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Wstęp
Już po raz szósty Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Europejskie
Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie organizują Międzynarodową Konferencję
dotyczącą tematyki obszarów o rozdrobnionej strukturze agrarnej, pt. Społecznogospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich.
W bieżącym roku patronat nad Konferencją objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Krzysztof Jurgiel oraz JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab.
Włodzimierz Sady.
Wiodącym problemem Konferencji jest problematyka wieloaspektowej aktywności
i aktywizacji kobiet żyjących w różnych krajach Europy, w tym zwłaszcza na obszarach
wiejskich Unii Europejskiej. Obszary te, nawet w wysoko rozwiniętych krajach Europy,
podlegają różnorodnym przemianom i są zróżnicowane w stosunku do obszarów silnie
zurbanizowanych. Specyfika ta dla dużej części kobiet oznacza łączenie życia rodzinnego i prowadzenia gospodarstw domowych z pracą w rolnictwie, w innym sektorze
gospodarki lub pracą na własny rachunek. Część kobiet wykazuje bierność zawodową
z wyboru, lub z konieczności wynikającej z braku pracy.
W gospodarstwie domowym, w życiu rodzinnym, czy też w relacjach sąsiedzkich
i w środowiskach lokalnych kobiety wiejskie realizują swoje cele życiowe i stają przed
różnorodnymi dylematami i wyzwaniami. Często muszą stawiać czoło nadmiernie
obciążającej je pracy zawodowej i pracy we własnym gospodarstwie domowym. Wiele
z nich musi zmagać się z ubóstwem, różnorodnymi patologiami społecznymi, czy podejmować trud zapewnienia godnego życia swojej rodzinie.
Obszar problemów, które zamierzamy podjąć na Konferencji jest bardzo szeroki.
Chcemy zaakcentować dwa jej główne obszary, tj. socjologię obszarów wiejskich
i ekonomikę rolnictwa, w tym zwłaszcza ekonomikę gospodarstwa domowego.
Przekazując niniejszą publikację mamy nadzieję, że przyczyni się ona do wprowadzenia Państwa w tematykę Konferencji.
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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel.: (+48 12) 662 42 51
www.ur.krakow.pl
Już po raz szósty Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Europejskie
Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych gości w swoich murach uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej, związanej z problematyką drobnych
gospodarstw rolnych. Tegoroczna Konferencja poświęcona jest Społecznogospodarczej aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich.
Autonomiczna działalność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
sięga roku 1953, gdy to ówczesny Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego został przekształcony w samodzielną jednostkę o nazwie Wyższa Szkoła Rolnicza. Zapoczątkowało to bardzo dynamiczny rozwój Uczelni, która w roku 2008 uzyskała statut
Uniwersytetu Rolniczego – jedynego tego typu ośrodka naukowego w Polsce. Świadczy to o akademickim poziomie kształcenia, jaki swoim studentom oferuje Uniwersytet Rolniczy. W okresie 63. lat działalności w Uczelni wypromowano 543. doktorów
habilitowanych i 1637. doktorów. Aktualnie Uniwersytet posiada: 7 wydziałów oraz
1 kierunek międzyuczelniany UJ-UR – Weterynaria, 33 kierunki i 62 specjalności, na
których kształci się 11.000 studentów. Sukcesywnie poszerzana jest oferta kształcenia
w języku angielskim. Obecnie 2 kierunki prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, zaś 4 w językach polskim i angielskim. Wysoki poziom badań i dydaktyki gwarantuje kadra naukowa. Uniwersytet zatrudnia 287. samodzielnych pracowników nauki,
w tym 107. profesorów tytularnych.
Pozostając wiernym swoim korzeniom, sięgającym 1806 roku, gdy to z inicjatywy
wielkiego reformatora państwa polskiego ks. Hugona Kołłątaja powołano w Akademii
Krakowskiej, pierwszą w Polsce Katedrę Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Rolniczy wpisuje się w najbardziej kluczowe zadania, przed którymi staje rolnictwo, jakimi
są zapewnienie odpowiedniej ilości pożywienia dla stale rosnącej populacji Ziemi, przy
jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów dotyczących jej bezpieczeństwa.
Oznacza to prace nad opracowywaniem nowych odmian roślin i zwierząt. Kadra naukowa Uniwersytetu prowadzi badania w bardzo wielu dziedzinach obejmujących zarówno nauki stricte związane z rolnictwem, hodowlą, leśnictwem, jak i gospodarką
przestrzenną, ochroną środowiska, technologią żywności, weterynarią i ekonomią.
Ukształtowanie Polski południowo-wschodniej oraz silnie rozdrobnienie gospodarstw
znacznie utrudniają efektywne prowadzenie działalności rolniczej. Analizą skutków
tych uwarunkowań dla ludności na obszarach wiejskich i ich wpływem na europejski
rynek rolny, zajmuje się Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych w Krakowie – zostało ono powołane decyzją Senatu Uniwersytetu Rolniczego
w 2011 roku. Organizowane konferencje oraz szeroki udział pracowników Uczelni
w rozwiązywaniu problemów naukowo-gospodarczych, przyczyniają się do wprowadzania postępu naukowo-technicznego oraz jakże ważnej popularyzacji wiedzy. Skut9
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kują również wymianą doświadczeń z zakresu nowych technologii, ze szczególnym
uwzględnieniem założeń budżetu unijnego na lata 2014-2020.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oprócz działalności naukowobadawczej i dydaktycznej prowadzi szeroką współpracę z gospodarką żywnościową
oraz związaną ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Równie ważnym
elementem działalności naukowej jest nieustannie rozwijana współpraca z gospodarką. Tylko bowiem w połączeniu z praktyką nauka zyskuje swój pełny wymiar.

Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych
w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel./fax: (+48 12) 662 43 71
W celu naukowej oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej drobnych gospodarstw rolnych w strukturach Uniwersytetu Rolniczego funkcjonuje Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych. Tematyka prowadzonych badań ogniskuje
się wokół kluczowych dla całego sektora rolnego wyzwań, zaś szczególne miejsce
w tych pracach, zgodnie z misją i statutem, przewidziane jest dla badania ekonomicznych i społecznych wyzwań stojących przed drobnymi gospodarstwami rolnymi.
Prowadząc te działania Centrum zainicjowało i przeprowadziło 4 międzynarodowe
konferencje naukowe, poświęcone tematyce agrarnej. Uczestniczyli w nich wysocy
rangą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
a także naukowcy i przedstawiciele praktyki rolniczej z 14. krajów Europy. O randze
konferencji najlepiej świadczy wysoka frekwencja – ograniczana liczbą miejsc w Centrum Kongresowym oraz liczne cytowania naukowe i doniesienia medialne.
Rezultatem pierwszej konferencji (z 2011 r.), której temat brzmiał Teraźniejszość
i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej była uchwała o konieczności powołania Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw
Rolnych w Krakowie. Wypracowano wówczas cele jego działalności, którymi są m.in.:
koordynowanie i realizacja badań, wykonywanie analiz i opracowań, prowadzenie
szkoleń oraz organizowanie konferencji i seminariów naukowych z zakresu funkcjonowania i przemian drobnych gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej.
Do zadań realizowanych przez Centrum należą m.in.: ocena kształtowania regionalnej,
lokalnej i wspólnotowej polityki gospodarczej, służącej rozwojowi obszarów wiejskich
i zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa.
W czasie II konferencji (2012 r.), zatytułowanej Wspólna Polityka Rolna wobec drobnych gospodarstw rolnych, uczestnicy z zainteresowaniem przyjęli pakiet propozycji
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 października 2011 r., dotyczących
reformy WPR na lata 2014-2020, stwarzających użytkownikom drobnych gospodarstw
rolnych, możliwości wyboru kierunków rozwoju działalności gospodarczej z wykorzy10
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staniem oferowanego w projektach wsparcia. Zwrócili również uwagę na rolę drobnych gospodarstw rolnych w podtrzymywaniu żywotności terenów górzystych (górskich i pogórskich), postulując zwiększenie stawek wsparcia o 20 proc. w stosunku do
stawki podstawowej, zwłaszcza dla tych gospodarstw, które poza produkcją roślinną
prowadzą także produkcję zwierzęcą. Zaniepokojenie uczestników wywołała ówczesna dyskusja nad propozycjami obniżenia poziomu i strukturą podziału budżetu UE na
lata 2014-2020. Szczególne obawy budziło zagrożenie znacznego zmniejszenia środków
finansowych przeznaczonych na II filar WPR. Stan taki oznaczałby bowiem faktyczne
ograniczenie źródeł wsparcia oraz zamrożenie rozwoju struktur rolnych, w szczególności
w nowych krajach członkowskich UE. Obniżenie poziomu finansowania oznaczało także
znaczne ograniczenie szans rozwojowych i dywersyfikacji źródeł dochodów, tak w sferze
rolnictwa, jak i działań komplementarnych oraz pozarolniczych.
III Konferencja, która odbyła się w 2013 r. ogniskowała się wokół tematu Problemy
społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie. Zamiarem
organizatorów było, aby przedstawiciele różnych instytucji pracujących na rzecz
rolnictwa, zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i krajów pretendujących do
członkostwa w UE (w tym przedstawiciele środowisk naukowych, samorządu terytorialnego i organizacji społeczno-zawodowych rolników), przedstawili i skonfrontowali wyniki badań, stanowiska, opinie oraz oceny dotyczące społecznych i ekonomicznych problemów drobnych gospodarstw rolnych w Europie. Zaprezentow ane wówczas referaty i doniesienia naukowe dotyczyły także aktualnego stanu n egocjacji nad przyszłym kształtem WPR w ramach tzw. trilogu.
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych w roku 2014
zorganizowało również IV Konferencję Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na
obszarach wiejskich Europy. Jej tematyka obejmowała szeroko rozumianą problematykę społeczną i ekonomiczną mieszkańców wsi, ze szczególnym uwzględni eniem młodzieży wiejskiej. Zamiarem organizatorów było, aby autorzy referatów
skupili szczególną uwagę na kapitale ludzkim, zwłaszcza na osobach młodych, pr acujących w drobnych gospodarstwach rodzinnych – często dwuzawodowych,
utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa lub/i spoza rolniczych źródeł dochodów,
czy też poszukujących swojego miejsca w pracy i aktywności ekonomicznej.
W zainteresowaniu organizatorów Konferencji znajdowało się również podjęcie
problemów związanych z funkcjonowaniem wiejskich gospodarstw domowych,
rodzin rolniczych oraz awansu społecznego i zawodowego młodzieży wiejskiej.
Temat V Konferencji (2015): Alternatywne źródła dochodów w drobnych gospodarstwach rolnych Unii Europejskiej zwrócił uwagę uczestników na problematykę uzyskiwania dochodów przez osoby pracujące w drobnych gospodarstwach. To ważne zagadnienie, gdyż wówczas znajdowaliśmy się na progu realizacji Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Asumpt do dyskusji dała również podpisana przez Prezydenta
RP 5 maja 2015 r. ustawa poszerzająca zakres sprzedaży bezpośredniej. Stwarzała ona
możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów dla osób związanych z gospodarstwami o małym areale, których w Małopolsce jest bardzo wiele.
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Przed nami VI Konferencja zatytułowana: Społeczno-gospodarczo aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich. Zaproszeni przez Organizatorów prelegenci, w tym
szczególnie kobiety zrzeszone w licznych organizacjach pozarządowych, prężnie
działających na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej, zwrócą uwagę na
działalność społeczno-zawodową tej grupy społecznej. Będzie to również okazja do
wymiany poglądów i doświadczeń między naukowcami a praktykami. Mając to na
uwadze ważne miejsce w programie Konferencji zarezerwowane zostało na dyskusję.
Podobnie jak w poprzednich latach w trakcie Konferencji wypracowany zostanie komunikat końcowy, który będzie przesłany do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz ministrów ds. rolnictwa i polityki społecznej krajów biorących udział
w obradach.
Prof. dr hab. dr h.c. Janusz Żmija
Dyr. Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych w Krakowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1
31-063 Kraków
tel.: (+48 12) 424 05 00
www.cdr.gov.pl/krakow
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Oddziałami w Krakowie,
Poznaniu i Radomiu obejmuje zasięgiem swojego działania cały kraj i podlega be zpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doskonali kadrę doradztwa rolniczego, oświaty i obsługi rolnictwa. Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami branż owymi, placówkami naukowo-badawczymi i innymi organizacjami i instytucjami
pracującymi na rzecz rozwoju wsi, tworząc nowoczesne rozwiązania organizacyjne
związane z funkcjonowaniem i rozwojem doradztwa rolniczego.
Misją CDR O/Kraków jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych doradców rolnych, nauczycieli
szkół sektora rolno-spożywczego i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Centrum
prowadzi również działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych oraz
podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych.
CDR Oddział w Krakowie organizuje szkolenia, seminaria, konferencje i inne formy
doskonalenia zawodowego z zakresu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
a szczególności z zakresu:
wsparcia turystyki wiejskiej;
aktywizacji środowisk lokalnych;
dziedzictwa kulturowego wsi;
promocji produktu regionalnego;
wspierania pozarolniczych form aktywności gospodarczej rolników i ich rodzin.
12
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Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (+48 22) 826 94 36
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa w strukturze Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN)
usytuowany jest w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych. Został utworzony
w 1971 r., a spośród innych Instytutów wyróżnia go interdyscyplinarne podejście do
przedmiotu badań, jaki stanowią wiejskie obszary kraju. Rolnictwo w pracach badawczych Instytutu od początku stanowi tylko fragment znacznie szerszej problematyki
wiejskiej. Instytut skupia w jednym miejscu specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się wsią. Obecnie zatrudnia: 5. socjologów wsi, 3. socjologów edukacji, 1. etnografa, 2. geografów gospodarczych, 2. demografów oraz 18. ekonomistów, specjalizujących się m.in.: w ekonomii środowiska, ekonomii instytucjonalnej, ekonomii politycznej, ekonomii społecznej, ekonometrii i modelowaniu ekonomicznym. Stanowi to
gwarancję, że procesy zachodzące na polskiej wsi są interdyscyplinarnie analizowane
w pracach Instytutu, zaś współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi dostarcza szeroką perspektywę porównawczą dla badanych zjawisk.
Badania Instytutu można zaklasyfikować do sześciu głównych obszarów badawczych.
Pierwszy dotyczy polityki rolnej w kontekście przyszłego kształtu WPR i podsumowania dotychczasowych doświadczeń z realizacji polityki rolnej w Polsce. Drugi obejmuje
zagadnienia zmieniającej się sytuacji ludności wiejskiej na rynku pracy w aspekcie
zachodzących zmian demograficznych, społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych.
Kolejny obszar badawczy dotyczy rozwoju obszarów wiejskich oraz determinantów
zróżnicowania przestrzennego. Czwarty obszar badawczy zwraca uwagę na główne
procesy zachodzące w rolnictwie polskim oraz oczekiwany dalszy kierunek ich zmian.
Następny obszar badań porusza kwestie poświęcone ochronie środowiska przyrodniczego, takie jak: postawy ekologiczne ludności wiejskiej oraz nowe narzędzia wspierania środowiska w ramach przyszłej WPR. Ostatni, duży blok badawczy stanowią zagadnienia z zakresu społecznego rozwoju wsi, w tym: wiejskiego stylu życia, tożsamości ludności wiejskiej, kapitału społecznego, pojęć „wiejskości” i „rolniczości”, a także
kultury wsi. Instytut aktywnie włącza się w dyskusje na bieżące tematy: o przyszłości
Wspólnej Polityki Rolnej, roli małych i niskotowarowych gospodarstw w Polsce i UE,
społeczno-ekonomicznym rozwarstwieniu obszarów wiejskich, przyszłości młodzieży
polskiej – w tym wiejskiej, możliwości rozwijania pozarolniczych miejsc pracy, rozwijania kapitału społecznego na wsi i wiele innych zagadnień, które były przedmiotem
ekspertyz, seminariów, konferencji, projektów i publikacji pracowników.
Działalność wydawnicza Instytutu obejmuje dwa rodzaje – istniejących od 1973 roku
– publikacji. Są to: kwartalnik Wieś i Rolnictwo oraz seria Problemy Rozwoju Wsi i
Rolnictwa. W kwartalniku Czytelnik odnajdzie artykuły problemowe z zakresu: socjologii wsi, kultury wsi, demografii, ekonomiki rolnictwa oraz socjologii edukacji. Lektura
kwartalnika może okazać się szczególnie pomocna osobom zawodowo zainteresowa14
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nym przemianami, jakie zachodzą na polskiej wsi. Autorami prac wydawanych w ramach serii Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa są przede wszystkim pracownicy Instytutu. Prace te stanowią zakończenie realizowanych w Instytucie zadań naukowobadawczych o charakterze teoretycznym, metodologicznym oraz empirycznym.

