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Wprowadzenie 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach 

rozwoju lokalnego”. W ramach projektu w październiku i listopadzie 2017 roku  800 

kobiet zamieszkujących obszary wiejskie z całego kraju weźmie udział w 40 szkoleniach, 

które odbędą się w placówkach podmiotów ekonomii społecznej.  

Celem tego projektu jest zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich 

do większej aktywności zarówno w sferze gospodarczej, życiu publicznym jak  i  dialogu 

społecznym. Osiągnięcie tego celu jest bardzo ważne z uwagi na niski stopień wykorzystania 

potencjału intelektualnego kobiet w zakresie samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy dla 

innych oraz budowania kapitału społecznego.  Sektor obywatelski na obszarach wiejskich jest 

znacznie słabszy niż w miastach, a udział kobiet w tych procesach pozostaje na niskim 

poziomie. Potrzebę wzrostu aktywności kobiet na obszarach wiejskich dostrzega Komitet 

ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) ONZ, który przyjmując siódme i ósme 

sprawozdanie Polski podczas 59 sesji Komitetu, która odbyła się 22 października 2014 roku 

w Genewie zaleca zwiększenie świadomości kobiet w zakresie przysługujących im praw 

wynikających z  Konwencji oraz dochodzenia swoich praw na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym. Komitet zaleca także upowszechnianie wiedzy o Konwencji 

w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Protokole Fakultatywnym oraz 

Rekomendacjach Ogólnych Komitetu w całym społeczeństwie. Sprawozdanie z realizacji 

między innymi tych zaleceń CEDAW/ONZ Polska jest zobowiązana przedstawić do końca 

listopada 2018 roku. Realizowany projekt zapewne przyczyni się do wykonania 

przedstawionych Polsce zaleceń. 

 

Problematyka związana z prawami kobiet, z funkcjonowaniem dużych międzynarodowych 

organizacji, także organizacji krajowych i lokalnych zajmujących się promocją praw kobiet, 

jest mało znana na obszarach wiejskich. 

 

Uczestniczki szkoleń  otrzymają materiały informacyjne składające się z dwóch skryptów,  

z których jeden poświęcony będzie prawom kobiet, a drugi różnym możliwym formom 

aktywności lokalnej.  

 

Podczas szkoleń zdobędą niezbędna wiedzę na temat praw kobiet, jak również praktyczną 

wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, jako podmiotów 

ekonomii społecznej tworzących miejsca pracy. Wysłuchają  wykładów na temat możliwości 

ich wsparcia. Zapoznają się z innymi możliwymi obszarami aktywności takimi jak: 

instrumenty wprowadzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności: 

a) działania finansowane w ramach PROW 2014 -2020 takie jak: sprzedaż żywności 

przez  rolników, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
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b) spółdzielnie rolników (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych), podmioty 

ekonomii społecznej), jak np. spółdzielnie socjalne,  

c) projekt strategiczny „Gospodarstwo otwarte na ludzi” zawarty w „Strategii na rzecz  

Odpowiedzialnego  Rozwoju do roku 2020”, jako działania służące integracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc 

pracy i świadczeniu  usług społecznych użyteczności publicznej. 

Poszerzą swoją wiedzę o inne rozwijające się pola aktywności takie jak: gospodarstwa 

agroturystyczne, zagrody edukacyjne czy też gospodarstwa opiekuńcze, które również 

przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy.  

Ponadto otrzymają elektroniczną wersję  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020.  

 

PROW 2014 – 2020 zawiera różne instrumenty wspierające rozwój lokalny, a także 

przedsiębiorczość wiejską. Szczególnie ważne, w kontekście omawianych problemów są 

instrumenty wspierające rozwój rolnictwa społecznego. Rolnictwo społeczne zabezpiecza 

potrzeby ludzi słabszych, starszych, niepełnosprawnych, tworząc nowe miejsca pracy. 

Stwarza jednocześnie szansę mieszkańcom obszarów wiejskich, w szczególności kobietom 

uzyskania realnych dochodów.  

Wartością dodaną projektu jest nawiązanie współpracy doradczyń ODR z przedstawicielkami i 

przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, a także wzmocnienie kontaktów liderek 

społeczności wiejskiej z doradczyniami Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Kontakty te 

w przyszłości mogą zaowocować pomocą w opracowaniu i wdrożeniu konkretnych projektów. 
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1. Prawa kobiet w dokumentach ONZ oraz jej wyspecjalizowanych agendach 

 

Od najdawniejszych czasów po dziś dzień kobiety są grupą szczególnie narażoną 

na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Na świecie więcej kobiet1 w wieku 15 – 44 lata 

ginie z rąk swoich partnerów niż w wyniku raka, malarii czy wypadku samochodowego. 

Co roku dwa miliony dziewczynek zagrożonych jest rytualnym obrzezaniem. Co trzecia 

kobieta w ciągu swojego życia doznaje przemocy, jest ofiarą gwałtu lub innego poniżającego 

traktowania. W południowej Afryce kobiety są gwałcone przez mężczyzn zarażonych HIV, 

ponieważ panuje przekonanie, że stosunek z dziewicą może ich uzdrowić. W Indiach 

przetrwał zwyczaj, że razem ze zwłokami zmarłego męża na stosie spalana jest żyjąca żona. 

Także w wysoko rozwiniętych krajach Europy czy Stanów Zjednoczonych kobiety giną 

w wyniku przemocy domowej oraz są ofiarami handlu ludźmi.  

 

W 2013 roku zostały przeprowadzone badania w państwach arabskich. Miało to miejsce 

w trzy lata po wiośnie arabskiej. Wyniki tych badań publikowane są na stronie 

poll2013.trust.org2  

Wynika z nich, że najczęściej łamane prawa kobiet są w Egipcie. Ankieta została 

przeprowadzona wśród 336 ekspertów w 21 krajach Ligi Arabskiej i w Syrii, która została 

zawieszona w prawach członka ONZ w 2011 roku. Pytania były oparte na przepisach 

Konwencji ONZ o zakazie Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), którą 

19 państw arabskich podpisało lub ratyfikowało.  

 

Badanie oceniało poziom przemocy wobec kobiet, prawo dotyczące posiadania potomstwa, 

traktowanie kobiet w rodzinie, w społeczeństwie, gospodarce i polityce. Egipt po arabskiej 

wiośnie stał się najgorszym krajem dla kobiet. Według autorów badania w Egipcie 

na porządku dziennym jest molestowanie seksualne, wysoki procent okaleczeń narządów 

płciowych (91% kobiet jest obrzezanych).  

                                                           
1 Centrum Edukacji Obywatelskiej - Prawa kobiet 

2 www.poll2013.trust.org 
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To tylko przykłady dyskryminacji i przemocy ciągle 

jeszcze stosowanej wobec kobiet. Podobna sytuacja jest 

w Iraku i innych krajach arabskich. Podczas konfliktów 

wojennych kobiety są wykorzystywane jako broń. 

To wszystko tworzy ponury obraz sytuacji kobiet 

w świecie arabskim. Dlatego też same kobiety starają 

się działać  na rzecz zmiany tej sytuacji. Zakładają 

stowarzyszenia, fundacje czy różne grupy wsparcia. 

