tym POKL, KSOW, środki fundacji, sponsorzy itp.). 
Szczególnie ważnym jest zapewnienie odpowiednich 
mechanizmów wsparcia (w tym finansowego) dla tworzenia 
miejsc pracy. 
 

Rekomendacja nie stoi w sprzeczności 
z zapisami dokumentu. 

Rekomendacja 8: Ujednolicenie zasad kwalifikowalności wydatków i przyznawania pomocy 
 

Zwiększenie czytelności 
procedur realizacji 
strategii rozwoju 

kierowanego przez 
społeczności lokalne 

Należy dążyć do jedności zasad udzielania wsparcia dot. 
kwalifikowalności kosztów (poprzez odpowiednie zapisy w 
dokumentach programowych, ustawach,  rozporządzeniach) 
w celu ułatwienia realizacji strategii „wielofunduszowych”. 
Np. obecnie podatek VAT w programach finansowanych 
z EFRR, w odróżnieniu od EFRROW, jest zawsze 
kwalifikowany. 

Rekomendacja nie stoi w sprzeczności 
z zapisami dokumentu. 
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Cel wdrożenia 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 

Odniesienie do dokumentu: 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/0282 (COD) 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) 

Rekomendacja 9: Wspieranie transferu wiedzy, innowacyjności oraz inwestycji w zakresie reorganizacji ekonomicznych podstaw  
funkcjonowania gospodarstw rolnych 

 
Poprawa pozycji rynkowej 

i konkurencyjności 
gospodarstw rolnych 

Modernizacja oraz tworzenie nowych gospodarstw rolnych. 
Dywersyfikacja ich źródeł dochodów (nie wykluczając 
dochodów z działalności pozarolniczej) poprzez inwestycje 
i transfer wiedzy poprzez kursy i doradztwo indywidualne 

Rekomendacja nie stoi w sprzeczności 
z artykułem 20, dotyczącym wspierania 
działalności rolniczych, okołorolniczych 
i pozarolniczych.  
 
W dokumencie wskazano na potrzebę 
wspierania projektów łączących różne formy 
działalności, w tym rolnictwo i turystykę wiejską 
(s. 17). Rekomendacja realizuje ten postulat. 

Rekomendacja 10: Zmiana sposobu postrzegania funkcji kierowniczej w środowisku wiejskim jako typowo męskiej oraz zmiana 
postrzegania wartości pracy kobiet w  gospodarstwach rolnych uwzględniająca rzeczywisty wkład w tworzenie 
dochodu gospodarstw 

 
Realizacja 

postulatu równości płci w 
środowiskach wiejskich 

 
 

Stworzenie i realizacja kampanii społecznej skierowanej na 
walkę ze stereotypami dotyczącymi ról społecznych, 
składających się na psychologiczne i kulturowe bariery 
podejmowania przez kobiety działalności gospodarczej lub 
obejmowania zawodowych funkcji kierowniczych czy 
partycypacji we władzy 

Rekomendacja nie stoi w sprzeczności 
z zapisami dokumentu. 

 
Wszystkie rekomendacje są spójne z priorytetami i celami WPR zapisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/0282 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW: 
 
Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na 

następujące obszary: a) zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich; b) wzmacnianie powiązań 
między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją; c) promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia 
zawodowego w sektorach rolnym i leśnym. 

 
Priorytet 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary: a) ułatwianie różnicowania działalności, zakładania 
nowych małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy; b) wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich; c) 
zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie 
poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. 

 
 

Wykres 1. Ocena możliwości pozyskania kandydata do pracy z obszarów wiejskich w stosunku do kandydatów z miasta [w %] 

 
Źródło: Badanie CRSG (luty 2012r., N=200). 

 

25,0 

52,5 

22,5 

Odpowiedniego pracownika łatwiej jest znaleźć na wsi niż w mieście 

Nie ma różnicy w rekrutacji pracowników między miastem a wsią 

Łatwiej znaleźć kandydata do pracy w mieście niż na wsi 
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Wykres 2. Ocena kwalifikacji i przydatności pracownika z obszarów wiejskich w porównaniu do pracownika z miasta [w %] 

 
Źródło: Badanie CRSG (luty 2012r., N=200). 

 
Wykres 3. Ocena cech pracowniczych - kobiet wiejskich w stosunku do mężczyzn i mieszkańców miast [odsetki wskazań] 

 
Źródło: Badanie CRSG (luty 2012r., N=200). 

 
Wykres 4. Ocena gotowości pracodawców do zatrudniania kobiet wiejskich [% wskazań] 

 
Źródło: Badanie CRSG (luty 2012r., N=200). 

 
Wykres 5. Deklarowana znajomość pojęcia „pozytywnej dyskryminacji” [w %] 

 
Źródło: Badanie CRSG (luty 2012r., N=200). 

 

24,0 

54,0 

4,0 

18,0 

Wolę  współpracować z pracownikami pochodzącymi ze wsi 

Nie ma różnicy pomiędzy pracownikami ze wsi i miasta 

Lepiej współpracuje mi się z pracownikami z miasta 

Nie wiem/Trudno powiedzieć 

3,0 

7,0 

8,0 

9,5 

29,5 

50,5 

56,5 

59,0 

59,5 

67,5 

68,5 

78,5 

Mają większe oczekiwania odnośnie warunków socjalnych w miejscu pracy 

Oczekują krótszego czasu pracy 

Dążą do awansu za wszelką cenę 

Oczekują wyższych zarobków 

W większym stopniu są gotowe do podnoszenia własnych kwalifikacji 

Nie wierzą w swoje możliwości 

W większym stopniu niż inni przedkładające rodzinę i dom ponad pracę 

Są otwarte i gotowe do nowych zadań 

Są bardziej solidne, np. nie są uzależnione od używek (papierosów, alkoholu, 
narkotyków) 

W większym stopniu są gotowe do poświęceń w pracy 

Łatwiej podporządkowują się przełożonym 

Bardziej pracowite 

0,5 

7,0 

12,0 

65,5 

13,5 

1,5 

trudno powiedzieć 

Zdecydowanie tak, pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają kobiety ze wsi 

Raczej tak 

Nie ma to znaczenia 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie, pracodawcy bardzo niechętnie zatrudniają kobiety ze wsi 

18,5 

81,5 

Tak 

Nie 
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Wykres 6. Zasadność wprowadzenia parytetu przy zatrudnianiu kobiet z obszarów wiejskich [w %] 

 
Źródło: Badanie CRSG (luty 2012r., N=200). 

 

Wykres 7. Sytuacja materialna ze względu na wielkość gospodarstwa domowego kobiet wiejskich biorących udział w badaniu PAPI [%] 

 

 
 

Źródło: Badanie FOCUS GROUP wśród kobiet związanych miejscem zamieszkania z gospodarstwem rolnym,  
w wieku produkcyjnym (luty 2012r., N=3 200). 
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Zdecydowanie tak, kobiety ze wsi mają mniejsze możliwości 
zatrudnienia i należy im pomóc 

Raczej tak 

Nie ma to znaczenia 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie, parytety wobec kobiet wiejskich nie są w żaden 
sposób uzasadnione 
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Gospodarstwa domowe 1-osobowe 

Gospodarstwa domowe 2-osobowe 

Gospodarstwa domowe 3-osobowe (z dzieckiem młodszym) 

Gospodarstwa domowe 3-osobowe (z dzieckiem starszym) 

Gospodarstwa domowe 4-osobowe 

Gospodarstwa domowe 5-osobowe i większe 

Ogółem 

Brak danych Brak zagrożenia ubóstwem Ubóstwo lub zagrożenie ubóstwem 