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
ul. Czysta 21
31-121 Kraków
tel.: ( +48 12) 662 43 31
www.msdr.edu.pl
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie (w skrócie MSDR) działa od 25 maja 1993 r. Posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie pod nr. 928
i w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000055226 (od 26 października
2001 r.). Zrzesza osoby fizyczne reprezentujące naukę, edukację, administrację
państwową i samorządową, doradztwo rolnicze, rolników i przedsiębiorców. Stowarzyszenie jest również zarejestrowane w Central Consultancy Register of DG1A
w Brukseli (pod nr CCR 18786).
Główne kierunki działania to:
edukacja z zakresu Wspólnotowej Polityki Rolnej i integracji europejskiej;
tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju doradztwa rolniczego i edukacji rolniczej;
wykorzystanie potencjału intelektualnego i badawczego uczelni i jednostek
naukowo-badawczych w realizacji zadań zgłaszanych przez praktykę rolniczą;
rozwój doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego, prawnego i finansowego
dotyczącego infrastruktury gospodarczej wsi, gminy i regionu;
popularyzacja problematyki ochrony środowiska;
umacnianie więzi zawodowej pracowników doradztwa rolniczego i edukacji
rolniczej.
Stowarzyszenie w konsorcjum z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,
Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Centrum Doradztwa
Rolniczego Oddział w Krakowie i Małopolską Izbą Rolniczą realizowało bądź realizuje
wiele projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych
źródeł krajowych i zagranicznych, m.in.:
szkolenia w zakresie cross-compliance w woj. małopolskim (2011-2013);
szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem
zasad integrowanej ochrony w województwie małopolskim (2014-2015).
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Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego od 1995 r. jest wydawcą kwartalnika Wieś i Doradztwo kierowanego głównie do doradców, do tej pory
opublikowano 87 wydań.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
os. XXXV-lecia PRL 9
32-082 Bolechowice
tel.: (+48 12) 285 21 13
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną świadczącą kompleksowe usługi konsultingowe
w zakresie doradztwa rolniczego. Jego głównym celem działania jest realizacja programów doradczych, informacyjnych i szkoleniowych na rzecz wsi i rolnictwa.
Oferta doradcza MODR jest skierowana do rolników indywidualnych i członków ich
rodzin, a także wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, grup producenckich, instytucji samorządowych, firm ze sfery agrobiznesu i branży okołorolniczej. MODR obejmuje
swoją działalnością obszar całego województwa małopolskiego, a doradztwo świadczone, przez 17 Terenowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, koordynowane jest przez
centrum zarządzające znajdujące się w Karniowicach, w gminie Zabierzów.
Doradztwo prowadzone przez MODR dotyczy między innymi:
sposobów korzystania z pomocy finansowej pochodzącej z funduszy Unii
Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
restrukturyzacji rolnictwa na obszarach wiejskich i modernizacji gospodarstw
rolnych;
ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych;
wspierania rozwoju grup producenckich;
rewitalizacji terenów wiejskich, kultywowania sztuki i tradycji ludowych;
ekorozwoju wsi, ekologii i ochrony środowiska;
agroturystyki, turystyki wiejskiej i alternatywnych źródeł dochodu;
technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej;
adaptacji nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań i projektów w ramach
tranzytu osiągnięć nauki do praktyki rolniczej.
MODR oferuje również, w ramach odpłatnych usług doradczych, pomoc przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o dotacje z funduszy
europejskich, w tym dotyczące dopłat obszarowych oraz PROW 2014-2020. Ośrodek
organizuje ponadto na terenie poszczególnych gmin Małopolski ogólnodostępne,
bezpłatne szkolenia dla rolników i liderów wiejskich oraz odpłatne kursy kwalifika-
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cyjne i specjalistyczne szkolenia, które pozwalają na uzyskanie nowych umiejętności
i kwalifikacji przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej.
Szczegóły dotyczące oferty usług doradczych MODR dostępne są w siedzibie Ośrodka
w Karniowicach oraz w Terenowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.
Pełny wykaz siedzib biur Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, wraz
z adresami i telefonami zamieszczamy na naszej stronie internetowej: www.modr.pl.
Adres profilu MODR na Facebooku: www.facebook.com/modrkarniowice.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Małopolski Oddział Regionalny
ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków
Informacja - tel.: (+48 12) 629 80 10
www.arimr.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu
wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – jest największą agencją płatniczą
w Europie. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu
Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zakresie gospodarowania środkami publicznymi podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Struktura ARiMR jest
trzypoziomowa: Centrala, oddziały regionalne (16) oraz biura powiatowe (314).
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy
wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Agencja udziela też pomocy podmiotom
z sektora rybackiego. Wśród jej zadań najważniejsze miejsce zajmuje realizacja płatności bezpośrednich oraz działań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Płatności bezpośrednie to wparcie finansowe mające na celu podniesienie dochodów
rolników. Dopłaty udzielane są rolnikom proporcjonalnie do powierzchni upraw
i posiadanych stad zwierząt. Po raz pierwszy płatności bezpośrednie zostały wypłacone w 2004 r., po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W 2016 r. Agencja realizuje trzynastą już kampanię płatności bezpośrednich.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia kontynuację procesu modernizacji wsi oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej, rozpoczętego
w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest to program uzupełniający Wspólną
Politykę Rolną. W ramach PROW 2007-2013 ARiMR zrealizował szereg działań,
których celem było unowocześnianie gospodarstw, podnoszenie ich konkurencyjności,
tworzenie nowych miejsc pracy, a także dbałość o środowisko.
Po szczegółowe informacje na temat aktualnie realizowanych działań zapraszamy na
stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
www.arimr.gov.pl.
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Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Krakowie
ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków
tel.: (+48 12) 424 09 40
www.arr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego (ARR) jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej
– minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Agencja działa od 1990 r. na rzecz utrzymania równowagi gospodarczej w sektorze
rolno-żywnościowym i posiadając, od akcesji Polski do UE, status unijnej agencji
płatniczej, realizuje powierzone jej zadania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Posiada również Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie administrowania mechanizmami WPR, mechanizmami finansowanymi z budżetu krajowego
oraz funduszami promocji produktów rolno-spożywczych. Spełnienie wymagań
normy PN-EN ISO 9001, stanowi potwierdzenie sprawnej pracy, zaangażowania
i wysokich kwalifikacji pracowników.
Działania realizowane przez Agencję wspierają polskie rolnictwo i przyczyniają się do
systematycznego wzrostu popytu na polskie produkty rolne i żywnościowe. W jej ramach funkcjonuje 16. oddziałów rozmieszczonych zgodnie z podziałem administracyjnym Polski. Jednym z nich jest Oddział Terenowy ARR w Krakowie, który został utworzony 1 stycznia 2003 r.
Agencja Rynku Rolnego w ramach 20 grup towarowych administruje ponad 50 wybranymi
mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz finansowanymi z budżetu krajowego, w tym:
prowadzi interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów;
administruje systemami kwotowania produkcji;
administruje wymianą towarową z zagranicą poprzez wydawanie pozwoleń na
przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych;
wspiera promocję produktów żywnościowych oraz ich konsumpcję;
administruje Funduszami Promocji;
monitoruje produkcję biogazu rolniczego.

Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 45a/15
31-964 Kraków
tel./fax: (+48 12) 643 17 62
www.mir.krakow.pl
Historia Małopolskiej Izby Rolniczej sięga 1933 r. Po II wojnie światowej, na podstawie
dekretu z 1946 r., izby rolnicze zostały zlikwidowane. Ich reaktywacja nastąpiła po
uchwaleniu przez Sejm RP, ustawy O izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r.
18
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W roku 1996 powstała Nowosądecka i Tarnowska Izba Rolnicza, zaś Krakowska Izba
Rolnicza została założona w 1997 r. 1 stycznia 1999 r. z połączenia trzech Izb: Nowosądeckiej, Tarnowskiej i Krakowskiej, powstała jedna, Małopolska Izba Rolnicza (MIR),
z siedzibą w Krakowie. Po nowelizacji ustawy O izbach rolniczych, powstały również
Rady Powiatowe MIR.
W ostatnich latach nasza działalność koncentrowała się na:
nowelizacji prawa łowieckiego, szczególnie w zakresie szkód łowieckich;
wprowadzeniu ułatwień w sprzedaży bezpośredniej, produktów i przetworów
rolnych wprowadzanych na rynek przez rolników w niewielkich ilościach (przetwory mleczne, mięsne, owocowe, warzywne, zbożowe);
gospodarowaniu ziemią znajdującą się w zasobach ANR;
opracowaniu nowych rozwiązań prawnych pozwalających na ochronę gruntów
rolnych i leśnych;
uczestnictwie w przygotowaniu nowej ustawy dotyczącej ochrony zwierząt;
możliwości wprowadzenia regionalizacji PROW 2014-2020;
rozwiązaniach w zakresie uboju gospodarczego zwierząt oraz przyszłości kwotowania produkcji mleka.
Izba Rolnicza jest jednym z elementów doradztwa publicznego funkcjonującego w środowisku wiejskim i wspomagającego system doradztwa państwowego. Działalność doradczą realizujemy poprzez: szkolenia, seminaria, konferencje, wystawy, konkursy itp.
Naszą pomoc kierujemy przede wszystkim do rolników poszkodowanych. Uczestniczymy
w szacowaniu szkód łowieckich oraz szkód powstałych w uprawach i w gospodarstwach
w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych. Organizujemy pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi. Interweniujemy i świadczymy pomoc prawną w sytuacjach
spornych pomiędzy rolnikami, a instytucjami i agencjami państwowymi.
Od początku pomagamy rolnikom w uzupełnianiu wniosków o płatności obszarowe
– średnio każdego roku około 3,5 tys. gospodarstw korzysta z tej pomocy. Ponadto,
pomagamy w opracowaniu wniosków związanych z programami PROW, wniosków
o dopłaty do materiału siewnego, w rozliczaniu kwot mlecznych oraz o dopłaty do
paliwa rolniczego. Opiniujemy na bieżąco przetargi ograniczone na sprzedaż gruntów
rolnych znajdujących się w zasobach ANR.
Z uwagi na walory krajobrazowo-turystyczne Małopolski aktywnie wspieramy agroturystykę. Pomagamy właścicielom gospodarstw agroturystycznych w podejmowaniu
działań promocyjnych i marketingowych, organizujemy wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi, wspieramy podnoszenie standardów poprzez wprowadzenie
kategoryzacji gospodarstw.
Od 5 lat z powodzeniem organizujemy na terenie Małopolski akcje promocyjne polskiej żywności w ramach pikników. Dotychczas zorganizowaliśmy ponad 15 takich
imprez promując produkty zbożowe, mleczne, produkty z mięsa wieprzowego, woło-
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wego drobiowego oraz ryb. W czasie pikników odbywają się również degustacje oraz
konkursy tematyczne dla dzieci i dorosłych.
Częste powodzie, które nawiedzają województwo małopolskie degradują również
uprawy rolne, a przede wszystkim glebę, ograniczając tym samym jej wykorzystanie.
W 2013 i 2015 roku MIR uzyskał dofinansowanie do wapnowania gleb zdegradowanych w wyniku powodzi, co pozwoliło na zakup 20 tys. ton wapna i przeprowadzenie
wapnowania na powierzchni 5 tys. ha.
Współpraca z partnerami zagranicznymi, przede wszystkim z izbami rolniczymi
z: Francji, Węgier, Rumunii, Niemiec, Austrii, Słowacji, jest ważną dziedziną pozwalającą na wymianę doświadczeń oraz opiniowanie aktów prawnych UE. W ostatnich
latach tematyka naszej współpracy dotyczyła m.in. sprzedaży bezpośredniej, gospodarki ziemią, kwotowania produkcji mleka, produkcji wina, energii odnawialnej.
Izba jest również współorganizatorem turnieju o tytuł „Międzynarodowego Chłopa Roku”.
Od 6. lat aktywnie włączamy się w organizację kolonii i półkolonii dla dzieci rolników.
Szczególnie ta ostatnia forma znajduje duże zainteresowanie wśród dzieci, a także
nauczycieli szkół wiejskich. Średnio każdego roku organizujemy 9 półkolonii, w których
uczestniczy ok. 500 dzieci i młodzieży.
Ryszard Czaicki – prezes MIR

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Plac Szczepański 8
31-011 Kraków
tel. (+48 12) 422 51 37
www.kolkarolnicze-krakow.pl
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (WZRKiOR) w Krakowie
działa na terenie województwa małopolskiego od 1957 roku w ramach ogólnopolskiej
organizacji kółkowej zrzeszonej w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Warszawie. Posiada osobowość prawną – jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000086216. WZRKiOR w Krakowie prowadzi
działalność na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
w oparciu o struktury terenowe: kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich (KGW)i ich
związki gminne. Ponadto wspiera działalność spółdzielni kółek rolniczych, których
członkami są Kółka Rolnicze.
W pierwszych latach działalności Związku w procesie mechanizacji prac w rolnictwie
oraz organizacji wszelkiego rodzaju szkoleń i kursów dla mieszkańców wsi, główną
rolę odgrywały Kółka Rolnicze.
W ostatnich latach nastąpił wzrost aktywności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), które
w bieżącym roku obchodzą jubileusz 150-lecia istnienia na ziemiach polskich. W ramach Związku działa 490 KGW skupiających 5800 członkiń.
20
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Koła Gospodyń Wiejskich prowadzą działalność na rzecz poprawy sytuacji społecznozawodowej kobiet wiejskich i upowszechnianiu dorobku kultury ludowej ziemi krakowskiej. Związek wspiera i aktywnie uczestniczy w działalności KGW organizując konkursy dla grup śpiewaczych, pokazy kulinarne oraz prezentacje twórczości i kultury
ludowej. Działalność KGW prowadzona jest w ramach współpracy z organami samorządu terytorialnego, ochotniczymi strażami pożarnymi, Kościołem katolickim
oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie
ul. Bratysławska 1a
31-201 Kraków
tel.: (+48 12) 618 94 00
www.krus.gov.pl/
Ubezpieczenie społeczne rolników uregulowane zostało ustawą z 20 grudnia 1990
roku (Dz.U. 2016 poz. 277 t.j.). Realizację zadań wynikających z ustawy powierzono
odrębnej instytucji – Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (nad którą nadzór
sprawuje minister właściwy ds. rozwoju wsi), zobowiązując ją do prowadzenia zadań
wyodrębnionych z systemu powszechnego, w tym m.in.:
obsługi rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie;
przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń:
−

emerytalno-rentowego,

−

wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego,

prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń
w miejscu pracy i życia rolników;
prowadzenia dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale
lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym.
Od 1997 roku KRUS prowadzi odrębny dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń zależnych od
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub medycznej oceny stanu zdrowia.
Od dnia wejścia Polski do UE, Kasa realizuje zadania związane z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej.
Kasa realizuje wiele dodatkowych zadań zleconych przez państwo, m.in. realizuje
świadczenia kombatanckie dla inwalidów wojennych, obsługuje ubezpieczenie zdro21

Współorganizatorzy Konferencji

wotne rolników, ich domowników, emerytów i rencistów, a także członków ich rodzin,
pełniąc zarazem na rzecz NFZ funkcję płatnika składek na to ubezpieczenie.