Domagają się sprawiedliwości.  

 

W celu poprawy sytuacji kobiet na świecie działa też 

wiele międzynarodowych organizacji. Największy 

dorobek w tej kwasji ma Organizacja Narodów 

Zjednoczonych oraz jej wyspecjalizowane agendy. 

Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym 

ogólnoświatowym dokumentem nawołującym 

do przyznania równych praw kobietom 

i mężczyznom. Równość kobiet i mężczyzn oraz 

zakaz stosowania przemocy jest zagwarantowana 

wieloma międzynarodowymi dokumentami.  

 

Począwszy od Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, poprzez Konwencję w Sprawie 

Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, 

która zakazuje jakiegokolwiek różnicowania, czy 

wykluczania ze względu na płeć, na  Deklaracji 

o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet skończywszy. 

Ta ostatnia podkreśla, że państwa mają obowiązek 

podjęcia działań  zmierzających do przeciwdziałania, 

zapobiegania oraz ścigania i karania aktów przemocy 

i dyskryminacji. Z ONZ powiązane są agendy 

wyspecjalizowane, które zajmują się różnorodnymi 

dziedzinami życia takimi jak ochrona zdrowia 

edukacja, rolnictwo, telekomunikacja 

czy meteorologia. Ponadto działają różne programy 

i fundusze. Najbardziej znany to fundusz na rzecz 

dzieci UNICEF. 

Najważniejsze agendy ONZ to: 

1. FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych 

do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa  

2. Międzynarodowa Organizacja Pracy (zajmuje się 

problemami pracowników i warunkami ich pracy) 

 

Organizacja Narodów 
Zjednoczonych powołana 

została tuż po drugiej 
wojnie światowej (1945). 
Jej głównym celem było 

utrzymanie pokoju 
i bezpieczeństwa na świecie 

utrzymanie przyjaznych 
stosunków pomiędzy 

narodami, wspieranie 
postępu społecznego, 

promowanie praw człowieka 
oraz poprawa standardów 

życia ludzi. Państwa 
członkowskie łączyły zasady 

Karty Narodów Zjednoczonych. 
ONZ składa się z sześciu 

głównych organów 
obejmujących niemal cały 

świat: Są to: 

1. Zgromadzenie 
Ogólne 

2. Rada 
Bezpieczeństwa 

3. Rada Gospodarcza i 
Społeczna 

4. Rada Powiernicza 

5. Międzynarodowy 
Trybunał 
Sprawiedliwości 

6. Sekretariat 

Biura pięciu organów 
mieszczą się w siedzibie 
głównej ONZ w Nowym 

Jorku, jedynie Międzynarodowy 
Trybunał Sprawiedliwości 

ma swoją siedzibę w Hadze. 
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3. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOR) 

4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 

5. UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury 

6. WHO i inne  

 

Wszystkie agendy, programy, fundusze i inne jednostki Organizacji Narodów 

Zjednoczonych tworzą System Narodów Zjednoczonych. Ponadto ONZ powołała do życia 

osiem komitetów zajmujących się kontrolowaniem przestrzegania przez państwa 

postanowień paktów i konwencji. Są to: 

 

 Komitet Praw Człowieka  

 Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet CEDAW, 

 Komitet Praw Ekonomicznych Socjalnych i Kulturalnych, 

 Komitet Praw Dziecka,  

 Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, 

 Komitet przeciwko Torturom,  

 Komitet Pracowników Migrujących,  

 Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet CEDAW3 jest wyspecjalizowanym 

organem ONZ czuwającym nad implementacją postanowień Konwencji w sprawie likwidacji 

wszelkich form dyskryminacji. 

 

Komitet jest organem złożonym z 23 ekspertów, będących osobami prezentującymi wysoki 

poziom moralny oraz wiedzę merytoryczną w dziedzinie objętej Konwencją. Dodać należy, 

iż członkowie Komitetu występują we własnym imieniu, co oznacza, iż w żaden sposób 

nie reprezentują kraju swojego pochodzenia. Głównym zadaniem Komitetu jest kontrola 

implementacji postanowień Konwencji a głównym narzędziem jest rozpatrywanie sprawozdań 

okresowych składanych przez Państwa do Komitetu.  

 

                                                           
3 Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. VII, A.D. MMIX Numer 

specjalny – ochrona praw człowieka artykuł  Katarzyna Sękowska-Kozłowska* KONTROLA IMPLEMENTACJI 

KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET (CEDAW) 

CEDAW – Komitet ds. Likwidacji 

Dyskryminacji Kobiet 
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Komitet dokonuje również interpretacji Konwencji poprzez uchwalanie zaleceń ogólnych. 

Z chwilą wejścia w życie Protokołu Fakultatywnego do Konwencji Komitet zyskał kolejne 

kompetencje, w tym przede wszystkim mandat do rozpatrywania skarg indywidualnych. 

Zgodnie z Konwencją poszczególne państwa są zobowiązane przedstawić Komitetowi co cztery 

lata (lub częściej, jeśli Komitet się o to zwróci) sprawozdanie dotyczące „kroków 

ustawodawczych, sądowych, administracyjnych lub innego rodzaju” podjętych przez dane 

państwo w celu realizacji Konwencji. Sprawozdanie może zawierać informacje o trudnościach 

wpływających na stopień wykonywania zobowiązań przewidzianych w Konwencji”. 

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz jej wyspecjalizowane agendy działają głównie 

poprzez stanowienie prawa międzynarodowego. Prawo to powinno być stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. Kontrolę nad implementacją a także przestrzeganiem praw należnych 

poszczególnym grupom społecznym sprawują wyspecjalizowane instytucje ONZ. Poniżej 

fragmenty najważniejszych dokumentów ONZ dotyczących praw kobiet. 

1. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet  

2. Konwencja w sprawie równego wynagrodzenia  

3. Konwencja o prawach politycznych kobiet  

4. Konwencja w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu  

5. Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet oraz innych 

 

Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji Polska ratyfikowała w lipcu 

1980 roku. Jak czytamy w Konwencji:  

 

„Powszechna Deklaracja Praw Człowieka potwierdza zasadę niedopuszczalności 

dyskryminacji oraz głosi, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i w prawach, 

jak też że każdy ma prawo do korzystania z nich  bez względu na różnicę płci”.  

 

Zgodnie z Konwencją "dyskryminacja kobiet" oznacza wszelkie zróżnicowanie, 

lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo 

uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji bądź 

korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych wolności 

w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego 

i  innych. 

 

Państwa, które podpisały konwencję „potępiają dyskryminację4 kobiet we wszelkich 

jej formach oraz zgadzają się prowadzić, za pomocą wszelkich odpowiednich środków i bez 

zwłoki, politykę likwidującą dyskryminację kobiet i w tym celu zobowiązują się: 

 

 powstrzymywać się od wszelkich działań i praktyk dyskryminujących kobiety 

i zapewnić, aby władze i organy publiczne działały zgodnie z tym obowiązkiem, 

                                                           
4 Art.2 Konwencji 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_w_sprawie_likwidacji_wszelkich_form_dyskryminacji_kobiet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_w_sprawie_r%C3%B3wnego_wynagrodzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_prawach_politycznych_kobiet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_w_sprawie_dyskryminacji_w_zatrudnieniu_i_wykonywaniu_zawodu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_o_eliminacji_przemocy_wobec_kobiet
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 podejmować wszelkie stosowne kroki, aby likwidować dyskryminację kobiet 

przez jakiekolwiek osoby, organizacje i przedsiębiorstwa, 

 podejmować wszelkie stosowne kroki, łącznie z ustawodawczymi, w celu zmiany 

lub uchylenia wszelkich ustaw, zarządzeń, zwyczajów lub praktyk, które stanowią 

dyskryminację kobiet.   

 

 

Państwa-Strony przyznają kobietom identyczną z mężczyznami zdolność prawną w sprawach 

cywilnych i jednakowe możliwości wykonywania tej zdolności. W szczególności zapewnią 

im równe prawa w zakresie zawierania umów i zarządzania mieniem oraz jednakowe 

traktowanie we wszystkich stadiach postępowania sądowego. 

 

Protokół dodatkowy do Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form 

dyskryminacji  

Polska ratyfikowała go 9 stycznia 2003 roku. Protokół umożliwia składanie indywidualnych 

skarg do Komitetu w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW). 

Zawiadomienia mogą być przedstawiane osobiście bądź za czyimś pośrednictwem przez 

jednostki lub grupy jednostek podlegające jurysdykcji Państwa-Strony, które podają się 

za ofiary naruszenia przez to Państwo któregokolwiek z praw wymienionych w Konwencji. 

W wypadku, gdy zawiadomienie przedstawiane jest w imieniu jednostki lub grupy jednostek, 

winno się to odbywać za ich zgodą, chyba że autor jest w stanie uzasadnić powód 

występowania w ich imieniu bez takowej zgody. 

Konwencja w sprawie Równego Wynagrodzenia  konwencja nr 100 Międzynarodowej 

Organizacji Pracy. Została przyjęta przez Konferencję Ogólną MOP 29 czerwca 1951 roku, 

weszła w życie 23 maja 1953 roku. Jest jedną z ośmiu fundamentalnych konwencji 

Międzynarodowej Organizacji Pracy.  

Konwencja ustanawia zasadę i praktykę równego wynagradzania kobiet i mężczyzn 

za równowartościową pracę oraz dokonywania obiektywnej, wolnej od dyskryminacji 

ze względu na płeć, wyceny wykonywanej pracy[2]. Dokument został ratyfikowany przez 

173 ze 187 państw członkowskich MOP. Polska ratyfikowała konwencję 18 września 1954 roku. 

Konwencja o prawach politycznych kobiet została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ 20 grudnia 1952 roku, a weszła w życie 7 lipca 1954 roku. Konwencja zobligowała 

państwa-strony do przyznania kobietom powszechnego prawa wyborczego. Konwencja 

przyznaje kobietom czynne i bierne prawo wyborcze i prawo do piastowania funkcji 

publicznych na zasadach równości z mężczyznami. Jest to dokument obowiązujący w 122 ze 

193 państw członkowskich ONZ. Polska ratyfikowała konwencję 11 sierpnia 1954 roku.  

Konwencja w sprawie Dyskryminacji w Zatrudnieniu została uchwalona przez 

Konferencję Ogólną MOP 25 czerwca 1958 roku w Genewie, która weszła w życie 15 

czerwca 1960 roku. Jest jedną z ośmiu fundamentalnych konwencji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy. Konwencja zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania 

i prowadzenia polityki krajowej zmierzającej do likwidacji wszelkich form dyskryminacji 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1951
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1953
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_w_sprawie_r%C3%B3wnego_wynagrodzenia#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_wyborcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnouprawnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1958
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genewa
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1960
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w zatrudnieniu oraz wprowadzającej w życie zasadę równych szans i równego traktowania na 

rynku pracy. Konwencja została ratyfikowana przez 173 ze 187 państw członkowskich 

MOP. Polska ratyfikowała Konwencję 8 maja 1961 roku. Uzupełnieniem jej  jest Konwencja nr 

156 dotycząca równości szans i traktowania pracowników obu płci mających obowiązki 

rodzinne z 1981 roku. 

Deklaracja ONZ o Likwidacji Przemocy wobec Kobiet 

Z punktu widzenia raportu o przemocy wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych, 

Deklaracja z 1993 roku jest dokumentem fundamentalnym – to w niej przemoc została 

dokładnie zdefiniowana, zaś Państwa-Strony zobligowane zostały do podjęcia konkretnych 

kroków celem przeciwdziałania jej i zapobiegania. Polska – jako jedno z państw 

sygnatariuszy Deklaracji wzięła na siebie zobowiązanie realizacji jej postulatów. 

 

 

 

 

Agenda Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 

 

Pisząc o ważnych dokumentach ONZ dotyczących kobiet, należy 

podkreślić znaczenie przyjętej podczas Szczytu Zrównoważonego 

Rozwoju, który odbył się w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r. 

Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dokument ten jest 

ważmy dla całego świata. Zakłada, że Siedemnaście Celów 

Zrównoważonego Rozwoju oraz powiązane z nimi zadania 

przyczynią się do wyeliminowania ubóstwa i biedy. Dotyczy to zarówno krajów 

rozwijających się jak i rozwiniętych. W centrum uwagi bowiem znajdą się takie kwestie jak 

poprawa jakości życia ludzi, ochrona socjalna i środowisko.5 

 

Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkie cele Agendy 2030, podkreślone zostaną jedynie 

trzy, które związane są wprost z problematyką kobiet. Są to: edukacja wysokiej jakości, dobre 

zdrowie i jakość życia, równość płci. 

                                                           
5 http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/   
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Poniżej 17 celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.  

 

 

Przyjęto między innymi następujące zadania6: 

 

Cel 3 Dobre zdrowie i jakość życia 

Agenda zakłada zapewnienie wszystkim w każdym wieku 

zdrowego życia. W dokumencie pisze się, że „zrobiono duży krok 

do przodu jeśli chodzi o wydłużenie średniej oczekiwanej długości 

życia i ograniczenie najczęstszych przyczyn zagrażających średniej 

oczekiwanej długości życia i ograniczenie najczęstszych przyczyn 

zagrażających życiu dzieci i matek. Jednakże należy znacznie 

zwiększyć wysiłki na rzecz całkowitej eliminacji wielu chorób 

i rozwiązania licznych problemów w obszarze  zdrowia, zarówno tych istniejących od dawna 

jak i tych nowo powstających. 

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz 

promować uczenie się przez całe życie 

Wysokiej jakości edukacja stanowi podstawę dla polepszenia życia 

ludzi i zrównoważonego rozwoju. „Dokonano znacznego postępu 

w zwiększeniu dostępu do edukacji na wszystkich poziomach -

czytamy w dokumencie - oraz liczby kształcących się osób, 

zwłaszcza kobiet i dziewcząt. Ogromnie wzrosła liczba osób 

posiadających podstawowe umiejętności pisania i czytania, należy 

jednak podjąć dalsze  wysiłki na rzecz zrealizowania Celu w zakresie powszechnej edukacji. 