Związek Młodzieży Wiejskiej
ul. Chmielna 6/6
00-020 Warszawa
tel.: (+48 22) 826 11 68
www.zmw.pl
Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja zrzeszająca osoby do 35. roku życia. Działamy na terenie Polski od 1928 roku reprezentując interesy młodzieży z obszarów
wiejskich oraz małych miasteczek. Historia ZMW to historia młodych dziewcząt
i chłopców, którzy scenariuszami życia uświetniali imię organizacji, ale również prezentowali postawy patriotyczne, postępowe czy prospołeczne wpływając na rozwój
naszej ojczyzny. Często te historie miały charakter heroicznych wyzwań, gdy młodym
ludziom przychodziło stanąć do walki o wolność kraju zasilając oddziały m. in. Batalionów Chłopskich. Działaczom ZMW Polskość kojarzyła się nie tylko z przywiązaniem do
narodu, ale przede wszystkim z równym traktowanie ogółu obywateli bez względu na
płeć, stan zamożności czy pochodzenie. Młodzi ludzie z ZMW często musieli podejmować walkę o sprawiedliwy dostęp do edukacji, pracy czy ziemi dla młodych rolników. Sprawiedliwość społeczna wyznacza granice dla sumienia działaczy ZMW by nie
zapominać o tych, którzy mogą zostać wykluczeni ze społeczeństwa obywatelskiego.
Możliwość organizowania się sprzyja budowaniu relacji między ludzi a zarazem
wzmacnia głos organizacji. Dzięki ZMW młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje
i zainteresowania, ale również zdobywać nowe kwalifikacje i poszerzać horyzonty.
Możliwość rozwoju osobowościowego sprawia, że działacze Związku Młodzieży Wiejskiej mają możliwość korzystania z dóbr jakie stwarza rozwój Polski, a także członkostwo w Unii Europejskiej.
Dokąd zmierza Związek Młodzieży Wiejskiej? Cały czas się zmienia, obecnie możemy
powiedzieć, że z organizacji 1.9 stajemy się nowoczesną organizacją w wersji 2.0. Staje
się tak dzięki ciągłej wymianie pokoleń, a co za tym idzie poruszaniu problemów, które
nurtują młodzież współcześnie. W naszych działaniach nie zapominamy o bezrobociu,
pełnowartościowym udziale młodych ludzi w życiu obywatelskim zarówno w naszym
kraju jak i Europie. Dziś w kosmopolitycznym świecie jesteśmy wiodącą organizacją
korzystającą z wymian międzynarodowych czy staży zagranicznych dla młodych ludzi.
ZMW to młodzi ludzie, którzy pragną „odważnie przez życie iść, po nowe sięgać marzenia”.
Dariusz Suszyński – prezes ZK ZMW
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Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
Biuro Zarządu Krajowego:
ul. Świętokrzyska 20/319
00-002 Warszawa
tel.: (22) 657-21-76
www: www.zzcnmr.pl
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników (ZZCNMR) jest jedyną
w Polsce rolniczą organizacją zawodową, której struktury w pełni tworzą młodzi
pasjonaci rolnictwa. Nasi członkowie to młodzi ludzie prowadzący własne gospodarstwa, często będący następcami w gospodarstwach rodzinnych, ale także młodzież
ucząca się w szkołach i na uczelniach rolniczych. Naszą siłą jest zapał do podejmowania nowych wyzwań i ambicja tych młodych ludzi, którzy każdego dnia wzbogacając
swoje doświadczenie, pracują na rzecz własnych gospodarstw, a tym samym wywierają realny wpływ na kształt naszego rodzimego rolnictwa.
Młody rolnik – Polak, młody rolnik – Europejczyk
Dla usprawnienia prac naszej Organizacji na terenie całego kraju zostały utworzone,
i stale powstają nowe, Koła i Kluby Młodych rolników ZZCNMR. Dzięki temu jesteśmy
w stanie dotrzeć z ofertą udziału w naszych przedsięwzięciach i realizowanych projektach do szerokiego grona młodych ludzi, dla których przyszłość polskiego rolnictwa nie
jest obojętna. Realizacja wielu szkoleń, warsztatów, konferencji oraz corocznego
„Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Rolników” pokazuje jak duże jest zainteresowanie młodzieży działalnością na rzecz Związku, ale i rozwoju swojego regionu.
Nasi przedstawiciele wykazują się także różnorodną działalnością na arenie międzynarodowej. Od samego początku było dla nas jasne, że nasza aktywność musi być widoczna poza granicami Polski. Dlatego też już w 1999 roku Związek, jako pierwsza organizacja z krajów Europy Środkowej, został członkiem stowarzyszonym Europejskiej Rady
Młodych Rolników – CEJA. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej staliśmy się pełnoprawnym członkiem CEJA, co pozwala nam na aktywne uczestnictwo w Europejskich
Kongresach Młodych Rolników oraz reprezentowanie interesów polskich rolników.
Nasze priorytety
Od wielu lat czynnie włączamy się w procesy wdrażania pozytywnych zmian na terenach wiejskich oraz działamy konstruktywnie na rzecz poprawy warunków życia na
wsi, wykorzystując entuzjazm i zapał młodego pokolenia. Priorytetem działań Związku
Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników jest tworzenie dogodnych warunków, które umożliwiają młodym rolnikom konkurowanie na europejskim rynku.
Chcemy, aby polskie rolnictwo było nowoczesne, wszechstronne i perspektywiczne.
Wierzymy, że zaangażowanie i pasja naszych działaczy wykreują nowy, lepszy obraz
rolnictwa!

23

Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich

Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach
wiejskich
Mgr inż. Michał Wnęk
Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków
Obecnie rozwój obszarów wiejskich jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej związany
z przedsiębiorczością i podejmowaniem własnych inicjatyw przez lokalnych liderów,
ma to na celu zachęcić lokalną społeczność do działań dla dobra ogółu. Instytucje
i osoby wspierające rozwój przedsiębiorczości wiejskiej postrzegane są jako strategiczny partner interwencji rozwojowych, który mógłby przyspieszyć proces przemian
obejmujących swoim zasięgiem obszary wiejskie. Urzędy samorządowe również dostrzegają pilną potrzebę wspierania przedsiębiorstw wiejskich. Jednym z narzędzi,
jakie mają do dyspozycji, jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który posiada
ogromny potencjał do stworzenia bodźców koniecznych przy rozpoczynaniu nowych
działalności. Rolnicy postrzegają go jako instrument poprawy dywersyfikacji zarobków
w gospodarstwie, kobiety natomiast, jako możliwość tworzenia miejsc zatrudnienia w
pobliżu domów. Dla wszystkich tych grup przedsiębiorczość jawi się jako droga do
poprawy jakości życia rodzin i lokalnej społeczności, oraz do utrzymania zdrowej gospodarki i środowiska. Myśl przedsiębiorcza ukierunkowana na rozwój obszarów wiejskich, określa ją jako centralną siłę wzrostu i rozwoju gospodarczego, bez niego inne
czynniki rozwoju zostaną zmarnowane lub roztrwonione. Jednakże przyjęcie przedsiębiorczości jako wiodącej siły rozwoju, samo w sobie nie doprowadzi do rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju przedsiębiorstw wiejskich. Co jest potrzebne do prawidłowego działania strategii rozwoju przedsiębiorczości? Na pewno środowisko umożliwiające działania pro przedsiębiorcze na wsi. Istnienie takiego środowiska w dużym stopniu
zależy od polityki promowania przedsiębiorczości wiejskiej. Skuteczność takiej polityki
z kolei zależy od ram koncepcyjnych, w których konieczne jest uwzględnienie wszystkich grup społecznych z naciskiem na te najbardziej narażone na bezrobocie. Przedsiębiorczość wiejska związana jest także bezpośrednio z niską siłą nabywczą ludności,
która w dużym stopniu utrzymuje się ze źródeł o niskich dochodach. Obszary wiejskie
w latach 2004–2011 wypracowały około 28 proc. PKB Polski. PKB na osobę na tych
obszarach w 2011 roku stanowił 49 proc. tego wskaźnika dla obszarów miejskich.
Wartość dodana brutto na pracującego na wsi stanowiła 65 proc. wartości w miastach. W latach 2006–2012 średni miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę
w gospodarstwach domowych na wsi, z niewielkimi zmianami, kształtował się na poziomie 71 proc. dochodów uzyskiwanych w miastach.
Na obszarach wiejskich, przedsiębiorczość kobiet może przyczynić się do dywersyfikacji ekonomicznej gospodarstw domowych, a także zachowania ich struktury społecznej. Należy podkreślić, że przedsiębiorczość kobiet występuje na przecięciu dwóch
celów: promowania równości płci i zwalczania bezrobocia wśród kobiet. W ciągu
ostatnich dwóch dekad nastąpiło szczególne międzynarodowe zainteresowanie,
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zarówno w badaniach jak i w polityce społecznej do uzyskania rzetelnej wiedzy na ten
temat i wdrożenia właściwych strategii. Na obszarach wiejskich, zainteresowanie
przedsiębiorczością kobiet zostało wzmocnione przez nacisk na wielosektorowy oraz
endogeniczny (wewnętrzny, oddolny) charakter rozwoju. Wielofunkcyjność zaczęła
być uważana za kamień węgielny modelu rolnictwa w Unii Europejskiej od początku
lat 90. W kontekście rozwoju obszarów wiejskich, tworzenia możliwości zatrudnienia
w nowopowstających inicjatywach biznesowych, pojawiały się w zakresie możliwości
kobiet obszary działalności nierolniczej lub okołorolniczej, do zagospodarowania których zaczęły one wykorzystywać zasoby gospodarstwa, lokalnej społeczności i swoje
indywidualne doświadczenie w tworzeniu lokalnych produktów i usług regionalnych.
Różnorodność małych firm może przyczynić się do stabilności i odporności na czynniki
zewnętrzne gospodarek lokalnych, oraz podkreślić tożsamość kobiet, które w ten sposób stają się twórcami w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Należy także pamiętać,
że kobiety od zawsze były filarem podtrzymującym społeczeństwo, pełniąc wiele zróżnicowanych ról, zwłaszcza na terenach wiejskich. W Polsce przedsiębiorczość kobiet
dodatkowo zyskała zainteresowanie z kilku powodów. Masowe zwolnienia w byłych
PGR na początku lat 90. doprowadziły do tego, że duży odsetek ludności zatrudnionej
w rolnictwie pozostał bez pracy. Osoby te w większości posiadające wykształcenie
podstawowe lub zawodowe, miały niewielką szansę na znalezienie pracy. Wspomnieć
przy tym należy, że na obszarach wiejskich bezrobotnych kobiet jest więcej niż mężczyzn. To właśnie na terenach wiejskich przyczyny niższej aktywności zawodowej kobiet mają uwarunkowania natury kulturowej. To na paniach, spoczywa obowiązek
łączenia życia zawodowego z rodzinnym.

Współczynnik aktywności zawodowej to procentowy udział aktywnych zawodowo
(czyli osób pracujących lub niepracujących a zainteresowanych podjęciem pracy - bezrobotnych) w ogólnej liczbie ludności danej kategorii. Na powyższym wykresie zauważyć można utrzymującą się od kilku lat różnicę około 20% pomiędzy aktywnością kobiet i mężczyzn. Z badań przeprowadzonych przez GUS1 wynika, że główną przyczyną
1

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności IV kwartał 2014 roku, www. stat.gov.pl, dostęp. 30.05.2016 r.
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bierności zawodowej wśród kobiet są obowiązki rodzinne na jakie się decydują (opieka nad dziećmi, utrzymanie domu). Sprawą oczywistą jest fakt, iż to właśnie osoby
bierne zawodowo, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i mają duże trudności
z osiągnięciem samodzielności finansowej. Jednym z najczęstszych problemów wśród
osób biernych zawodowo, jest brak ubezpieczenia zdrowotnego, a także brak możliwości korzystania ze świadczeń rentowych bądź emerytalnych. Kolejnym powodem
zainteresowania rozwojem aktywności kobiet był kryzys finansowy w 2008 roku
i gwałtowny wzrost bezrobocia, szczególnie wśród kobiet i ludzi młodych. Generalnie,
w krajach Unii Europejskiej aktywność zawodowa kobiet jest wyższa na obszarach
zurbanizowanych niż na obszarach wiejskich. Największa 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 Portugalkach2. Kobiety odgrywają także kluczową rolę w strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostowi, przyczyniając się do osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego
i wyżywienia, generowania dochodów i poprawy wiejskich warunków życia. Zainteresowanie kobietami wiejskimi jest związane z nową koncepcją rozwoju obszarów niezurbanizowanych przyjętą w Unii Europejskiej, a określoną jako zrównoważony i wielofunkcyjny model rozwoju wsi. Według tej koncepcji, wieś – obok tradycyjnej funkcji
rolniczej – ma pełnić inne ważne funkcje: ekologiczną, rezydencjalną, rekreacyjną
i społeczno-kulturową. Oznacza to potrzebę rozwoju sektora usług i konieczność społeczno-zawodowej aktywizacji wiejskich kobiet, których kapitał intelektualny i niewykorzystane dotąd w pełni zasoby nabierają nowej wartości3.
Należy podkreślić, że kobiety wiejskie mogą napotkać wiele ograniczeń, gdy próbują
brać udział w procesie zmian. Obszary wiejskie są bardziej tradycyjne w odniesieniu
do kwestii płci. Bariery prowadzenia działalności gospodarczej można zdefiniować
jako takie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne środowiska biznesu, które osłabiają dynamikę powstawania nowych przedsiębiorstw, zmniejszają możliwości rozwoju firm istniejących lub przyspieszają upadanie drobnej przedsiębiorczości. Na obszarach wiejskich, kwestia płci jest zwykle znacznie silniejszym czynnikiem utrudniającym
działalność potencjalnych kobiet-przedsiębiorców niż w mieście, ich poczucie własnej
wartości i umiejętności menedżerskich jest niższe w porównaniu do kobiet pochodzących z dużych miast. Dostęp do zewnętrznych środków finansowych jest znacznie
trudniejszy niż na obszarach miejskich. Dlatego też specjalne programy pomocy (techniczne i finansowe), pomagają przezwyciężyć te ograniczenia. Należy zwrócić uwagę
2

M. Maruszewska, J. Pośpiech, A. Terelak, W. Durka, P. Klimek, S. Kołodziejczak, Sytuacja kobiet w rolnictwie
i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania, Warszawa 2012, s.3.
3
K. Krzyżanowska, Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich i ich udział w rynku pracy, [w:] Problemy Drobnych Gospodarstw
Rolnych, nr 1, Kraków 2014, s. 55–67.

26

Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich

by były one opracowane i zaprojektowane tak, aby sprostać potrzebom kobiet wiejskich, aby mogły brać czynny udział w zmianach zachodzących w strefie przedsiębiorczości, aby mogły na własną rękę tworzyć własne inicjatywy, lub mogły rozwijać już
istniejącą działalność, ponieważ ich liczba jest dziś wciąż poniżej potencjału jaki wykazują. Niestety, rozwój organizacji w wielu przypadkach jest niemożliwy, głównie ze
względu na ograniczone wsparcie finansowe lub brak wiedzy, gdzie takie wsparcie
otrzymać i jakie są aktualne wymogi. Kolejną barierą jest brak pomysłów, inspiracji
oraz innowacyjnych sposobów realizacji celów. Z drugiej strony na obszarach wiejskich funkcjonują prężnie działające organizacje kobiece, które wykorzystują zasoby
kultury materialnej i niematerialnej wsi do realizacji celów statutowych i z sukcesem
pozyskują środki zewnętrzne (w tym środki z PROW). Mają również wypracowane
metody współpracy z doradcami lub innymi animatorami. Pakiet działań ukierunkowany na potrzeby kobiet, 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.
Często uważa się, że każdy problem związany z podniesieniem jakości i konkurencyjności można rozwiązać za pomocą szkoleń. Może to prowadzić do mnożenia się ofert
szkoleniowych, bez uwzględnienia ich jakości i celowości, a często nie są one adekwatne ani do konkretnych potrzeb gospodarki i zainteresowanych podmiotów społecznych, ani do strategii rozwoju zrównoważonego opartego na uczestnictwie. Rozwój działalności rolnej na obszarach wiejskich wymaga dobrze przygotowanych pracownic i przedsiębiorczyń, lecz samo szkolenie nie prowadzi do natychmiastowej
zmiany pracy, działalności i życia, jeżeli brakuje struktur i usług i nie tworzy się wysokiej jakości trwałych miejsc pracy. Podstawą wszelkich szkoleń, świadczenia usług
i racjonalizacji powinna być analiza konkretnych warunków i możliwości kobiet mieszkających i pracujących na obszarach rolniczych i wiejskich. Wymaga to wnikliwego
przeanalizowania obszaru lokalnego, a także potencjału i oczekiwań poszczególnych
osób, w czym muszą czynnie uczestniczyć zainteresowane kobiety. Uczestnictwo to
proces, za który biorą odpowiedzialność władze krajowe, regionalne i lokalne, a także
organizacje społeczno-zawodowe. Całkowity potencjał danego obszaru może wzrosnąć, jeżeli wykorzystane zostaną możliwości zamieszkujących go kobiet. Ukierunkowane i skuteczne programy w zakresie rozwoju innowacji, przedsiębiorczości i pracy
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kobiet to czynniki pomagające w tworzeniu miejsc pracy (zwłaszcza dla ludzi młodych), powstrzymujące, a czasami również odwracające tendencję obszarów wiejskich
do wyludniania się4.
Współczesne kobiece organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich posiadają bogatą, wieloletnią historię. Działają one bowiem na obszarach wiejskich od
ponad wieku. Są wśród nich takie, które kontynuują tradycje Kół Gospodyń Wiejskich,
ale są też nowe organizacje koncentrujące swoje statutowe działania nie tylko na zachowaniu i promocji kultury materialnej i niematerialnej wsi (potrawy regionalne
i tradycyjne, odtwarzanie starych obrzędów, przyśpiewek, tańców i strojów regionalnych), ale też podejmujące działania zmierzające do szeroko pojętej aktywizacji
mieszkańców wsi, podnoszenia poziomu wiedzy (również w zakresie promocji postaw
proekologicznych, zdrowego stylu życia) czy integracji społecznej. Aktywnie włączają
się w budowanie wizerunku swoich małych ojczyzn, choć nie zawsze ich starania są
zauważane i doceniane. Zaczynają się pojawiać organizacje, którym udało się z sukcesem podjąć działalność gospodarczą i samodzielnie wypracować środki na realizację
zadań statutowych. Warte uwagi są też różnorodne sposoby realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych. Wśród nich zdarzają się również niestandardowe
i wręcz innowacyjne.
Najczęściej animatorami i inicjatorami aktywności podejmowanych w ramach działalności w organizacji pozarządowej są doradczynie WODR (Wojewódzkich Ośrodków
Doradztwa Rolniczego) z działów Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, to one udzielają podstawowych informacji związanych z funkcjonowaniem, rejestracją i innymi
wymogami, jakie powinny spełniać NGO podejmujące decyzję o rejestracji, one również pomagają redagować statuty. Podpowiadają, w jakich obszarach można realizować działania, gdzie uzyskać dofinansowanie, wreszcie organizują konkursy, przeglądy, spotkania, na których prezentowany jest dorobek członkiń. Wspierają je nie tylko
wiedzą, ale też obecnością w strukturach, co przynosi pozytywny skutek dla organizacji, ale też dla samych doradczyń, które mogą w ten sposób realizować swoje pasje
i zainteresowania oraz uczestniczyć w procesie wspierania integracji mieszkańców.
Wydaje się, iż mimo trudności w godzeniu ról rodzinnych, zawodowych i społecznych,
kobiety wiejskie coraz powszechniej podejmują nowe wyzwania i odnoszą wymierne
sukcesy w wyniku swych działań. Jedną z zauważalnych tendencji w aktywności kobiet, jest ich zwiększająca się co roku liczba jako sołtysów. Okazują się one niezwykle
aktywne, zabiegając o unijne wsparcie finansowe dla swoich wsi, inicjując remonty
świetlic wiejskich czy budowy placów zabaw i miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych,
organizując festyny, zabawy, spotkania i atrakcje dla dzieci, a także przewodząc grupom gospodyń, które chętnie biorą udział w szkoleniach i konkursach.