Na przykład, chociaż w skali globalnej osiągnięto już równość chłopców i dziewcząt w dostępie 

do edukacji na poziomie podstawowym, to tylko niektóre państwa zrealizowały ten cel 

w odniesieniu do wszystkich jej poziomów. 

                                                           
6http://www.un.org.pl/cel3  
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Zadania w dziedzinie edukacji 

 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie nieodpłatnej, 

sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym 

i ponadpodstawowym prowadzącej do efektywnych wyników w nauce, zgodnie 

z czwartym Celem. 

 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do wysokiej 

jakości rozwoju we wczesnym dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej 

przygotowującej do rozpoczęcia edukacji na poziomie podstawowym. 

  Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy, przystępny 

cenowo dostęp do  wysokiej jakości wykształcenia technicznego, zawodowego 

i wyższego, w tym do wyższych uczelni. 

 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają 

odpowiednie  umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy  uzyskaniu 

zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości. 

 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają 

odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu 

zatrudnienia, znalezieniu  godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości. 

 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp 

do edukacji na wszystkich poziomach oraz do szkoleń zawodowych dla najsłabszych 

grup, w tym dla osób niepełnosprawnych, ludności rdzennej oraz dla dzieci w trudnej 

sytuacji. 

 Do 2030 roku zapewnić, by młodzież i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno 

kobiet jak i mężczyzn, nabyła umiejętność czytania, pisania oraz liczenia. 

 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą 

umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między 

innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu 

życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania 

przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej 

i wkładu kultury w zrównoważony rozwój 

 Tworzyć nowe i poprawić stan istniejących już placówek edukacyjnych, które 

powinny uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych, zarówno chłopców 

jak i dziewcząt, a także zapewnić bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzyjne 

i produktywne środowisko nauczania dla wszystkich. 

 Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę stypendiów dla obywateli krajów 

rozwijających się, w szczególności dla osób pochodzących z krajów najmniej 

rozwiniętych, małych państw wyspiarskich  i krajów afrykańskich. Stypendia powinny 

ułatwić rekrutację na wyższe uczelnie, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programów technicznych, 

inżynieryjnych i naukowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się. 

 Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w  tym 

w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach 

rozwijających się, szczególnie w krajach najmniej rozwiniętych i małych 

państwach wyspiarskich. 
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Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet 

i dziewcząt 

„Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju przyczyniła się 

do dokonania postępu w kwestii równości płci i wzmocnienia 

pozycji kobiet na świecie. Osiągnięto między innymi równy 

dostęp dziewcząt i chłopców  do edukacji na poziomie 

podstawowym. Jednak w każdej części świata kobiety 

i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią z powodu 

przemocy. Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament 

zrównoważonego świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i dobrobycie. Zapewnienie 

kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godziwej pracy 

oraz do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych i ekonomicznych wzmocni 

zrównoważone gospodarki i przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości.”7 

2. Prawa kobiet w dokumentach Unii Europejskiej 

 

Aktywną instytucją w podejmowaniu różnych działań na rzecz kobiet jest także Unia 

Europejska oraz jej instytucje, w tym Komisja Europejska.  

Komisja Europejska w 2010 r. przyjęła pięcioletnią strategię na rzecz promowania równości 

kobiet i mężczyzn w Europie. Ma ona przede wszystkim umożliwić lepsze wykorzystanie 

potencjału kobiet i tym samym przyczynić się do osiągnięcia wspólnych gospodarczych 

i społecznych celów UE. 

 

Strategia ta przekłada zasady określone w opublikowanej przez Komisję Europejską Karcie 

kobiet na konkretne działania, od zapewnienia większej reprezentacji kobiet w zarządach 

przedsiębiorstw, po środki skierowane na problem przemocy uwarunkowanej płcią.   

Są to: gospodarka i rynek pracy; równość wynagrodzeń; równość na wyższych stanowiskach; 

problem przemocy uwarunkowanej płcią; promowanie równości poza UE. 

Działania te obejmują: 

 większą aktywność kobiet na rynku pracy oraz  osiągnięcie celu określonego 

w strategii „Europa 2020” zakładającego zatrudnienie na poziomie 75% łącznie 

dla kobiet i mężczyzn,  

 podjęcie ukierunkowanych inicjatyw, których celem jest zwiększenie liczby kobiet 

na najwyższych stanowiskach w gospodarce; 

 promowanie wśród kobiet przedsiębiorczości i działalności na własny rachunek; 

 ustanowienie Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń w celu rozpowszechnienia 

wiedzy o tym, że kobiety w UE w dalszym ciągu zarabiają średnio o niemal 18 % 

mniej niż mężczyźni; 

                                                           
7 Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 
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 podjęcie współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi na rzecz zwalczania 

przemocy wobec kobiet, a przede wszystkim rozwiązania problemu okaleczania 

żeńskich narządów płciowych w Europie i poza nią. 

Ponadto Komisja zobowiązała się inicjować coroczny dialog na najwyższym szczeblu 

na rzecz równości płci z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, prezydencji 

Rady, europejskich partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Celem 

dialogu będzie ocenianie postępów w realizacji strategii. Ważnym dokumentem dla kobiet 

przyjętym przez Parlament UE i Radę jest:  

Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania 

kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. 

Dyrektywa8 ta zastępuje wcześniejsze prawo w tym Dyrektywę Rady 76/1976 w sprawie 

wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu 

do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, Dyrektywę Rady 

86/378 w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 

w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników oraz Dyrektywę Rady 97/80 

dotyczącą ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć. 

 

Ponieważ nowa Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 wprowadza dalsze zmiany do powyższych dyrektyw więc dla zachowania 

przejrzystości oraz by w jednym tekście były ujęte wszystkie przepisy w tej sprawie 

koniecznym było jej wprowadzenie.  

W Dyrektywie 2006/54 czytamy: „Państwa Członkowskie we współpracy z partnerami 

społecznymi powinny nadal zajmować się problemem utrzymujących się różnic wynagrodzeń 

kobiet i mężczyzn oraz segregacji płci na rynku pracy za pomocą środków, takich jak 

elastyczne uregulowania w zakresie czasu pracy umożliwiające zarówno mężczyznom, 

jak i kobietom skuteczniejsze godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Mogłoby to również 

obejmować odpowiednie uregulowania w zakresie urlopu rodzicielskiego, z którego mogliby 

skorzystać oboje rodzice, jak również tworzenie dostępnych i niedrogich struktur opieki 

nad dziećmi i osobami zależnym.”  

Ponadto: Dyrektywa ta wprowadza zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek 

i niepełnosprawność, który polega na: obowiązku równego traktowania w zakresie 

nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu 

do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na 

wiek i niepełnosprawność. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie 

                                                           
8 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 

 



 

17 

 

w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje 

wtedy, gdy pracownik ze względu na wiek lub niepełnosprawność był, jest lub mógłby być 

traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.  Z punktu 

widzenia praktyki dochodzenia praw kobiet w sądach bardzo ważna jest, utrzymanie zasady 

zgodnie z którą ciężar dowodu w sprawach o molestowanie w pracy spoczywa 

na pracodawcy, nie na pracowniku składającym doniesienie o popełnieniu przestępstwa. 