4

D. Rondinelli, Rola kobiet jako siły napędowej w modelu rozwoju i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
Bruksela 2012, s. 8.
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Aktywność społeczno-samorządowa wyrażona liczebnością kobiet sołtysów w Polsce
2010-2015.
Jednostka
terytorialna

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba sołtysów
w Polsce ogółem

40 317

40 389

40 402

40 382

40 365

40553

Liczba kobiet
sołtysów w Polsce

12 376

14 009

14 192

14 322

14 491

15812

Procentowy
udział kobiet
sołtysów w Polsce

30,7

34,7

35.1

35,5

35,9

39

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, dostęp 1.06.2016 r.

Tendencja ta – o ile się utrwali – może doprowadzić do znacznej redukcji barier
aktywności społeczno-zawodowej kobiet wiejskich, wynikających z „socjalizacji płciowej” oraz niedostatku wzorców nowych ról społecznych, a także niechęci do zmiany
tradycyjnego modelu funkcjonowania kobiet na wsi, wynikającej z ich świadomości
i postaw. Pozytywne wzorce kreowane przez kobiety wiejskie, które odnalazły się
w nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, stają się zachętą i wyzwaniem dla
pozostałych, ośmielając je do znajdowania własnych form i obszarów aktywności. O ile
jednak naturalny proces ewolucji (bardziej lub mniej świadomej) aktywności kobiet
na obszarach wiejskich w ostatnich latach stał się bardziej zauważalny, o tyle jego
uwarunkowania strukturalne (tworzone przez warunki brzegowe funkcjonowania
rynku pracy) mogą zaostrzyć niekorzystne dla wsi zjawiska, przede wszystkim odpływ kobiet młodych i wykształconych w poszukiwaniu lepszych miejsc realizacji
rozbudzonych ambicji zawodowych5.
Coraz więcej kobiet czynnie działa w organizacjach i fundacjach wspierających rozwój
obszarów wiejskich. Wejście do Unii Europejskiej zakończyło pewien etap rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, stawiając przed nim zarówno nowe szanse,
jak i wyzwania. W porównaniu z okresem lat 90., stało się widoczne, że samoorganizowanie przestało być w Polsce jedną z najważniejszych potrzeb społecznych. Polski sektor
pozarządowy nadal pozostaje w tyle za krajami zachodnimi, zarówno pod względem
liczby organizacji, jak też ich potencjału finansowego czy technicznego oraz możliwości
zdobywania środków. Jest nadal słaby instytucjonalnie, a w porównaniu z innymi krajami Europy opiera się na zaangażowaniu bardzo wąskiej grupy obywateli. Ponadto wyso5

L. Płatkowska-Prokopczyk, Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego, [w:] Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2, Poznań 2014, s. 123-132.
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kość pozyskiwanych funduszy na działalność, organizacji mieszczących się na wsi nadal
odbiega znaczącą od tych działających na obszarach miejskich. Różnice w wysokości
przeciętnych przychodów występują między stowarzyszeniami i fundacjami zlokalizowanymi w miejscowościach różniących się wielkością. W 2014 roku przeciętne przychody organizacji z terenów wiejskich wynosiły 17 tys. zł, a im większa była miejscowość,
w której miały siedzibę stowarzyszenia i fundacje, tym wyższy był ich przeciętny budżet
– w miastach do 50 tys. mieszkańców wynosił on ok. 22 tys. zł, w miastach między 50
a 200 tys. mieszkańców był o ok. 7 tys. zł większy (29 tys. zł), w miastach powyżej 200
tys. mieszkańców wynosił 69 tys. zł, a w Warszawie 94 tys. zł6.

Źródło: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, Warszawa 2016, s. 61.

Interesujące są także różnice w wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej ze
względu na siedzibę organizacji pozarządowej. Oczywistym i do przewidzenia faktem
jest, że najwięcej aplikacji o te środku złożonych zostało w Warszawie, ale zaskoczeniem jest, że na drugim miejscu pod względem częstości składania aplikacji i realizowania projektów z dofinansowaniem unijnym są stowarzyszenia i fundacje z terenów
wiejskich – 42% wiejskich organizacji składało wnioski o środki europejskie, a 28%
organizacji realizowało przy ich wsparciu swoje projekty. Można przypuszczać, że
spowodowane jest to przez kryteria dostępu do tych środków – w znacznej mierze
były one przeznaczone na rozwój lokalny.

6

Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, Warszawa
2016, s. 61.
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Źródło: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, Warszawa 2016, s. 78.

Oficjalne dane odnośnie przejawów aktywności społeczności wiejskiej nie są kompletne i nie można ich traktować, jako zupełnych i w pełni rzetelnych. Taki stan rzeczy
wynika z następujących przyczyn:
większość inicjatyw wiejskich nie trafia do oficjalnych rejestrów – funkcjonują
w szarej strefie pomiędzy sferą oficjalną a nieformalną;
część najważniejszych instytucji społecznych wsi funkcjonuje niekiedy ,,pod
egidą” innych organizacji;
niektóre organizacje powstają wokół Kościoła katolickiego i mając nieformalny
charakter są ściśle mu podporządkowane;
statystyki REGON nie obejmują: stowarzyszeń zwykłych, organizacji i inicjatyw
związanych z jednostkami organizacyjnymi Kościoła katolickiego, komitetów społecznych, organizacji komunalnych (spółki wodne, związki wałowe, wspólnoty
gruntowe i leśne) oraz zrzeszenia nieformalne;
polskie prawodawstwo nie narzuca organizacjom, które kończą działalność
obowiązku wyrejestrowania się7.
Przy dostosowaniu programów wsparcia obszarów wiejskich nie można zapominać,
że przede wszystkim gruntownie zmieniła się sytuacja życiowa i zawodowa także na
obszarach wiejskich z powodu zmian społecznych, zmian w strukturach społecznych,
nagłych zmian demograficznych i szeroko zakrojonej zmiany systemu wartości oraz
silnego zindywidualizowania. W tym kontekście należy szczególnie brać pod uwagę
7

J. Herbst, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich. [w:] M. Halamska, Wiejskie
organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, s. 36.
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kobiety we wszystkich dziedzinach polityki. Jeżeli chcemy zatrzymać kobiety wszystkich pokoleń na wsi lub skłonić do wybrania życia na wsi, to ich potrzeby
i uwarunkowania należy silniej niż dotychczas odzwierciedlić w polityce wsparcia.
Należy przy tym mieć na uwadze, że sytuacja kobiet na wsi w ostatnich dziesięcioleciach uległa zmianom i silnemu zróżnicowaniu. Jednocześnie kobiety same współinicjowały i kształtowały te zmiany indywidualnie lub zrzeszone w politycznych ugrupowaniach kobiet, stowarzyszeniach czy fundacjach. Indywidualizacja sytuacji życiowej
stawia przed kobietami wyzwanie połączenia w swoim życiu planów i zadań zawodowych, rodzinnych i społecznych. Realizacja dążeń życiowych, samodzielność gospodarcza i wypełnianie zadań rodzinnych to wyzwania stojące przed kobietami także na
obszarach wiejskich. Unijne fundusze wsparcia mogą przyczynić się do wzmocnienia
jakości życia na wsi, zarówno po stronie kobiet-przedsiębiorców i usługodawców,
które uzyskają dodatkowe dochody, ale także po stronie konsumentek korzystających
z towarów i usług. Starzejące się społeczeństwo wymaga właśnie na obszarach wiejskich nowych koncepcji świadczenia usług i strategii zaopatrzenia, w których uwzględni się kobiety zarówno jako podmioty świadczące, jak i konsumentki8. Bez próby wyrównywania szans na wsi, bez skutecznych bodźców aktywizujących grupy defaworyzowane zrównoważony rozwój obszarów wiejskich nie jest możliwy.

8

Sprawozdanie w sprawie roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (2010/2054 (INI)), Bruksela 2011, s.13.

32

Historia Kół Gospodyń Wiejskich.