Brak dyrektyw dotyczących spraw związanych z przemocą może wynikać z rozbieżności 

stanowisk rządów i posłów różnych państw na ten temat. Warto kilka słów poświęcić 

współpracy Unii Europejskiej i ONZ. 
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Współpraca UE i ONZ 

Podkreślić należy, że: 

wszystkie państwa tworzące Unię Europejską są członkami Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. W 1974 roku Wspólnocie Europejskiej przyznano status stałego 

obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym NZ. Państwa członkowskie Unii 

Europejskiej z Komisją Europejską na czele koordynują swoje działania 

i współpracują z ONZ na wielu płaszczyznach. Współpraca ta obecnie obejmuje 

zagadnienia sześciu głównych komitetów Zgromadzenia Ogólnego NZ, a także 

innych organów pomocniczych Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady Gospodarczej 

i Społecznej. Unia Europejska współpracuje również z wieloma organizacjami 

wyspecjalizowanymi i innymi jednostkami systemu Narodów Zjednoczonych. Są to 

na przykład: UNESCO, WHO, IAEA, FAO, WIPO, WTO, UNDP, WFP, UNAIDS, 

UNICEF, UNEP. Unia Europejska często odgrywa też kluczową rolę 

w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez ONZ. Generalnie 

współpraca ta dotyczy takich dziedzin jak: rozwój, utrzymywanie pokoju 

i zapobieganie konfliktom, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, pomoc 

humanitarna, prawa człowieka, handel i kultura. Biura Narodów Zjednoczonych 

działające w Brukseli przy pomocy Komisji Europejskiej wydają coroczne raporty 

dotyczące współpracy ONZ i UE. 

Unia Europejska ściśle współpracuje z Organizacją Narodów 

Zjednoczonych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 

zawartych w Agendzie 2030 
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3. Prawa kobiet w Konstytucji RP i innych aktach prawnych 

 

Prawa kobiet w Polsce mają rangę zasady konstytucyjnej. Teza ta znajduje uzasadnienie 

bezpośrednio w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

roku. Warto zauważyć, że obecnie obowiązująca Konstytucja9, kontynuuje przepisy zawarte 

w poprzednich ustawach zasadniczych. Przypomnieć należy, że o równości praw kobiet 

i mężczyzn traktowała już Konstytucja z 1952  roku, która po nowelizacji w 1976 roku wśród 

zabronionych kryteriów różnicowania ludzi wymieniała właśnie płeć. Warto też zauważyć, 

że Polska w 1918 roku jako jedno z pierwszych krajów na świecie przyznała kobietom prawa 

wyborcze. Z czasem zrównano kobiety i mężczyzn także w prawach do kształcenia, 

zatrudnienia, awansów, wysokości wynagrodzenia za taką samą pracę, zabezpieczenia 

społecznego, do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz do uzyskiwania godności 

publicznych i odznaczeń.  

 

Przypomnienie tych faktów posiada niekoniecznie walor historyczny, zgodnie bowiem 

z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 16 grudnia 1997 r. „orzecznictwo dotyczące 

zasady równości zachowuje aktualność w nowym porządku konstytucyjnym”. Ten nowy 

porządek, ustanowiony Konstytucją z 2 kwietnia 1997 roku przejął sposób artykulacji 

równouprawnienia mężczyzn i kobiet. 

 

Zgodnie z Art.33 polskiej konstytucji kobiety i mężczyźni mają równe prawa w życiu 

rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Konstytucja RP zakazuje także 

dyskryminacji w życiu politycznym i społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny (ART.32) i choć nie wymieniono tutaj konkretnych przykładów ani rodzajów 

dyskryminacji, to  można domniemywać, że w zakres pojęcia dyskryminacja wchodzi 

również dyskryminacja ze względu na płeć.  

 

Cały drugi rozdział ustawy zasadniczej  zatytułowany „Wolności, prawa i obowiązki 

człowieka i obywatela” zawiera ustalenia dotyczące podstawowych kwestii. 

 

W tym kontekście najważniejsze są dwa artykuły:  

Art. 32 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 

władze publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym 

z jakiejkolwiek przyczyny. 

                                                           
9 Aleksandra Szczerba; Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP 

- artykuł 
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Art. 33 

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, 

politycznym, społecznym i gospodarczym. 

2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia 

i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia 

społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności 

publicznych i odznaczeń (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2  kwietnia 1997 r. 

Jak słusznie podkreśla Małgorzata Borowska w poradniku dotyczącym tworzenia równych 

szans kobiet i mężczyzn w instytucjach rynku pracy : „jest to o tyle istotne, że Konstytucję 

stosuje się bezpośrednio, tj. możemy powołać się na nią broniąc swych praw, 

bez konieczności odwoływania się do aktów prawnych niższego rzędu” Warto więc te (i nie 

tylko te) przepisy prawa konstytucyjnego znać, respektować i wymagać ich przestrzegania 

od innych. Każda forma dyskryminacji jest więc złamaniem prawa konstytucyjnego. 

Kodeks pracy 

Najszerzej i najszczegółowiej kwestie nierównego traktowania kobiet i mężczyzn reguluje 

obowiązujący aktualnie w Polsce Kodeks pracy, w którym tym zagadnieniom poświęcono 

cały rozdział „Równe traktowanie w zatrudnieniu”. Część przepisów w nim zawartych 

znajduje oparcie w unijnych dyrektywach, które mają obowiązek przyjąć wszystkie kraje 

członkowskie UE. Najważniejsze i najogólniejsze zasady zawierają się w dwóch pierwszych 

paragrafach artykułu 18 3a.  

Art.18 3a § 1 . Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania 

stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze 

czasu pracy.  

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, 

bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.  

Kodeks pracy jednoznacznie więc zobowiązuje pracodawców i pracodawczynie do równego 

traktowania kobiet i mężczyzn w każdej sytuacji.  

Wszystkie wymienione elementy, które mogą – lecz zdecydowanie nie powinny – stać się 

podstawą dyskryminacyjnych zachowań stanowią tzw. cechy prawnie chronione. Oczywiście 

dyskryminacja może wynikać także z innych przyczyn, niekoniecznie wymienionych 

w ustawie (np. sytuacji materialnej), które również są chronione przez ten przepis (taką 

bowiem możliwość otwiera pojawiające się w nim sformułowanie „w szczególności”). 

Kodeks pracy działa w konkretnym obszarze: prowadzania rekrutacji, nawiązywania 
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i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń 

w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

Kodeks pracy zawiera także konkretny opis dyskryminacji pośredniej oraz bezpośredniej; 

wskazuje różnice i podobieństwa między nimi, zapewniając ochronę przed oboma. O ile 

z rozpoznaniem dyskryminacji pośredniej nie ma większych problemów, trudniej poradzić 

sobie z dyskryminacją pośrednią, która „istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego 

postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby 

wystąpić niekorzystne dysproporcje”. Jak odróżnić dyskryminację bezpośrednią od 

pośredniej, a przede wszystkim – w ogóle dostrzec tę drugą? Najwygodniej ukazać jej 

specyfikę za pomocą konkretnych przykładów. Dyskryminacją bezpośrednią będzie np. 

zatrudnianie wyłącznie mężczyzn na kierowniczych stanowiskach albo nierówne 

wynagrodzenie dla osób o takich samych kompetencjach wykonujących tę samą pracę, lecz 

będących różnych płci. Przykład dyskryminacji pośredniej to sytuacja, w której wyznacza się 

warunki awansowania, które są trudniejsze do spełnienia dla kobiety. 

 

Należy pamiętać, że jedną z form dyskryminacji ze względu na płeć jest także molestowanie, 

zwłaszcza seksualne. Również jemu można przeciwdziałać, powołując się na odpowiednie 

przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji, ponieważ zgodnie z definicją, molestowanie 

to takie zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub upokorzenie 

i poniżenie pracownicy lub pracownika.  

 

Oprócz Kodeksu pracy istnieje także wiele innych dokumentów, m.in. Ustawa o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zawiera przepisy zakazujące  r dyskryminacji 

i nakazująca równe traktowanie,  w tym równe traktowanie osób bezrobotnych (np. 

obowiązek rzetelnego informowania wszystkich zainteresowanych bez względu na płeć i inne 

czynniki – o dostępnych ofertach pracy).  

 

Jednym z wyjątków od zasady równouprawnienia na rynku pracy są tak zwane 

„przepisy ochronne”. 

 

Art. 176 Kodeksu pracy zakazuje zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych 

dla ich zdrowia. Tę kwestię reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 

1996 roku. Zawody w rozporządzeniu zostały podzielone na dwie grupy: zabronione dla 

wszystkich kobiet i zabronione tylko dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia. Podejście 

polskiego ustawodawcy do tzw. prac chronionych odbiega zasadniczo od standardów 

obowiązujących w tym zakresie w Zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych. 

Na Zachodzie utrzymywanie zakazu pracy dla wszystkich kobiet, a nie tylko dla tych, które są 

w ciąży lub karmią małe dzieci, uważane jest za przejaw dyskryminacji.  

 

W Polsce, obecnie obowiązujący wykaz ograniczył wprawdzie liczbę prac niedozwolonych, 

w porównaniu z przepisami, które obowiązywały do września 1996 r., ale wciąż utrzymano 

zakazy pracy dla wszystkich kobiet. Kobiety mogą już co prawda pracować w zawodach 
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takich jak kierowca autobusu i ciężarówki, ale wciąż obowiązują je zakazy pracy pod ziemia 

oraz prac związanych z przenoszeniem i przewożeniem ciężarów. 

 

Polska ratyfikowała szereg konwencji międzynarodowych, odnoszących się  m.in. do kwestii 

równouprawnienia na rynku pracy. Są to m.in. Konwencja w sprawie dyskryminacji 

w zatrudnieniu, Konwencja w sprawie równych szans i jednakowego traktowania 

pracowników obu płci, konwencja ONZ w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji 

kobiet, Europejska Karta Socjalna.  

 

4. Zalecenia CEDAW dla Polski 

 

Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet CEDAW/ONZ swoją kontrolę nad 

implementacją konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 

prowadzi poprzez rozpatrywanie sprawozdań przygotowywanych przez poszczególne 

państwa  członkowskie, które ją ratyfikowały.  

 

Polska, jako członek ONZ, która ratyfikowała Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich 

form dyskryminacji kobiet, wymagane sprawozdania Komitetowi CEDAW składa. Co do 

zasady sprawozdania okresowe składa się raz na cztery lata. Połączonym siódmym i ósmym 

okresowym sprawozdaniem Polski, Komitet zajął się na podczas pięćdziesiątej dziewiątej 

sesji w 2014 roku. Komitet sformułował uwagi końcowe dotyczące przedłożonych 

sprawozdań.  

 

Komitet podkreśla, że złożone przez Polskę siódme i ósme sprawozdanie było zgodne 

z wytycznymi w tej sprawie. Komitet przyjął także ustną prezentację przedstawioną przez 

polską delegację.  

 

W uwagach końcowych Komitet podkreślił pozytywne strony wielostronnych działań 

w Polsce, jakich dokonano od czasu oceny w 2007 roku połączonego czwartego,  piątego 

i szóstego sprawozdania okresowego dotyczącego reform prawnych, a w szczególności: 

uchwalenia przez polski parlament w 2014 r. ustawy o cudzoziemcach, która umożliwia im 

zalegalizowanie pobytu w Polsce, a także rozszerza zakres ochrony o ofiary handlu ludźmi. 

Podkreśla zmiany w Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego, które miały na celu 

ściganie przestępstwa gwałtu. Zwraca uwagę na wniesienie do Kodeksu wyborczego 

poprawek, które wprowadziły 35 procentowe limity na listach wyborczych do wszystkich 

szczebli władz wybieralnych, wprowadzenie zmian w kodeksie karnym polegających na 

zdefiniowaniu handlu ludźmi. 

 

Komitet10 z zadowoleniem przyjmuje informację o podjęciu działań na rzecz doskonalenia 

swoich ram instytucjonalnych w celu szybszej eliminacji dyskryminacji kobiet i promocji 

                                                           
10 ONZ; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet – uwagi końcowe dotyczące siódmego i 

ósmego sprawozdania okresowego Polski 
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równości kobiet i mężczyzn. Uwagę szczególną zwraca na „Krajowy Program Działań na 

Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2016, Krajowy Program Działań przeciwko 

handlowi ludźmi itp. 

 

Z uznaniem odnosi się do poszerzenia instrumentów międzynarodowych takich jak: 

przystąpienie Polski do Drugiego Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu 

praw obywatelskich i politycznych dotyczącego zniesienia kary śmierci oraz Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych. 

 

Komitet sformułował także rekomendacje dla Polski. Wśród nich są rekomendacje dla 

Rządu dotyczące kobiet mieszkających na obszarach wiejskich. Poświęcony jest im punkt 38 

i 39 „Uwag  końcowych dotyczących siódmego i ósmego sprawozdania okresowego Polski”.  

 

Tekst tych rekomendacji jest następujący:  

 

Punkt 38. Komitet zauważa przygotowany w Państwie-Stronie Program Rozwoju obszarów 

wiejskich na lata 2007 -2013. Jednak jest zaniepokojony faktem, że kobiety z obszarów 

wiejskich nadal mają ograniczony dostęp do  usług opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia 

i usług socjalnych, a także do udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym. 

 

Punkt 39. Komitet rekomenduje Państwu-Stronie rozwinięcie kompleksowych polityk 

i programów ukierunkowanych na ekonomiczne i polityczne usamodzielnienie kobiet 

z obszarów wiejskich oraz zapewnienie im dostępu do  usług służby zdrowia, edukacji, 

zatrudnienia i usług socjalnych oraz ułatwienie im udziału w procesach podejmowania 

decyzji na szczeblu lokalnym, w szczególności w radach wojewódzkich izb rolniczych, 

co pozwoli im na podjęcie tematu wysokiego ryzyka ubóstwa wśród kobiet z obszarów 

wiejskich.” 