Historia Kół Gospodyń Wiejskich
Bernadetta Niemczyk
przewodnicząca
Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich
Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) są największą, najliczniejszą i najbardziej znaną
w naszym kraju organizacją kobiecą. Są one dobrowolną, samorządną i niezależną
organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich działającą w ramach organizacji
kółek rolniczych. Zdecydowana większość członkiń to rolniczki, ale w szeregi KGW
przyjmuje się też nauczycielki, lekarki, pielęgniarki oraz pracownice instytucji obsługujących wieś i rolnictwo. KGW to prawdopodobnie najstarsza organizacja w Europie.
Niestety, nie ma danych na temat czy istnieje na świecie starsza od naszej organizacja
kobiet wiejskich. Możemy więc spekulować, że wiedziemy prym w tej kategorii.
Pierwsze koło gospodyń, pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” powstało w 1866 roku
w Piasecznie k/Gniewa na Pomorzu, z inicjatywy światłego ziemianina i znanego na
Pomorzu działacza społecznego Juliusza Kraziewicza, który w cztery lata po założeniu
pierwszego na naszych ziemiach Kółka Rolniczego, założył organizację dla kobiet wiejskich. On pierwszy dostrzegł potrzebę zrzeszania się kobiet w celu wspólnej pracy na
rzecz lepszego gospodarowania i poprawy bytu rodzin wiejskich. Pierwsze koło już
o nazwie, która obowiązuje do dziś, czyli Koło Gospodyń Wiejskich, założyła w Janisławicach k/Skierniewic w 1877 roku znana ówczesna działaczka Filipina Płaskowicka.
Historia Kół Gospodyń Wiejskich, tak jak Kółek Rolniczych, była i jest ściśle związana
z losem i dziejami polskiej wsi i rolnictwa, a tym samym – narodu i państwa polskiego.
W pierwszym okresie swego istnienia do odzyskania niepodległości w 1918 roku, KGW
odegrały ważną rolę w podtrzymywaniu i kształtowaniu świadomości narodowej oraz
we wprowadzaniu postępu w polskim rolnictwie i na wsi. W latach międzywojennych
kontynuowały swoją działalność gospodarczą, społeczną i oświatowo-kulturalną, kładąc akcent na wychowanie, co zaowocowało obywatelskimi postawami w czasie
II wojny światowej.
Dawniej koła gospodyń koncentrowały swoje działania głównie na obszarach wzajemnej pomocy: w pracach gospodarskich, prowadzeniu wypożyczalni naczyń, organizowaniu wiejskich uroczystości i odpustów, rozprowadzaniu kurczaków i młodej trzody
chlewnej. Z czasem coraz bardziej wzbogacały zakres swoich działań idąc z duchem
czasu i postępu.
Kobiety, nie tylko wspólnie rozwijały swoje zainteresowania i dbały o podtrzymywanie
regionalnych i narodowych tradycji, ale też razem wykonywały niektóre codzienne
prace, jak choćby darcie pierza na poduszki i pierzyny, haftowanie, a nawet urządzały
wspólne prania odzieży.
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W latach 60. XX wieku Koła Gospodyń Wiejskich nasiliły swoją działalność. Gospodynie
organizowały zabawy taneczne, z których dochód przeznaczony był na wyposażenie
świetlic w różnego rodzaju urządzenia kuchenne. Kobiety zaczęły ściśle współpracować z ochotniczymi strażami pożarnymi, szkołami, a także z duchowieństwem, urozmaicając wiejskie i kościelne uroczystości występami, bądź zapewniając wyżywienie
uczestnikom. Zakupiony sprzęt i naczynia oprócz tego, że służyły do organizacji własnych imprez, były jednocześnie odpłatnie wypożyczane mieszkańcom wsi na obsługę
wesel i wiejskich zabaw. Bardzo popularne w tamtych latach było też rozprowadzanie
wśród gospodarzy piskląt kur i kaczek.
Koła Gospodyń Wiejskich na przestrzeni lat podejmując działania na rzecz poprawy
warunków życia, kształcenia i wypoczynku dzieci, oraz zachowania dorobku kultury
i sztuki ludowej, wnoszą olbrzymi wkład pracy i codziennego trudu. Członkinie KGW
zawsze podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe, dbały o rozwój szkolnictwa, o zdrowie rodzin, wprowadzały nowe metody gospodarowania i poszukiwały nowych, doskonalszych rozwiązań. To właśnie aktywność kobiet, ich otwartość i umiejętność działania pozwalały na rozwiązywanie wielu problemów swojego środowiska.
Obecnie Koła Gospodyń Wiejskich to organizacja stanowiąca liczącą się bazę samorządu rolniczego, która może podejmować szereg działań gospodarczych i społecznych na
wsi. Aktywność zawodowa kobiet dotyczy wykonywanych przez nie funkcji, zarówno
tych tradycyjnych czyli rola matki, gospodyni domowej i producentki rolnej, jak
i współczesnych czyli organizatorki biznesu i działaczki społecznej. W ostatnich latach,
nastąpił znaczny wzrost aktywności Kół Gospodyń Wiejskich. Coraz częściej zakładane
są nowe lub reaktywowane stare koła. Kobiety wiejskie czynią to, gdyż zauważają
dorobek kulturowy i społeczny swoich matek i babć, oraz mają na uwadze zwiększone
możliwości odnowy wsi i aktywizacji społeczeństwa wiejskiego.
Z Kół Gospodyń Wiejskich wywodzi się wiele kobiet sprawujących funkcję sołtysów,
wójtów, radnych, a nawet posłów. Działalność w sferze społecznej zazębia się z działalnością kulturalną przejawiającą się w uczestnictwie w licznych artystycznych zespołach ludowych, w rozwijaniu ludowej twórczości, w dbałości o przekazywanie z pokolenia na pokolenie obrzędów i obyczajów. Wiele kół, prowadzących ludowe zespoły
artystyczne lub zajmujących się twórczością ludową, wyjeżdża na zaproszenie zagranicznych organizacji w celu prezentowania dorobku polskiej kultury ludowej. Bo polska kultura jest tam dostrzegana i ceniona.
Działalność KGW koncentruje się obecnie na pięciu obszarach działania:
pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży;
ochrony zdrowia rodzin wiejskich oraz zabezpieczenia socjalnego i pomocy
niepełnosprawnym;
rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet i poszukiwania
alternatywnych źródeł dochodu;
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racjonalizowania wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji rolniczej;
zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru
i sztuki ludowej.
Kobiety na wsi wykazują wiele inicjatywy i pomysłowości, aby poprzez możliwe formy
działalności gospodarczej poprawić domowe budżety i tym samym zabezpieczyć swym
rodzinom lepszy byt. Przedsiębiorczość ta zatacza coraz szersze kręgi, a najaktywniejsze są te, które pracują zawodowo jako nauczycielki, pracownice urzędów gmin i domów kultury, są członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich i Lokalnych Grup Działania.
Z roku na rok w tej dziedzinie sytuacja ulega zauważalnej poprawie.
Od 2003 roku Koła Gospodyń Wiejskich stały się inicjatorami organizowania, zarówno
na szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym, a nawet gminnym, szerzenia
tradycji i obrzędów świątecznych, zarówno bożonarodzeniowych jak i wielkanocnych.
W tym celu organizowane są tzw. Prezentacje Stołów Świątecznych, w których
uczestniczą setki kół. Wśród nich są także przedstawiciele Waszego regionu, którzy
aktywnie uczestniczyli nawet w Ogólnopolskich Prezentacjach, które odbywały się
w Warszawie.
Zmiany, które w obecnej dekadzie zachodzą na wsi, wynikają nie tylko z programów
pomocowych dla rolnictwa i wsi, ale przede wszystkim dzięki samym mieszkańcom,
którzy w porę zrozumieli, że można i trzeba żyć inaczej, zgodnie ze starym powiedzeniem „kto nie idzie naprzód, ten się cofa”. Jak zapewne można się domyślić, największymi inicjatorkami tych zmian były i są kobiety – wiejskie gospodynie. Bo kobiety
potrafią znaleźć czas i zorganizować wspólne spotkania, szkolenia, warsztaty,
czy choćby przygotować uroczystą oprawę jubileuszowych uroczystości, czego właśnie
dziś jesteśmy świadkami.
W swej obecnej działalności Koła Gospodyń Wiejskich dbają także o interesy rodzin,
a zwłaszcza dzieci. Przykładem tego mogą być działania, dzięki którym w ostatnich
kilkunastu latach ponad 25 tys. dzieci rolników skorzystało z wypoczynku letniego
i zimowego, prawie 50 tys. kobiet objęto profilaktycznymi badaniami mammograficznymi i cytologicznymi, ponad 1000 kobiet zdobyło umiejętności obsługi komputera.
Kolejnym, niezaprzeczalnym przykładem aktywności członkiń kół gospodyń są wszystkie niemal wiejskie uroczystości. Począwszy od parafialnych świąt, poprzez gminne
święta i dożynki, aż po ogólnopolskie festiwale i Dożynki Prezydenckie. Zawsze to koła
gospodyń przygotowują artystyczną oprawę, wiją wieńce, dekorują przydrożne kapliczki, ulice i domy, śpiewają i tańczą bawiąc zgromadzoną publiczność. Czas zdać
sobie sprawę, że bez Kół Gospodyń Wiejskich te wszystkie uroczystości wiele straciłyby na atrakcyjności. W tym miejscu można wysnuć apel do włodarzy gmin, powiatów
i województw. Wspomagajcie finansowo Koła Gospodyń, bo to one zadbają o Wasze
uroczystości i zrobią Waszym terenom najlepszą promocję na targach, wystawach czy
festiwalach.
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Koła Gospodyń Wiejskich nie tylko kultywują naszą kulturę, ale także ludową sztukę.
W każdym chyba kole są osoby, które parają się twórczością ludową. Są to najprzeróżniejsze hafty, wyszywania, koronki, wytwarzanie kwiatów z bibuły, robienie
przedmiotów użytkowych z drewna, sznurka, wiórów osikowych, gałązek, wikliny.
Są też zdobione wielkanocne jaja, kolorowe wycinanki, robione ze słomy i bibuły
ozdobne pająki, rzeźby i malowane obrazy.
Działalność w KGW to nie tylko społeczna praca. To także rozrywka, sport, zabawa.
I na tym polu kobietom z KGW nie brakuje inwencji, rozmachu artystycznego i poczucia humoru. Sławne już stały się nie tylko turnieje z nietypowymi konkurencjami czy
spartakiady z rozgrywaniem różnych konkurencji, ale także modne ostatnio wiejskie
kabarety. W tych zabawach ważne są nie tylko nietuzinkowe pomysły, ale też dystans
w stosunku do siebie. To nieocenione wartości.
Inną dziedziną, i kto wie czy nie najważniejszą, w działalności kół gospodyń są kulinaria. Kunszt, który często ukazują kobiety imponuje nie tylko laikom, ale i „zaprawionym” w kuchennych bojach mistrzom patelni. Każde koło ma swoje własne przepisy
na przysmaki, które wystawiane są podczas różnych uroczystości. Mogą to być zupy,
pieczenie, sałatki, czy ciasta. Ważne, żeby miały niepowtarzalny smak i najlepiej opierały się na starych przepisach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Zawsze największą zapłatą za serce włożone w przygotowanie takich potraw są słowa uznania od
osób degustujących czy komisji konkursowych. A jeśli jeszcze zdarzy się, że taka potrawa zdobędzie nagrodę czy choćby dyplom uznania – radość jest podwójna.
Koła Gospodyń Wiejskich prowadzą nabór dzieci i młodzieży na letni i zimowy wypoczynek. O tym, że jest to cenna inicjatywa KZRKiOR oraz Fundacji Plon, może świadczyć fakt, że również z tego regionu – z Polski południowo-wschodniej – corocznie
wiele dzieci korzysta z tej formy wypoczynku. Wiele kół prowadzi latem półkolonie
w swoich wsiach. To też ważne, że w okresie największego nasilenia prac polowych
można zostawić maluchy pod fachową opieką.
Członkinie KGW szeroko i aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-politycznym kraju,
zwłaszcza w środowisku lokalnym, współpracują z organizacjami kobiecymi w kraju
i na forum międzynarodowym. Koła Gospodyń Wiejskich są uznaną w Europie i świecie organizacją kobiet wiejskich. Najlepszym tego przykładem był udział w kilku liczących się kongresach i warsztatach organizowanych przez Światową Organizację Kobiet
Wiejskich (ACWW) m.in. na Krecie i w Finlandii. Efektem tych wyjazdów było zorganizowanie w naszym kraju, w 2003 roku, warsztatów dla kobiet wiejskich z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, co było wielkim wyróżnieniem dla całej organizacji KGW.
Na siedmiodniowe warsztaty przybyło blisko 40 kobiet z wielu krajów europejskich.
Wraz z KZRKiOR Rada Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich była organizatorem 38. Światowego Kongresu Rolników, który w roku 2008 przez tydzień obradował w Warszawie,
Łomży, Krakowie i Poznaniu. W Kongresie uczestniczyli prezydenci i przewodniczący
ponad 100 organizacji rolniczych z ponad 80 krajów świata.
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Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczą w różnych międzynarodowych spotkaniach.
Wyjeżdżają za granicę, zwiedzają Parlament Europejski. Kilkanaście lat temu delegacja
KR i KGW była na specjalnej audiencji generalnej u papieża Jana Pawła II.
Kobiety z kół gospodyń za swą działalność są w różny sposób nagradzane dyplomami,
upominkami, kwiatami, statuetkami a nawet medalami. Ale niezwykłym, wręcz honorem dla członkiń KGW jest odznaczenie Order Serca Matkom Wsi. Jedyne takie odznaczenie na świecie, nie mające odpowiednika w żadnym kraju. Przyznawane ono jest
wyłącznie członkiniom KGW spełniającymi określone w regulaminie surowe kryteria.
Ten order ceniony jest ponad wszystkie.
Na przestrzeni dziesiątków lat dla członkiń kół gospodyń ukazywały się różne gazety
i czasopisma. Chyba najbardziej znane były tytuły „Gospodyni”, „PLON”, „Nasze Koło”.
W obecnych czasach, gdzie króluje Internet i telewizja, niektóre tytuły ukazują się
bądź znikają, aby później znów pojawić się na rynku wydawniczym. To w rzeczywistości rynkowej normalne zjawisko i nie należy do tego przywiązywać zbyt dużej wagi.
Przyjmuje się, że obecnie w Polsce istnieje ponad 20 tys. Kół Gospodyń, a liczba członkiń może sięgać nawet 750 tys. Wciąż powstają nowe, a inne reaktywują swoją działalność. Członkinie KGW i członkowie ich rodzin tworzą też ponad 2000 ludowych zespołów artystycznych.
Na czele wszystkich kół stoi Rada Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich, którą tworzy ponad 40 działaczek z różnych regionów kraju. Rada Krajowa jest inicjatorem licznych
działań w obszarach polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej na rzecz
kobiet wiejskich, ich rodzin oraz rozwoju wsi.
150 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich, miało nieoceniony wpływ na rozwój gospodarki i całe społeczeństwo wiejskie. Podstawowe zasady: wzajemna pomoc, samoorganizacja, praca pozytywistyczna, dbałość i walka o człowieka, nadal obowiązują, i cieszy
nas, że młode pokolenia dziewcząt coraz chętniej wstępują w nasze szeregi, chcąc kontynuować pracę społeczną, którą zaczęły światłe kobiety wiejskie już 150 lat temu.
Cieszy fakt, że młode pokolenia doceniają dotychczasowy dorobek i chcą kontynuować trud swoich babć i mam.
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Aktywizacja zawodowa kobiet na obszarach wiejskich
– aspekty empiryczne i teoretyczne w Unii Europejskiej
Prof. dr hab. Janina Sawicka
SSGW w Warszawie
Artykuł zawiera kwestie dotyczące aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich. Omówiono w nim kierunki zmian w sytuacji kobiet w społeczeństwie, w gospodarce
i w rodzinie. Przedstawiono wyniki badań empirycznych na temat ról pełnionych przez
kobiety, analizowanym na specyficznym rynku pracy, obejmującym obszary wiejskie.
Oceniono także ich udział i zaangażowanie w budowanie kapitału społecznego na wsi.
Omówiono uwarunkowania zmian oraz porównano (Polska – inne europejskie kraje)
podstawowe wskaźniki związane z rynkiem pracy, takie jak: wskaźnik zatrudnienia,
stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej, poziom infrastruktury instytucjonalnej, zróżnicowanie funkcji obszarów wiejskich.

Aktywizacja społeczna kobiet na obszarach wiejskich
w perspektywie historycznej
Dr hab. Wioletta Knapik
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Referat przedstawia – w ujęciu historycznym – procesy społeczno-gospodarcze zachodzące na obszarach wiejskich w odniesieniu do aktywizacji kobiet. Struktura kategorii
społecznej, którą stanowią kobiety tam mieszkające, jest zróżnicowana ze względu na
przemiany zachodzące w ciągu dziejów, skutkujące zmieniającą się rolą kobiety
w rodzinie, gospodarstwie i społeczności lokalnej. W szczególności na zmiany te mają
wpływ następujące czynniki:
1. Uwarunkowania historyczno-kulturowe – determinujące miejsce i znaczenie
kobiety w środowisku społecznym;
2. Charakter rodziny i społeczności wiejskiej – mniej lub bardziej tradycyjny,
co w głównej mierze warunkowane jest położeniem geograficznym, poziomem
urbanizacji oraz znaczeniem rolnictwa;
3. Globalizacja w wymiarze gospodarczym i społecznym – zjawiska i procesy zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach, związane z demografią (w tym: starzenie się
społeczeństwa), migracją, ruralizacją, modelem rodzin wiejskich.
Wszystkie te czynniki mają wpływ na rodzaj podejmowanych działań w celu aktywizowania kobiet na obszarach wiejskich. Z biegiem lat zmieniają się również aktorzy
społeczni i ich rola w zakresie mobilizacji potencjału kobiet wiejskich.
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Dyskryminacja pici na obszarach wiejskich: nierówności społeczne
i środowiskowe
Dr Violeta Florian, dr Mihai Chitea, dr Monica Mihaela Tudor
Rumuński Uniwersytet Nauki
W kontekście modernizacji obszarów wiejskich można zakładać, że konstrukt, jakim
jest tożsamość płciowa zawiera w sobie czynniki generujące dyskryminację. Zjawisko
to można rozważać w kontekście procesu (re)konstruowania tożsamości płciowej, jako
złożonego zestawu interakcji pomiędzy restrukturyzacją rolnictwa (generowaną poprzez racjonalizację, modernizację) oraz restrukturyzacją obszarów wiejskich (wynikającą z emancypacji i społecznej modernizacji). Położenie socjoekonomiczne kobiet na
obszarach wiejskich jest bowiem w warunkach modernizacji zarówno rolnictwa, jak
i stosunków społecznych, wypadkową procesów dyskryminacji uosabianych przez
społeczne i środowiskowe nierówności. Kwestia promowania równości szans jest dla
społeczności wiejskich w Rumunii kluczowym zagadnieniem ze względu na wysiłki
podejmowane w celu redukcji poziomu społecznej i ekonomicznej marginalizacji kobiet, które stanowią 56% ogółu mieszkańców obszarów wiejskich. Pod względem sytuacji zawodowej większość z nich można zaliczyć do kategorii osób wykonujących
nieodpłatną pracę w gospodarstwach domowych. Aż co trzecie rumuńskie gospodarstwo rolne jest prowadzone przez kobietę. Większość rolniczek jest jednak w wieku
senioralnym – ma powyżej 65 lat. Chociaż kobiety gospodarują na 18,3% wszystkich
gruntów rolnych, to ich praca pochłania przeciętnie jedynie ¼ standardowego rocznego wymiaru czasu pracy (AWU) w gospodarstwie rolnym. Może to wskazywać na niewielką intensywność ich aktywności rolniczej. Dyskryminacja kobiet z obszarów wiejskich powiązana jest także z faktem, że w największym stopniu dotykają ich środowiskowe oraz ekologiczne nierówności. Przeprowadzone badanie zestawu czynników
determinujących dyskryminację pozwoliło uchwycić kontekst rzeczywistości społecznej – modernizujących się społeczności wiejskich, które generują lokalne praktyki dyskryminacyjne o fundamentalnym znaczeniu. Badanie przeprowadzone w społecznościach wiejskich, opisanych pod względem sieci pokrewieństwa oraz cech ekonomicznych, poprzez specyficzne socjologiczne i ekosystemowe podejście, pozwoliło zidentyfikować zestaw różnych form dyskryminacji ze względu na płeć.

Liderki żeńskie w Pirenejach w Aragonii
Prof. Jose Luis Lopez, dr Berga Monge A.
Hiszpania
W 1991 roku został zapoczątkowany program LEADER – inicjatywa mająca na celu
rozwój obszarów wiejskich. Jej założeniem była odnowa i wzmocnienie obszarów
wiejskich poprzez wykorzystanie ich własnych zasobów i zaangażowanie mieszkańców. Podejście LEADER oparte jest na 3 fundamentach, które tworzą: strategia,
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określony obszar i partnerstwo. Aragonia od samego początku korzystała ze wsparcia w ramach tego programu.
Pireneje, to górzysta część Aragonii o powierzchni 7880 km², zamieszkała przez 54.714
osób, co przekłada się na wskaźnik gęstości zaludnia o wartość 7 osób/ km². Przeprowadzone badanie obejmowało analizę wpływu programów opartych na podejściu
LEADER na poziom zatrudnienia kobiet oraz na zjawiska demograficzne na tym obszarze w latach 2007-2013.
W regionie Pirenejów w analizowanym okresie zrealizowano 265 projektów, z czego:
113 dotyczyło zakładania i rozwoju mikrofirm;
87 zmierzało do promocji turystyki.
W okresie 2007-2013 stworzono 1572 miejsca pracy – 56% z nich zajęły kobiety,
z których większość miała 25 lat lub więcej. Zatrudnione kobiety pracowały najczęściej
w turystyce (34%) i handlu (5%). Pozwoliło to przezwyciężyć czynniki społeczne oraz
czynniki związane z podażą siły roboczej, które sprzyjały dyskryminacji kobiet z regionu Pirenejów. Dzięki LEADER-owi, wiele kobiet zwiększyło swoje kompetencje, wnosząc istotny wkład w gospodarczy i społeczny rozwój regionu.