 

Komitet rekomenduje upowszechnianie Konwencji, Protokołu fakultatywnego i rekomendacji 

ogólnych Komitetu w całym społeczeństwie. Ponadto, zaleca upowszechnianie wiedzy na temat  

praw kobiet wynikających z Konwencji oraz dostępnych środków prawnych na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym, także poprzez kampanie informacyjne i media.  

 

Kolejna ocena sprawozdania Polski  w zakresie objętym Konwencją zapowiadana jest 

na listopad 2018 roku. 
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Skrypt II 
 

 

Wspieranie aktywności kobiet 

na obszarach wiejskich 
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Wspieranie aktywności kobiet na obszarach wiejskich poprzez instrumenty 

wprowadzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Obszary wiejskie w Polsce zajmują 93 procent powierzchni kraju. Zamieszkuje je około 

38,8 procent ludności. Wskaźnik ten ma tendencję wzrostową. GUS szacuje, że do 2030 roku 

na obszarach wiejskich może mieszkać nawet 42,6 proc. ludności Polski. Ponad połowa 

mieszkańców wsi to kobiety. Chociaż kwalifikacje zawodowe kobiet zamieszkujących obszary 

wiejskie są często porównywalne, z kompetencjami  kobiet z miasta, to nadal istnieje wiele 

barier utrudniających im aktywność zawodową i społeczną. Najczęściej występujące związane 

są z elastycznością czasu pracy, odległością od miejsca zatrudnienia oraz dostępnością 

do infrastruktury społecznej, głównie dotyczy to opieki nad osobami starszymi i dziećmi.  

 

Wszelkie udogodnienia w tym zakresie korzystnie wpłyną na możliwość rozwoju 

przedsiębiorczości kobiet wiejskich oraz większy ich udziału w rynku pracy. Dotychczas brak 

było  odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego w tym zakresie, bądź było ono niedostateczne.  

 

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju na rzecz obszarów wiejskich 

 

Nadzieje wiążą się z nowym sposobem myślenia o rozwoju obszarów wiejskich 

prezentowanym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  do roku 2020( SOR) 

przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. SOR kładzie nacisk na włączenie 

w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz 

zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, 

bez względu na ich miejsce zamieszkania.  

 

Zakłada się, że do 2030 roku nastąpi wyrównanie jakości życia na wsi do trzech czwartych 

poziomów życia w mieście. Chodzi o dostęp do odpowiedniej jakości dóbr i podstawowych 

usług, jak np. zdrowie, edukacja, transport publiczny". Służyć temu będą między innymi  

projekty strategiczne, W wykazie projektów strategicznych SOR w obszarze spójności 

społecznej oraz obszarze rozwoju zrównoważonego terytorialnie znalazły się następujące 

projekty strategiczne realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

Pakt dla obszarów wiejskich, wdrażany jest jako dokument o charakterze porozumienia 

społecznego i politycznego. Zapewni spójność między strategicznymi zadaniami rządu 

i samorządu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Efektem tych skoordynowanych działań 

będzie wzmocnienie wszystkich funkcji wsi: społecznych, gospodarczych i środowiskowych. 

Infrastruktura dla rozwoju obszarów wiejskich jako kompleksowy pakiet działań 

określający wsparcie z różnych źródeł zarówno krajowych jaki UE poprawiający 

komunikację na obszarach wiejskich poprzez budowę gminnej i powiatowej sieci drogowej 

wraz z rozwojem transportu publicznego, wsparcie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej, dostęp do szerokopasmowego Internetu, budowę i modernizację bazy usług 

społecznych i kulturalnych w tym szkół, przedszkoli, obiektów ochrony zdrowia oaz wsparcie 

tworzenia centrów aktywności mieszkańców wsi. „Nowe szanse dla wsi” dotyczący 
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aktywizacji zawodowej rolników oraz osób związanych z rolnictwem dla potrzeb 

pozarolniczego rynku pracy z wykorzystaniem instrumentów finansowych ze środków 

polityki spójności, PROW 2014 – 2020 oraz krajowych instrumentów rynku pracy. 

  

 „Gospodarstwo otwarte na ludzi”, który jest komponentem Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w projekcie strategicznym pn. ,,(NIE)samodzielni", za który odpowiada 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do 

przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług społecznych, poprzez zbudowanie 

i wdrożenie usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych, realizowanej w wiejskim 

gospodarstwie domowym (gospodarstwie opiekuńczym).  

 

 

W dokumencie SOR wskazano, że polityka wobec obszarów wiejskich musi wspierać ich 

rozwój w oparciu o posiadane przez nie możliwości, a efektem ma być m.in. wyrównanie 

szans rozwojowych wszystkim mieszkańców wsi pobudzania przedsiębiorczości, 

przekształceń strukturalnych, zwiększania mobilności i zapewnienia odpowiedniej jakości 

usług decydujących o perspektywach rozwojowych (zdrowie, edukacja, transport publiczny), 

zapewniając przy tym zachowanie walorów kulturowych, krajobrazu  

i środowiska przyrodniczego". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te zapowiedzi są ważne, szczególnie dla kobiet, które poszukują dobrych miejsc  pracy. 

Zaowocują one w przyszłości. Natomiast już dzisiaj dostępne są działania i pod działania 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. PROW 2014 – 2020, 

który jest dołączony w całości w wersji elektronicznej do materiałów informacyjnych. 

 

Wybrane działania finansowane w ramach PROW 2014 – 2020 
 

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich", typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". 

Zgodnie z założeniami tego pod działania z pomocy mogą skorzystać beneficjenci pod 

działania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych 

gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi" . Druga 

grupa potencjalnych beneficjentów to rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, którzy 
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przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy są ubezpieczeni w KRUS nieprzerwanie z mocy ustawy i w pełnym zakresie.  

 

W przypadku osób będących rolnikami, małżonkami rolnika lub domownikiem rolnika, które 

nie zdecydują się na przekazanie małego gospodarstwa na powiększenie już istniejącego, 

a zechcą ubiegać się o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, określono warunki 

przyznania premii mówiące, że gospodarstwo rolne wnioskodawcy powinno posiadać 

wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro, stanowiącą całkowitą roczną standardową 

produkcję gospodarstwa, wyrażoną w euro. Ponadto, gospodarstwo to położone powinno być 

w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 

miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej z wyłączeniem 

miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców oraz zaświadczenie, że za rok 

poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność obszarową do 

gruntów rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Jeśli wnioskodawca będący 

rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem rolnika otrzyma pomoc w ramach ww. pod 

działania będzie zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz przejścia 

z ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie przepisów o KRUS na ubezpieczenie 

społeczne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Pomoc finansowa 

w ramach pod działania ma formę premii w wysokości 100 tys. zł płatnej w dwóch ratach: 

pierwsza rata w wysokości 80 000 zł, druga rata w wysokości 20 000 zł uzależniona będzie 

od prawidłowej realizacji biznesplanu.  