Czynniki sprzyjające aktywności kobiet na przykładzie beneficjentek
PROW 2007-2013
Dr Sylwia Michalska
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Zmiany zachodzące na terenach wiejskich w Polsce, stawiają przed mieszkającymi tam
kobietami zadania wymagające łączenia wielu ról społecznych. Niekiedy ich pogodzenie, realizowanie się na różnych obszarach, bywa bardzo trudne. Wyniki prowadzonych w Polsce badań pokazują, że o ile kobiety, także te mieszkające na wsi, wciąż
odnajdują się w rolach rodzinnych – cenią sobie życie domowe, to chętnie podejmują
także wyzwania wykraczające poza role domowe i opiekuńcze. Ciągle jednak w Polsce
kobiety rzadziej niż mężczyźni angażują się w działalność polityczną, społeczną, są
mniej aktywne zawodowo. Szczególnie widać to właśnie na terenach wiejskich. Jednocześnie, coraz widoczniejsze stają się kobiety aktywne – liderki, których działalność
pokazuje, że wieś staje się miejscem, gdzie życiowe aspiracje i plany mogą być realizowane, nawet, jeśli wykraczają poza tradycyjny wizerunek kobiety wiejskiej.
W referacie podjęta została próba identyfikacji czynników, które sprzyjają podejmowaniu dodatkowych wyzwań i aktywności, a także tych, które to utrudniają. Grupą poddaną analizie były aktywne kobiety wiejskie, które w okresie 2007-2013
zostały beneficjentkami PROW-u, prowadzą własną działalność gospodarczą, bądź
gospodarstwo rolne, są aktywne w środowisku w którym żyją. W realizowanym badaniu kobiety, które podjęły wysiłek ubiegania się o środki z PROW – i udało im się
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osiągnąć postawione cele, odpowiadały na pytania, dotyczące między innymi tego,
co skłoniło je do podejmowania aktywności i wychodzenia poza utarte schematy
działania, o to, jak dzieliły się obowiązkami w rodzinie i gdzie znajdywały motywację
do poszukiwania nowych form zachowań. W badaniu pojawiły się również pytania
o reakcje otoczenia na przekraczanie wyznaczanych przez tradycję granic, o osoby
i instytucje, które pomagały w aktywnej działalności. Podjęto również próbę identyfikacji czynników, które kobietom mieszkającym na terenach wiejskich, jawiły
się jako bariery utrudniające ich aktywność.

Rola izb rolniczych w aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet
wiejskich
Krystyna Janecka
Małopolska Izba Rolnicza
Izby Rolnicze, po reaktywowaniu działają od 20 lat. Z mocy ustawy ich członkami są
właściciele gospodarstw rolnych, a więc także kobiety. Zadnia, które Izby realizują, dotyczą wszystkich rolników, są wśród nich także te, które pilotują kobiety, znając potrzeby
rodziny i środowiska wiejskiego. Są to zadania związane z ekologią, powrotem do tradycyjnej żywności na bazie starych, rodzimych przepisów, promowanie produktów lokalnych, aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji
w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. To także wskazywanie problemów
dotyczących sytuacji kobiet i rodzin na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji.
Wyzwania te podejmują: Rada ds. Kobiet i Rodzin z obszarów wiejskich, działająca
przy KRIR oraz Komisje Kobiet przy Izbach Wojewódzkich. Delegatki z poszczególnych
gmin nawiązują współpracę z kobietami z innych organizacji, a szczególnie z Kołami
Gospodyń Wiejskich, ze stowarzyszeniami, w tym m.in. z Lokalnymi Grupami Działania
i samorządami lokalnymi. Kobiety działają na wsi na wielu płaszczyznach, podejmują
inicjatywy niezależnie od tego do jakiej organizacji należą. Najlepiej widać to przy organizacji dożynek, konkursów kulinarnych, dni seniora, prezentacji stołów bożonarodzeniowych i wielkanocnych i innych imprez wiejskich wspieranych przez Izby Rolnicze. To one, kobiety, organizują także nabory na szkolenia, kolonie dla dzieci rolników
oraz wyjazdy studyjne realizowane przez Izby.
Kobiety obecnie są motorem zmian na wsi, nie boją się podejmować nowych wyzwań.
To nie tylko matki i gospodynie, to również kobiety świadome swoich praw, posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe. W odniesieniu do mężczyzn ustępują im jedynie
siłą fizyczną. Kobiety wiejskie są pewnymi siebie liderkami – sołtyskami, radnymi, właścicielkami firm, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych.
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Działalność Kół Gospodyń Wiejskich
Bernadetta Niemczyk
przewodnicząca
Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich
Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) są największą, najliczniejszą i najbardziej znaną
w naszym kraju organizacją kobiecą. Są one dobrowolną, samorządną i niezależną
organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich działającą w ramach organizacji
kółek rolniczych. Zdecydowana większość członkiń to rolniczki, ale w szeregi KGW
przyjmuje się też nauczycielki, lekarki, pielęgniarki oraz pracownice instytucji obsługujących wieś i rolnictwo.
KGW to prawdopodobnie najstarsza organizacja w Europie. Niestety, nie ma danych
na temat czy istnieje na świecie starsza od naszej organizacja kobiet wiejskich. Możemy więc spekulować, że wiedziemy prym w tej kategorii. Obecnie Koła Gospodyń
Wiejskich to organizacja stanowiąca liczącą się bazę samorządu rolniczego, która może podejmować szereg działań gospodarczych i społecznych na wsi. Aktywność zawodowa kobiet dotyczy wykonywanych przez nie funkcji, zarówno tych tradycyjnych czyli
rola matki, gospodyni domowej i producentki rolnej, jak i współczesnych czyli organizatorki biznesu i działaczki społecznej.
W ostatnich latach, nastąpił znaczny wzrost aktywności Kół Gospodyń Wiejskich. Coraz częściej zakładane są nowe lub reaktywowane stare koła. Kobiety wiejskie czynią
to, gdyż zauważają dorobek kulturowy i społeczny swoich matek i babć oraz mają na
uwadze zwiększone możliwości odnowy wsi i aktywizacji społeczeństwa wiejskiego.
Przyjmuje się, że obecnie w kraju istnieje ponad 20 tys. kół gospodyń, a liczba członkiń
może sięgać nawet 750 tys. Wciąż powstają nowe koła, a inne reaktywują swoją działalność. Członkinie KGW i członkowie ich rodzin tworzą też ponad 2000 ludowych zespołów artystycznych.
Na czele wszystkich kół stoi Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich, którą tworzy
ponad 40 działaczek z różnych regionów kraju. Rada Krajowa jest inicjatorem licznych
działań w obszarach polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej na rzecz
kobiet wiejskich, ich rodzin oraz rozwoju wsi.

Aktywność kobiet w partnerstwach terytorialnych
Dr hab. Katarzyna Brodzińska,
dr hab. inż. Zbigniew Brodziński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zgodnie z wytycznymi poradnika dla Lokalnych Grup Działania (LGD) w zakresie
opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020, w skład LGD muszą
wchodzić przedstawiciele instytucji publicznych, lokalnych partnerów społecznych
i gospodarczych oraz mieszkańców. W propozycji tzw. grup defaworyzowanych,
ze względu na dostęp do rynku pracy, wskazuje się m.in. obok osób długotrwale
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bezrobotnych, czy niepełnosprawnych i tych o niskich kwalifikacjach, także kobiety.
Również w karcie oceny kryteriów wyboru LSR, dla członków komisji oceniających
opracowane przez LGD lokalne strategie rozwoju, jedno z kryteriów oceny, to udział
w tzw. organie decyzyjnym co najmniej jednej kobiety.
Jak można zauważyć kobietom, w ramach wdrażanego od kilku lat w kraju programu
LEADER, były i nadal są przyznawane pewne „sztuczne preferencje”. Jak wskazuje
praktyka, w przypadku obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego rola i znaczenie kobiet w życiu, tak społecznym, jak i publicznym ciągle wzrasta. Przedstawiony
artykuł ma na celu poznanie miejsca i roli kobiet w rozwoju partnerstw terytorialnych,
jakimi są lokalne grupy działania.
Identyfikacja możliwości tkwiących w potencjale kobiet aktywnych społecznie, politycznie i gospodarczo jest szczególnie ważna w kontekście możliwości stymulowania
rozwoju lokalnego. Obecnie zmienia się obraz współczesnej kobiety, pełniącej zarówno funkcje wynikające z tradycyjnego modelu rodziny, jak i podejmującej nowe role
związane z rozbudzonymi oczekiwaniami i aspiracjami edukacyjnymi, zawodowymi
i aktywnością pozarodzinną. Nie zawsze jednak rzeczywistość społeczna nadąża za
zmieniającymi się oczekiwaniami, a wysiłki i energia kobiet wiejskich przekładają się
na realne możliwości ich działania. Wejście w nowe role może być utrudnione przez
szereg czynników. W związku z tym w artykule poddano analizie wyniki badań dotyczące udziału kobiet wiejskich, we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju, będących
efektem współpracy partnerstw terytorialnych, jakimi są Lokalne Grupy Działania.
Jednym z ważniejszych celów badawczych było poznanie ról społecznych, które pełnią
i mogą pełnić kobiety na terenach wiejskich.

Tradycyjne i nowe role kobiet na obszarach wiejskich
Mgr inż. Joanna Rorat,
dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wejście Polski do Unii Europejskiej, owocujące przyjęciem Wspólnej Polityki Rolnej,
zapoczątkowało na polskiej wsi szereg zmian. Dotychczasowe problemy obszarów
wiejskich jak: rozdrobnienie i niska efektywność gospodarstw, zła sytuacja materialna
mieszkańców wsi, wysoki poziom bezrobocia, stosunkowo niski poziom wykształcenia
i brak praktyki zawodowej w profesjach pozarolniczych uwarunkowany brakiem
miejsc pracy poza rolnictwem, uwydatniły się jeszcze bardziej. Również tradycyjne
pojmowanie roli kobiet, jako żon i matek wykonujących prace pomocnicze w gospodarstwach rolnych uległo zmianie. Obraz współczesnej kobiety wiejskiej przedstawia
dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony pełnienie przez kobiety tradycyjnych
ról i wzorów zachowań wynikających z tradycyjnego modelu. Z drugiej zaś nowych ról
związanych z rozbudzonymi aspiracjami edukacyjnymi, zawodowymi i aktywnością
pozarolniczą. Realizacja oczekiwań związanych z tradycyjnymi i nowymi obowiązkami
kobiet wiejskich niesie szereg trudności. Ich przezwyciężenie będzie jednak możliwe
przy wsparciu instytucjonalnym oraz powszechnej akceptacji nowych ról kobiet
w systemie wartości społeczności wiejskich.
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Rola kobiet w podtrzymywaniu tradycji miejsca na przykładzie
gminy wiejskiej Brzeźnica
Dr inż. arch. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk,
dr inż. Renata Różycka-Czas
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Gmina Brzeźnica jest gminą wiejską zlokalizowaną w południowej części Polski, w obszarze powiatu wadowickiego. Na jej terenie, w poszczególnych wsiach, obserwuje się
duże zaangażowanie kobiet w życie społeczne oraz podtrzymywanie lokalnej tradycji
miejsca. Większość z nich zrzeszona jest w kołach gospodyń wiejskich oraz w innych
stowarzyszeniach biorących czynny udział nie tylko w promocji regionu, ale także
w aktywizowaniu lokalnej społeczności. Ich aktywność przekłada się na działania związane z: odnową wsi, udziałem w ratowaniu obiektów zabytkowych, zaangażowaniu
w pomoc na rzecz osób w wieku emerytalnym, organizacji i uczestnictwie w spotkaniach, wyjazdach i innych aktywnościach. Dzięki umiejętności łączenia życia zawodowego, rodzinnego z działaniami na rzecz stowarzyszeń, szczególnie mocno ugruntowana jest pozycja kobiet na terenie tego regionu.

„Być kobietą, być kobietą" – spojrzenie okiem psychologa na
współczesne funkcjonowanie płci pięknej na wsi
Mgr Anna Grabowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Przyczynkiem do zgłębienia tematu roli kobiety – mieszkanki współczesnej wsi – stał
się z jednej strony proces społeczny zmieniający obraz obszarów wiejskich, z drugiej
zaś funkcjonowanie jednostki żyjącej w centrum tych akcji. Zajmując się rolą społeczną
należy rozpocząć od zdefiniowania pojęcia – „rola”. Na gruncie psychologii społecznej
rolę odnosimy do wzorów zachowań związanych z pewnymi prawami, obowiązkami,
powinnościami, których oczekuje się od jednostki. Innymi słowy rola danej osoby jest
tym, czego oczekują od niej inni. A ona sama od siebie oczekuje tegoż samego po
przyswojeniu i zinternalizowaniu roli. Tak rozumiejąc „rolę” – mieszkanki wsi, funkcjonujące w społeczności mocno patriarchalnej – określają swoje jestestwo poprzez rolę
płciową (ogół zachowań i postaw przejawianych w życiu codziennym; zdeterminowanych przynależnością płciową). Badacze niemal w pełni są zgodni do tego, że wieś
w Polsce jest miejscem, w którym kobieta spełnia swoje tradycyjne role społeczne
– związane z domem, rodziną i gospodarstwem rolnym. Najważniejsze jest nadal – na
podstawie wyników badań ogólnopolskich – wychowanie i opieka nad dziećmi (84%),
pomoc w gospodarstwie rolnym (40%). Jak zatem na tym tle rodzi się i kształtuje aktywność oraz przedsiębiorczość płci pięknej? Wszak, dalej na podstawie wyników tych
samych ogólnopolskich badań, mamy kobietę zarządzającą finansami i organizacją
gospodarstwa domowego (27%), zarządzającą gospodarstwem rolnym (25%), prowadzącą zarobkową działalności pozarolniczą (14%), uczestniczącą w budowie życia kul45
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turalnego wsi (10%), uczestniczącą we wspólnocie religijnej (4%). W jakich zrachowaniach przejawia się kobieca aktywność w społeczności wiejskiej? Jakie cechy ma
przedsiębiorcza kobieta, mieszkanka wsi? Czy osobowość predestynuje do bycia kobietą sukcesu? Takie pytania stały się podstawą do poszukiwań i zgłębiania zagadnienia aktywności kobiet na wsi. Na podstawie przeglądu literatury tematu wybrano listę
cech, preferowanych zachowań, kobiety aktywnej. Ów model zbudowany teoretycznie skonfrontowano w badaniach jakościowych, metodą wywiadu. Nurtem wokół
którego tworzony został charakter wywiadu jest psychologia pozytywna. Zaczerpnięto
również wiele z praktyki coachingu. Na podstawie otrzymanych danych uzyskano mapę aktywnej kobiety – mieszkanki wsi, który pokazuje ją, jako jednostkę świadomą
swych szans i wykorzystującą możliwości, które daje jej otoczenie.

Kobiety, jako rolnicza siła robocza – przykład rumuński
Dr Monica Mihaela Tudor, dr Cecilia Alexandri
Rumuński Uniwersytet Nauki
Naszym celem jest wpisanie się w debatę dotyczą problematyki płci w rolnictwie poprzez analizę danych empirycznych dotyczących Rumunii. Analiza ta skupia się
na 3. obszarach, którym poświęca się dużo uwagi w literaturze przedmiotu:
jaka duża część pracy w rolnictwie jest wykonywana przez kobiety?
jaka część produkcji rolnej jest wytwarzana przez kobiety?
czy kobiety spotykają się z dyskryminacją na rolniczym rynku pracy?
Odpowiedź na te trzy pytania jest możliwa dzięki statystycznej analizie danych, która
pozwala na zmierzenie udziału kobiet w zasobach pracowników rolnictwa oraz udziału
prowadzonych przez nie gospodarstw w ogólnej produkcji rolniczej. Wnioski z naszych
badań:
podczas, gdy w całej Unii Europejskiej w roku 2014 kobiety stanowiły 35,4%
ogółu osób zatrudnionych w rolnictwie, to w Rumunii wskaźnik ten był o wiele
wyższy i wynosił 45,2%,
1/3 gospodarstw rolnych w Rumunii jest prowadzonych przez kobiety, ale ponad połowa z nich (55,6%) jest w wieku senioralnym (powyżej 65 roku życia),
wartość produkcji rolnej gospodarstw prowadzonych przez kobiety w Rumunii
wynosi 18,4% ogółu produkcji rolnej w tym kraju.
Wyniki ekonomiczne gospodarstw prowadzonych przez kobiety mierzone za pomocą
wskaźnika SO/ha UAA (wartość produkcji w przeliczeniu na hektar użytków rolnych) są
porównywalne z wynikami gospodarstw prowadzonych przez mężczyzn. Wydajność
pracy mierzona wskaźnikiem SO/AWU (wartość produkcji w stosunku do rocznego
wymiaru czasu pracy w gospodarstwie rolnym) jest o 1/3 niższa w gospodarstwach
prowadzonych przez kobiety, co można tłumaczyć różnicami w przygotowaniu do
pracy w rolnictwie oraz wiekiem kobiet.
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„Kobieta wiejska jako bizneswomen” – rzeczywistość czy wyzwanie
przyszłości?
Mgr Barbara Golanko
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Szerokie Horyzonty”
Warunki życia społeczności lokalnych na obszarach wiejskich podlegają ciągłym
i szybkim przemianom. Stwarza to poważne wyzwania dla tradycyjnych rodzin,
jak również gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Swoje miejsce i nowe role
w szybko zmieniającym się otoczeniu musi zweryfikować wiele kobiet, które chcąc
utrzymać aktywność zawodową i posiadać rodzinę podejmują szereg wyzwań.
W referacie zaprezentowano przesłanki, jakimi kierowały się kobiety decydując się
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Analizy i wnioski przeprowadzone zostały
na podstawie danych dotyczących kobiet z terenu powiatu krakowskiego. Zmiany
ustrojowe oraz rozwój gospodarczy zaowocował m.in. wzrostem samozatrudnienia
wśród kobiet, zmianami w strukturze zawodowej i ich kwalifikacjach. Analizie poddano także motywy podejmowania przez kobiety własnej działalności gospodarczej,
ponieważ kobieta prowadząca firmę nie stanowi już wyjątków. Niewątpliwie jest to
przejaw zmian społecznych i ekonomicznym, które dokonują się obecnie.
Dużym wyzwaniem okazało się również wskazanie na uwarunkowania, które muszą
wystąpić, aby udało się kobiecie, dotychczas wchodzącej jedynie w role życiowe
skupione wokół rodziny, na połączenie tych obowiązków z pełną aktywnością, związaną z wykonywaniem obowiązków umowy o pracę czy prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
Ostatnim elementem był próba sklasyfikowania wartości u kobiet, które podejmują
wysiłek stworzenia samodzielnie miejsca pracy i jego późniejszego utrzymania. Rozważania w tym zakresie zostały oparte na wieloletnim doświadczeniu w zakresie
współpracy z osobami prowadzącym działalność gospodarczą, samorządami gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, współpracującymi z publicznymi
służbami zatrudnienia.
W podsumowaniu wskazano na działania i kierunki wsparcia, realizowane
w ramach polityk publicznych służb zatrudnienia, które powinny być utrzymane
i stworzone, aby utrzymać aktywność gospodarczą kobiet na co najmniej dotyc hczasowym poziomie.
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Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, jako sposób
implementowania rozwiązań innowacyjnych pozwalających
na aktywizację kobiet na obszarach wiejskich?
Dr Danuta Kajrunajtys
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kompetencje przedsiębiorcze są postrzegane, jako punkt wyjścia do oceny potrzeb,
określania możliwości działań oraz wskazywania kierunków rozwoju potencjału kobiet
planujących aktywizację zawodową na obszarach wiejskich. Pobudzanie aktywności
kobiet na obszarach wiejskich wymaga zdiagnozowania wyjściowego potencjału pozwalającego na podejmowanie inicjatyw biznesowych. Poznanie uwarunkowań dominujących na danym terenie i potrzeb w zakresie aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich
pozwala zaprojektować działania, które umożliwią i przyspieszą rozwój postaw przedsiębiorczych i pozwalają na kreowanie innowacyjnych modeli biznesu regionalnego.
Artkuł został opracowany na podstawie materiałów empirycznych zgromadzonych
w toku realizacji usług doradczych mających na celu pobudzanie aktywizacji kobiet,
głównie z obszaru regionu małopolskiego. W toku świadczenia usług prowadzone były
dwa rodzaje badań. Każda z osób korzystająca z usługi doradczej proszona była o wypełnienie kwestionariusza badawczego „przed” i „po” wyświadczeniu usługi, co pozwoliło zgromadzić materiał empiryczny do analiz ilościowych, charakteryzujących
zmiany mierzonych parametrów. Realizacja usługi doradczej pozwoliła także na zebranie materiałów o charakterze jakościowym. Powstały one zgodnie z zasadami podejścia Action Research i wybrane z nich zostały omówione w tekście. Zestawienie
badań ilościowych i jakościowych pozwoliło na sformułowanie, wniosków opisujących
uwarunkowania analizowanej populacji.
Identyfikacja i omówienie czynników kształtujących kompetencje przedsiębiorcze jest
punktem wyjścia do zaproponowania rozwiązań innowacyjnych, pozwalających na
aktywizację kobiet na obszarach wiejskich. Współpracując z kandydatkami na bizneswoman w toku świadczenia usług kreowano modele biznesowe, starając się dopasować je do zdiagnozowanej sytuacji, możliwości i aspiracji.
W artykule został dokonany podstawowy przegląd przesłanek literaturowych,
a główna uwaga została skupiona na analizie i interpretacji materiału empirycznego.

Czynniki kształtujące wydajność pracy kobiet zatrudnionych
w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej
Dr inż. Katarzyna Grotkiewicz,
dr Agnieszka Peszek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Głównym celem badań była analiza aktywności gospodarczej i społecznej kobiet wiejskich oraz aspekt społeczno-ekonomiczny, decydujący o ich działalności pozarolniczej
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w dobie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Podczas badań została przeprowadzona analiza w zakresie aktywności społeczno-ekonomicznych mających
na celu rozwój intelektualny oraz gospodarczy, jak również analiza czynników decydujących o społecznej wydajności i innowacyjności gospodarowania kobiet na obszarach
wiejskich. W oparciu o przeprowadzone badania, na tle Polski oraz wybranych krajów
Unii Europejskiej, zwrócono uwagę na: poziom wykształcenia, bariery ograniczające
rozwój aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet na wsi oraz korzystanie ze wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej, jak również innych programów mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy kraju.
Na tle przeprowadzonych analiz i porównań można było wysnuć właściwe wnioski,
a w oparciu o przyjęte strategie aktywności gospodarczej w analizowanych krajach
stworzyć model decydujący o rozwoju społeczno-ekonomicznym kobiet mieszkających
na obszarach wiejskich.

Koła gospodyń wiejskich motorem napędowym aktywności
biznesowej kobiet
Mgr inż. Monika Kwaczała
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zrzesza 5 gmin
leżących na północ od Krakowa. Każda z nich ma swój wyraźny, odrębny charakter,
jednak występuje też wiele podobieństw. Jednym z tych właśnie podobieństw jest
silnie zakorzeniona na tych terenach tradycja funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich
(na terenie LGD działa ich ponad 50). Koła Gospodyń Wiejskich od dziesięcioleci były,
i nadal są, podstawową formą samoorganizowania się kobiet na terenach wiejskich.
Przez lata istnienia zmieniał się sposób funkcjonowania, zakres działalności i cele, jakie
stawiały przed sobą członkinie Kół Gospodyń. Obecnie wiele z istniejących Kół posiada
osobowość prawną i stało się osobnymi, w pełni niezależnymi podmiotami. Panie
śmiało i aktywnie sięgają po różnego typu środki zewnętrzne, zdobywają nowe umiejętności, chętnie uczestniczą w różnego typu kursach i szkoleniach. Zdobywana wiedza
i nowe umiejętności coraz częściej powodują, iż Panie skupione w Kołach Gospodyń
Wiejskich widzą w swoich działaniach możliwości biznesowe. Dotychczasowe (tylko)
pasje powoli zmieniają się w lokalny biznes w skali mikro. Gastronomia, przetwórstwo
i rękodzieło – to główne kierunki działalności gospodarczych podejmowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich. Obecnie, gdy bezpieczna, tradycyjnie produkowana żywność, domowe przetwory bez chemii i barwników oraz unikalne ręcznie robione bibeloty i biżuteria znajdują grono nabywców, podjęcie wyzwania, ale też ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, może stać się motorem napędowym
aktywności kobiet na wsi.
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Od robótek ręcznych do zmiany społecznej. Demokratyczny
potencjał działań prospołecznych Kół Gospodyń Wiejskich
Dr Monika Kwiecińska-Zdrenka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kobiety wiejskie w Polsce są często wykluczone ze sfery społecznej, gospodarczej
i politycznej, a ich udział w nich jest redukowany, nie tyle w sposób formalny, co ze
względów kulturowych. W efekcie pola aktywności kobiet wiejskich mają najczęściej
konwencjonalny charakter (np. Koła Gospodyń Wiejskich, pokazy lokalnej kuchni lub
konkursy ogrodnicze, itp). Kobiety te skupiają się również na rozwiązywaniu – z pozoru
trywialnych – codziennych niedogodności życia na wsi (utrzymanie miejscowej szkoły,
budowa placu zabaw lub wiaty autobusowej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci, negocjowanie z lokalnym przewoźnikiem trasy przejazdu autobusu, itp.)
Studia przypadków wiejskich społeczności lokalnych wskazują, że działania kobiet
(choć postrzegane, jako błahe i prozaiczne, często także przez nie same) w niezamierzony sposób prowadzą do innowacyjnych zmian. Działania te nie są planowane, jako
innowacyjne (rzadko są one planowane jako interwencje w strukturę lub funkcję społeczności lokalnej), ale wytwarzają klimat organizacyjny, który stymuluje twórcze
i innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów lokalnych (cele są traktowane jako
wyzwania. Uczestnicy podejmują nowe zadania swobodnie, są zainteresowani propozycjami innych uczestników i nie boją się wymyślać nowe rozwiązania). Działania podejmowane przez kobiety wiejskie prowadzą nie tylko do wzrostu ich podmiotowości,
ale także prowadzą do zwiększenia ich udziału w rozwoju lokalnym. Sukces działania
często podnosi świadomość zakresu kontroli nad rozwojem lokalnym także innych
podmiotów lokalnych. Tezy wystąpienia poparte zostały wynikami studium przypadku
gmin wiejskich w Polsce centralnej.

Wioski tematyczne w kontekście aktywizacji kobiet
na obszarach wiejskich
Dr inż. Piotr Prus
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Agata Kosmalska
Stowarzyszenie „W drodze", Bydgoszcz
doc. dr Robert Brudnicki
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się polskie rolnictwo, jest zła struktura
agrarna, czyli zbyt duże rozproszenie gruntów w ogólnej liczbie gospodarstw. Drobne
pod względem obszaru gospodarstwa rolne często nie mają możliwości efektywnego
wykorzystania posiadanych zasobów pracy (siły roboczej), przez co trudno im konkurować z gospodarstwami wielkoobszarowymi i uzyskać satysfakcjonujący poziom dochodów. Zmiany polegające na zwiększaniu powierzchni gospodarstw zachodzą jednak
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wolno. Spowodowane jest to między innymi niechęcią właścicieli małych gospodarstw
do sprzedaży ziemi. Drobne gospodarstwa pełnią zazwyczaj funkcję socjalną, są miejscem zamieszkania rodzin właścicieli, a także produkcji żywności, przeznaczanej głównie na własne potrzeby. Sposobem na zwiększenie dochodów niskotowarowych gospodarstw może być turystyka wiejska, w tym agroturystyka. Działalność ta ma szansę
powodzenia w miejscowościach leżących w interesujących pod względem turystycznym regionach, czy to z uwagi na walory przyrodniczo-krajobrazowe, czy też historyczne i kulturowe. Atrakcyjną propozycją może być zaproponowanie turystom pobytu w miejscowościach tematycznych, zwanymi też wioskami tematycznymi, które
są oparte na współpracy mieszkańców. Ich oferta może być oparta na dziedzictwie
kulturowym, narodowym, kulinarnym, przygotowaniu ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem uwarunkowań geograficznych i historii danego obszaru. Wioski tematyczne mogą bazować również na legendach i szeroko pojętej wyobraźni. Powinny generować u odwiedzających doznania i emocje, które współcześnie są wyznacznikiem
atrakcyjności i konkurencyjności rynkowej wielu produktów turystycznych. Szczególnie ważne jest to dla odbiorców młodych, decydujących się na krótkie (jedno- kilkudniowe) pobyty, ale intensywne pod względem doznań emocjonalnych. Należy zaznaczyć, że rozwój miejscowości tematycznych, żeby miał szanse na powodzenie, powinien następować za zgodą lokalnej społeczności i z jej udziałem. Mieszkańcy, niezależnie od ich zaangażowania i aktywności, powinni mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w projekcie, zaczynając od etapu planowania, a kończąc na realizacji oraz zarządzaniu projektem. Dzięki wielopłaszczyznowej współpracy, w ramach przygotowywanej przez mieszkańców danej miejscowości wspólnej oferty, uzyskiwane są dodatkowe, niematerialne korzyści, do których można zaliczyć: rozwój i wzmocnienie więzi
społecznych, kultywowanie tradycji, rozwijanie umiejętności i zainteresowań, w tym
realizacja hobby. Istotną rolę w kreowaniu wiosek tematycznych mogą i powinny odgrywać kobiety zamieszkujące obszary wiejskie, w tym między innymi, ale nie tylko,
drobne gospodarstwa rolne. Ich potencjał często nie jest w pełni wykorzystywany.
Dzięki włączeniu się w realizację projektów wiosek tematycznych mają one szanse na,
z jednej strony spełnienie swoich ambicji społecznych i zawodowych, a z drugiej na
rozwijanie przedsięwzięć, które mogą stanowić alternatywne źródła dochodów.

Społeczne zaangażowanie kobiet w zachowanie pamięci historycznej
i tożsamości kulturowej Kosznajderii
Dr Tomasz Marcysiak
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Współcześnie obserwujemy ożywione zainteresowanie badaczy problematyką ruralistyczną oraz rewitalizacją kulturową wsi. Wydaje się, że w epoce ponowoczesnej, wieś
przedstawiania jako kontinuum wiejsko-miejskie powinna już praktycznie nie istnieć. Jej
instytucje nie różnią się bowiem od wzorców miejskich, a i relacje mieszkańców odznaczają, się podobnie jak w miastach, formalizmem i brakiem bezpośredniości. Jak już pisał
o wsi Rychliński – Wieś Polska nie ma swojego życia kulturalnego, żyje odpryskami kul51
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tury miejskiej. Prowadząc jednak usystematyzowaną obserwację we wsiach regionu
Borów Tucholskich widać, że o ile słabną więzi duchowe to wzmacnia się poczucie i potrzeba identyfikacji opartej na odrębności kulturowej. Powrót do korzeni, rewitalizacja
obrzędów, czy elementów lokalnego folkloru są znacznie łatwiejsze, o ile miejsce zamieszkują wspólnie pokolenia o ugruntowanej zbiorowej pamięci, sięgającej co najmniej
trzech pokoleń. Inna sytuacja dotyczy jednak miejsc, które z powodów historycznych lub
politycznych, stały się na przestrzeni jednego pokolenia społeczną i kulturową pustynią.
Takie miejsca można zaobserwować szczególnie na krańcach dawnych granic Polski, czy
nawet granic zaborów. Przedmiotem naukowego zainteresowania stał się jeden
z 8. regionów etnograficznych województwa kujawsko-pomorskiego – Kosznajderia.
Referat nawiązuje do wyników badań prowadzonych metodami jakościowymi od 2011
roku we wsiach borowiackich oraz nowego terenu badań, czyli wspomnianej Kosznajderii, która szczególnie została dotknięta procesem wysiedleńczym po zakończeniu II wojny światowej. Przedmiotem badań były narracje, wspomnienia tych, którzy jeszcze pamiętają czas aklimatyzacji na terenach, które zasiedlili oraz tych, którzy mimo, że nie
pochodzą z tego obszaru, podjęli wysiłek przywrócenia pamięci o wcześniejszych osadnikach i ich kulturze. Szczególną uwagę poświęcono społecznej roli kobiet zarówno
w ich aktywności indywidualnej, jak i zbiorowej.

Społeczne i kulturowe uwarunkowania decyzji prokreacyjnych
kobiet na obszarach wiejskich
Mgr Konrad Stępnik
Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Malejąca dzietność jest jednym z największych problemów społecznych w Polsce
i w niemal całej Europie. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, pt.: Małżeństwa oraz dzietność w Polsce, spadek liczby zawieranych małżeństw oraz spadek liczby
urodzeń są efektem przeobrażeń, jakie zachodzą w zachowaniach ludzi młodych, którzy
wchodząc w dorosłość i planując przyszłość, najpierw inwestują w siebie – w edukację,
pracę – a dopiero później w rodzinę i jej powiększenie. Zrozumienie tego zjawiska wymaga zidentyfikowania uwarunkowań owych „przeobrażeń zachowań”. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że opisywane zmiany są warunkowane przez złożony zestaw
czynników społeczno-kulturowych. W referacie została zaprezentowana autorska próba
ujęcia teoretycznego, decyzji prokreacyjnych podejmowanych przez młodych ludzi w Polsce. Na podstawie dostępnych danych zastanych oraz wyników badań własnych omówione zostały zidentyfikowane czynniki społeczno-kulturowe wpływające na decyzje prokreacyjne. Dzięki temu możliwa była refleksja na temat specyficznych czynników, które wpływają na decyzje prokreacyjne kobiet na obszarach wiejskich.
Punktem wyjścia do budowy ujęcia teoretycznego problematyki decyzji prokreacyjnych była teoria drugiego przejścia demograficznego. Jej główna teza, wskazująca na
upowszechnianie się nowego rodzaju wartości (wartości postmaterialistycznych) jako
na przyczynę obserwowanych przemian demograficznych, kieruje refleksję w stronę
teorii indywidualizacji. Indywidualizowanie się społeczeństwa może być ujmowane
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jako zjawisko kulturowe (kultura indywidualizacji), bądź jako zjawisko wynikające
z przemian struktury społecznej (indywidualizacja strukturalna). Kluczowymi cechami
zindywidualizowanej jednostki są: refleksyjność, świadome konstruowanie własnej
tożsamości oraz strategiczne planowanie życia. Indywidualnie tworzone plany życiowe
oraz ich społeczne uwarunkowania tworzą zatem kontekst do formułowania wyjaśnień dotyczących decyzji prokreacyjnych podejmowanych przez młodych Polaków.
Dostępne dane wskazują, że choć wskaźnik dzietności na obszarach wiejskich jest
wyższy niż w miastach, to także tu jego wartość wykazuje trend malejący. Pomimo
twierdzeń o upodobnianiu się stylu życia mieszkańców wsi do stylu życia mieszkańców
miast można jednak zakładać, że na obszarach wiejskich nadal stosunkowo silne jest
oddziaływanie tradycyjnych wzorów i wartości związanych z wysoką płodnością.
W tym kontekście warto rozważyć zagadnienie aspiracji życiowych młodych mieszkańców wsi oraz specyfikę rynku pracy na obszarach wiejskich. W przypadku decyzji prokreacyjnych podejmowanych przez kobiety do analizy należy dołączyć kolejną zmienną – specyficzne role społeczne kobiet, które także na obszarach wiejskich ulegają
obecnie istotnym transformacjom.

Przedsiębiorstwo transportowe, jako forma aktywizacji kobiet
na obszarach wiejskich
Mgr Błażej Suproń
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
Zainteresowanie problematyką wiejskiej aktywności w zakresie podejmowania nierolniczej działalności gospodarczej spowodowane jest przede wszystkim: poszukiwaniem
dróg poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi, dążeniem do łagodzenia skutków wiejskiego bezrobocia w jego jawnej i ukrytej formie oraz poprawy struktur rolniczych. Spadek zatrudnienia w rolnictwie, w tym upadek Państwowych Gospodarstw
Rolnych, spowodował zmianę struktury zatrudnienia na wsi. Szczególnie dotkliwe
skutki przemian społeczno-gospodarczych dotknęły kobiety zamieszkujące słabo zaludnione obszary wiejskie, oddalone od większych ośrodków miejskich. Ponadto postępująca migracja młodych osób w kierunku miast oraz do krajów Unii Europejskiej
przyczynia się do wyludnienia wielu mniejszych jednostek osadniczych, a także spadku
popytu wewnętrznego na tych obszarach.
Transport drogowy może stanowić istotny czynnik wpływający na rozwój wsi oraz małych
miejscowości z powodu przełamania barier przestrzennych wykonywanej działalności.
Z punktu widzenia obszarów wiejskich, szczególnie ważna może być kwestia obniżenia
kosztów prowadzenia takiej działalności. Jednocześnie wzrost wykształcenia oraz postaw
przedsiębiorczych pośród mieszkańców obszarów wiejskich może stanowić istotny czynnik wpływający na podjęcie działalności gospodarczej, w tym obszarze gospodarki.
Powoli zmieniają się także normy kulturowe, według których przedsiębiorczość
w zakresie działalności transportowej ma formę męską. Kolejne pokolenie kobiet wykazuje dużą otwartość na zmiany i skłonność do ryzyka. Stopniowo następują też
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zmiany w modelu rodziny wiejskiej na rzecz partnerstwa, która sprzyja większej
otwartości kobiet na nowe wyzwania.
Kwestię tę zauważył również Parlament Europejski, który wskazał na konieczność zapewnienia kobietom prowadzącym przedsiębiorstwa łatwiejszego dostępu do finansowania w zdominowanych przez mężczyzn sektorach innowacyjnych i sprzyjających
zrównoważonemu rozwojowi, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, budownictwa
i transportu. Wobec czego w związku ze stałym wzrostem liczby wykonywanych przewozów przez polskie przedsiębiorstwa, a także korzystnymi warunkami do rozwoju
tego sektora na obszarach wiejskich, w kolejnych latach sektor transportu drogowego
może stanowić istotny czynnik aktywizacji kobiet.
Przeprowadzone przez autora w 2014 r. badania wskazują, że na obszarach wiejskich
w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. było zarejestrowanych 298 przedsiębiorstw świadczących usługi międzynarodowego transportu drogowego ładunków,
co stanowiło 22% wszystkich przedsiębiorstw transportowych prowadzących działalność na terenie województwa oraz 1% wszystkich przedsiębiorstw, które posiadają
licencję w skali całego kraju.
Głównym celem podjętych badań było określenie skali rozpowszechnienia na obszarach wiejskich nierolniczej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
ładunków oraz udziału w nich przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Szczegółowa analiza objęła również identyfikację czynników wpływających na lokalizację tych
przedsiębiorstw oraz możliwości aktywizacji kobiet w tym kierunku.

Rola i znaczenie wsparcia ARiMR w aktywizacji kobiet na terenach
wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorczości oraz gospodarstw agroturystycznych
Mgr inż. Adam Ślusarczyk
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Małopolski Oddział Regionalny
Monitoring działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013
prowadzony przez Małopolski Oddział Regionalny ARiMR wskazał, że odsetek kobiet
wśród beneficjentów kształtował się na poziomie ok. 27%. 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. Czynnik płci różnicuje rodzaj działalności zakładanych firm. Kobiety
częściej niż mężczyźni podejmowały działalność w zakresie świadczenia usług turystycznych i komunalnych, prowadzenia ośrodków rehabilitacji, przedszkoli czy restauracji. 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 widoczna była
przewaga mężczyzn.
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W każdym z tych działań najliczniejszą grupę kobiet w kategorii wiekowej stanowiły
kobiety między 31 a 40 rokiem życia. Kwota podpisanych przez nie umów na realizację
projektów na obszarach wiejskich sięgnęła bez mała 170 mln złotych.
Działanie 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
W Małopolskim Oddziale Regionalnym w ramach tego działania, kobiety podpisały
265 umów dotyczących realizacji projektów na obszarach wiejskich. Największą popularnością cieszyły się projekty dotyczące: agroturystyki, działalność usługowej wspomagającej produkcję roślinną oraz prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę. Powiatami najprężniej rozwijającymi się dzięki inwestycjom prowadzonym
przez kobiety w ramach tego działania były: nowosądecki, proszowicki, krakowski oraz
miechowski. Wspaniałe walory krajobrazowe powiatu nowosądeckiego sprzyjały rozwojowi agroturystyki.
Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
379 kobiet podpisało umowy w ramach tego działania. Największą popularnością cieszyły się projekty dotyczące: przygotowania terenu pod budowę, sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych, restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych oraz
obiektów noclegowych, turystycznych oraz miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.
Najliczniej w mikroprzedsiębiorczość zaangażowały się kobiety w powiatach: nowosądeckim, nowotarskim, krakowskim i tarnowskim.
Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych
W ramach tego działania kobiety podpisały 676 umów. Cieszyło się ono największą
popularnością wśród kobiet z wykształceniem wyższym innym niż rolnicze i co najmniej 3-letnim stażem pracy w rolnictwie.
Wśród powiatów, w których najwięcej kobiet zaangażowało się w realizację projektów
związanych z modernizacją gospodarstw rolnych, wymienić należy: miechowski, proszowicki, krakowski, nowosądecki oraz olkuski. Beneficjentki PROW deklarują,
że w przyszłości chętnie korzystałyby z dotacji na rozwijanie działalności pozarolniczej.
Jak wynika z badań9, 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. Wsparcie uzyskane ze środków ARiMR wpłynęło też na zwiększenie zadowolenia z życia na wsi.

Kreatywność kobiet na terenach wiejskich w ujęciu PROW 2014-2020
Mgr inż. Janina Burzyńska
Agencja Rynku Rolnego OT w Krakowie
Potencjał kobiet nie jest dostatecznie wykorzystany w polityce rolnej państwa ukierunkowanej na rozwój wsi. Pomimo braku narzędzi, kobiety na równi z mężczyznami,
9

Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania, Focus Group
Konsorcjum Badawcze Albert Terelak, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o.
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uczestniczyły w projektach PROW 2007-2013, nakierowanych na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw rolnych, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Promowany obecnie wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i wsi, poprzez kolejną edycję
PROW 2014-2020 jest najodpowiedniejszym sposobem sprzyjającym zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich i zaangażowaniu kobiet w jego realizację. Planowane w tym zakresie działania uwzględniają niewykorzystany dotąd potencjał kobiet
i obejmują wiele zintensyfikowanych działań nastawionych na ich społeczną aktywizację. W marcu 2016 r. chętnie przystąpiły one do złożenia wniosków na pierwsze działania w kierunku uzyskania wsparcia na rozwój swych gospodarstw. Śmiało sięgnęły
po premie dla młodych rolników, a teraz przygotowują się do kolejnych dostępnych
dla nich mechanizmów wsparcia w ramach realizacji poniżej wymienionych działań.
Agencja Rynku Rolnego w kolejnej edycji PROW 2014-2020 w ramach działań i poddziałań oferuje następujące mechanizmy wsparcia działalności kobiet wiejskich:
działanie: Tworzenie grup i organizacji producentów;
działanie: Inwestycje w środki trwałe;
poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych;
działanie: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej;
poddziałanie: Rozwój usług rolniczych.
Wraz z transformacją systemową polityka unijna dała kobietom szerokie możliwości
działania w środowisku wiejskim. W zakresie utrwalenia dziedzictwa kulturowego
i zdrowej żywności potrafią one swoim działaniem zainspirować społeczność miejską.

Fundusze Europejskie w procesie rozwoju przedsiębiorczości kobiet
na obszarach wiejskich na przykładzie
województwa kujawsko-pomorskiego
Dr Witold Goszka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Celem referatu była identyfikacja i ocena potencjalnych form wspierania przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich finansowana z funduszy europejskich,
w świetle perspektywy budżetowej 2014-2020. Promowanie i wspieranie samozatrudnienia stanowi bardzo ważny element polityki aktywizacji zawodowej kobiet.
Kwestia ta znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu programach ogólnokrajowych
i regionalnych, których celem jest absorpcja funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020. Szczegółowe rozwiązania przyjęte na etapie realizacji tych programów (działań) będą także skierowane do kobiet z obszarów wiejskich, w celu podniesienia poziomu rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach. W referacie zostały
omówione poszczególne działania, przewidujące wykorzystanie środków unijnych
oraz ich spodziewane konsekwencje na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego.
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Pstrąg Ojcowski
Magdalena Węgiel
Ojców
W samym sercu Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się hodowla ryb „Pstrąg
Ojcowski” prowadzona od 2013 roku przez Magdę Węgiel i jej córkę Agnieszkę. Stawy
w Ojcowskim Parku Narodowym pani
Magda znała od dziecka. Stanowią
jeden z integralnych elementów krajobrazowych Ojcowskiego Parku
Narodowego, dlatego wieść o zamknięciu hodowli, a następnie przeznaczeniu stawów do naturalizacji
sprawiła, że Magda Węgiel postanowiła przywrócić świetność hodowli. –
Pstrąg Ojcowski jest nazwą zwyczajową, historyczną używaną od początku powstania pstrągarni. W ciągu naszej działalności zastrzegliśmy znak i nazwę
– zaznacza pani Magda.
Magda Węgiel przez 25 lat pracowała w branży IT, gdzie zajmowała się wprowadzaniem
produktów na rynek polski. Pewnego dnia zadecydowała, że wyprowadzi się z Krakowa.
Kupiła dom we wsi Przybysławice, a niedługo później została tam sołtysem. Zaangażowała się również w ochronę lokalnej przyrody i zaczęła współpracę z Ojcowskim Parkiem
Narodowym. W 2014 roku, postanowiła przywrócić hodowlę ryb w tutejszych stawach.
Biurokratyczna droga do dzierżawy terenu trwała pół roku. Udało się jej wygrać przetarg, gdyż jako jedyna zdecydowała się podjąć wyzwanie hodowli pstrąga potokowego,
który był wymogiem Parku Narodowego. Rok później w stawach pojawiły się pierwsze

58

Przykłady dobrych praktyk

pstrągi. Narybek pstrąga potokowego pojawił się dzięki współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Kraków. Pochodził on wprost z rzek Prądnik i Eliaszówka.
Pojawił się również pstrąg tęczowy, pieczołowicie wybrany, najlepszy do celów gastronomicznych. – Przy stawach znalazło się miejsce na ogródek grillowy – w którym
można odpocząć po trudach podróży, food truck, taras widokowy, a przede wszystkim
na wędzarnię – która przyjechała aż znad morza – zaznacza Magda Węgiel. – To niej
właśnie zawdzięczamy niesamowity aromat. Kiedy zgłodniejemy wystarczy podejść do
food trucka i zamówić pstrąga wędzonego, ciepłego, wprost z wędzarni lub grillowanego z dodatkiem ziół, do tego tacka lokalnych kiszonek z Charsznicy, a do picia ekologiczny sok od Marurera, czy wino z lokalnej winnicy – dodaje.

Obecnie, głównym założeniem gospodarstwa jest odnowa hodowli pstrąga potokowego, propagowanie świadomego i etycznego chowu, edukacja społeczności w zakresie historii regionu oraz tradycji kulinarnych. W tym celu na terenie stawów została
utworzona ścieżka ekologiczna pn. „Życie nad stawem”, która umożliwia zwiedzającym zapoznanie się z najciekawszymi fragmentami krajobrazowo-przyrodniczymi stawów w Ojcowskim Parku Narodowym.
Ponadto, firma „Pstrąg Ojcowski Magdalena Węgiel” uzyskała członkostwo
w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, z produktami: pstrąg ojcowski
surowy, pstrąg ojcowski wędzony,
pstrąg ojcowski grillowany (warto
nadmienić, że mięso pstrąga potokowego, podobnie jak i tęczowego, po
przetworzeniu jest delikatne w smaku,
soczyste, chude i mało ościste).
Firma bierze również aktywny udział w krajowych i międzynarodowych targach oraz
imprezach promocyjnych.
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Spółdzielnia Socjalna „Opoka”
Chechło, gm. Klucze
Jest to pierwsza w Polsce, spółdzielnia socjalna, którą założyły dwa podmioty prawne
o mocno ugruntowanej pozycji w obszarze pomocy
i reintegracji społecznej – Stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„KLUCZ” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. W drugiej połowie 2009 r. utworzyły one spółdzielnię, która z sukcesem zaistniała w branży gastronomicznej i szkoleniowej. Działania prowadzone przez
Opokę łączą w sobie profesjonalizm działalności gospodarczej z nadrzędnym uwzględnieniem indywidualnych celów społecznych. Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym, które
wypracowane zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społeczno-zawodowej,
przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy. Większość kadry spółdzielni
stanowią osoby, które były długotrwale bezrobotne, w tym niepełnosprawne. Dzięki
działalności spółdzielni dostały szansę powrotu na rynek pracy oraz możliwość
aktywizacji społecznej i zawodowej.
Obecnie „Opoka” to również Zakład Aktywności Zawodowej
w Chechle, Restauracja „Opoka” w Kluczach oraz „Cafe Safari” w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekreacyjnym w Jaroszowcu.
Główna działalność spółdzielni to świadczenie usług kateringowych, kompleksowa organizacja przyjęć okolicznościowych, spotkań biznesowych oraz imprez plenerowych. Spółdzielnia rozwija się również w branży usług budowlanych,
usług opiekuńczych oraz rękodzieła artystycznego. „Opoka”
jest również laureatem wielu prestiżowych nagród: pierwsze
wyróżnienie w Konkursie „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” 2011, Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy
Soli” 2011 w kategorii „Aktywizacja gospodarcza i obywatelska”, Nagroda I stopnia
w kategorii: Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych – XII edycja Konkursu „Sposób
na sukces” 2011. Od marca 2013 r. „Opoka” może posługiwać się certyfikatem „Zakup
prospołeczny”, który wyróżnia wysokiej jakości produkty i usługi podmiotów ekonomii
społecznej. Każdy kto kupuje produkty i usługi spółdzielni wspiera tworzenie nowych
miejsc pracy.
Spółdzielnia Socjalna „Opoka” jest pierwszym podmiotem ekonomii społecznej, który
powstał w ramach Projektu „ABC Gospodarki Społecznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).
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