 

W przypadku uzyskania wsparcia do realizacji projektu nie jest wymagany wkład własny. 

Wypłacone wsparcie może zostać przeznaczone m. in. na budowę lub modernizację obiektów 

budowlanych oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia określonego rodzaju działalności 

w tym: zakup i instalację nowych maszyn. urządzeń, sprzętu komputerowego 

i oprogramowania. Premia może być przyznana tylko raz danemu podmiotowi w okresie 

realizacji PROW 2014-2020. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu, w którym 

powinny być zawarte m.in. poniższe informacje: opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. m.in. źródeł finansowych i zasobów 

materialnych, jakie podmiot ten posiada do podjęcia działalności pozarolniczej czy wielkość 

ekonomiczna gospodarstwa w przypadku kiedy wnioskodawcą jest rolnik, małżonek rolnika 

lub domownik rolnika, powinien stworzyć  miejsce pracy co najmniej jedno 

uwzględniając samo zatrudnienie, opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji 

w środki trwałe i inne środki związane z działalnością pozarolniczą oraz wskazać czy mają 

one charakter innowacyjny, powinna być dołączona charakterystyka podejmowanej 

działalności pozarolniczej oraz określony przedmiotu tej działalności zgonie z PKD. 

Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia zarejestrowanej działalności przez okres 

co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 

 

Pomoc nie może być przyznana osobie, której przyznano pomoc na operacje typu „Premie dla 

młodych rolników" w ramach pod działania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 

na rzecz młodych rolników" oraz typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach pod 
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działania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 

gospodarstw" objętych PROW 2014-2020, na działanie "Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej" oraz działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objęte Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata  2007-2013. 

 

Szczegółowe możliwości pozyskania ww. pomocy określono w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej" w ramach pod działania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, przy czym szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych 

w zakresie których może być przyznana pomoc określa załącznik do ww. rozporządzenia. Pomoc 

społeczna : z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych czy kod 

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych. Za przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach  pod 

działania odpowiedzialna jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni 

funkcję instytucji wdrażającej Program. W ramach pierwszego naboru, który odbył się w 2017 

roku wpłynęły 1724 wnioski, przy czym kolejne nabory uruchamiane będą w następnych latach 

realizacji PROW 2014 – 2020 i środowiska przyrodniczego".  

 

W 2017 roku wprowadzono inne udogodnienia prawne pozwalające rolnikom na aktywność 

w zakresie sprzedaży żywności wyprodukowanej we własnym gospodarstwie. Sprzedaż 

wyprodukowanej w gospodarstwie żywności wpłynie na większe dochody. Poniżej opis tych 

możliwości. 

 

Sprzedaż żywności przez rolników 

 

Rolnicy w Polsce długo czekali na możliwość sprzedaży wyprodukowanych i przetworzonych 

w swoim gospodarstwie produktów zwierzęcych i roślinnych. Trudno było zrozumieć, 

 że w wielu krajach Unii Europejskiej np. w Austrii można było sprzedawać wytworzone 

w gospodarstwie produkty roślinne i zwierzęce, a w Polsce nie.  

Od stycznia 2017 r. również w Polsce na pewnych warunkach, też można. To bardzo ważne, 

bowiem nowe rozwiązania pozwolą poszerzyć działalność rolnika i jego rodzinie o przetwórstwo, 

którego podstawą będą produkty wyprodukowane we własnym gospodarstwie. 
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Co rolnik może produkować, przetwarzać i sprzedawać? 

 

Asortyment jest dość szeroki: 

 mięso pochodzące od zwierząt z własne hodowli ubitych w zatwierdzonej rzeźni; 

 produkty mięsne takie jak: pasztety, szynki, kiełbasy; 

 produkty mleczarskie np. sery, masło; 

 produkty takie jak: gołąbki, naleśniki, ciasta, pierogi, także z mięsem; 

 przetwory z owoców np. dżemy, soki, syropy; 

 przetwory z warzyw np. marynaty, kiszonki, soki warzywne; 

 pieczywa; 

 wyroby cukiernicze; 

 nie mięsne wyroby garmażeryjne np. pierogi z serem, kopytka, kluski śląskie, 

knedle z owocami, placki ziemniaczane. 

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody ze sprzedaży takich 

produktów są zwolnione z podatku pod pewnymi warunkami. 

 Sprzedaż nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych lub fizycznych 

na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Odbiorcą ma być osoba fizyczna, czyli konsument końcowy, 

 Przetwarzanie produktów rolnych może być wykonywane jedynie przez rolnika 

i członków jego rodziny, nie może odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie 

umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło, 

 Sprzedaż ma odbywać się w miejscu wytworzenia lub miejscu przeznaczonym 

do prowadzenia handlu np. na targowiskach, 

 Koniecznym warunkiem jest również prowadzenie ewidencji sprzedaży zawierającej: 

numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód 

narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów, 

 Ewidencja ma być prowadzona odrębnie na każdy rok i musi być dostępna 

w miejscu sprzedaży, 

 Ponadto ilość produktów pochodzących z własnej uprawy, hodowli czy chowu 

użytych do produkcji danego produktu ma stanowić, co najmniej 50% tego produktu 

(z wyłączeniem wody). 

 

Zwolnienie obowiązuje do kwoty 20 tyś. zł rocznie. Przychód przekraczający tą kwotę może 

rolnik opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2%. Miejsce 

sprzedaży musi zostać odpowiednio oznaczone napisem „rolniczy handel detaliczny”, 

imieniem i nazwiskiem albo nazwą i siedzibą podmiotu prowadzącego handel, adresem 

miejsca prowadzenia produkcji tej żywności, weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym 

podmiotu. Kontrolowana będzie jakość wytwarzanych produktów. Kontroli dokonywać 

będzie: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych. Ponadto produkcja 
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i sprzedaż w ramach detalicznego handlu rolniczego podlegać będzie nadzorowi Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej i  Inspekcji Weterynaryjnej.  

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje żywność pochodzenia nie zwierzęcego, Inspekcja 

Weterynaryjna produkty pochodzenia zwierzęcego. Produktów rolniczego handlu detalicznego 

nie można sprzedawać przez pośrednika, za wyjątkiem sprzedaży takiej żywności 

na wystawach, festynach, targach, kiermaszach organizowanych w celu jej promocji. 

 

Przepisy przewidują, że dom rolnika, w którym jest wytwarzana żywność na handel powinna 

być odpowiednio oznakowana. Chodzi o tabliczkę z napisem „Rolniczy handel detaliczny” 

oraz podanie danych obejmujących: imię nazwisko, albo nazwę i siedzibę podmiotu, adres 

podmiotu oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

 

Nowe formy spółdzielczości na wsi – Spółdzielcze Grupy Producentów 

Rolnych; spółdzielnie socjalne 

Spółdzielczość ma istotny wpływ na poziom życia milionów ludzi. Również w Polsce ma 

swoje tradycje i bogatą historię. Jej największą zaletą jest to, że spółdzielnia nie jest zwykłym 

przedsiębiorstwem. To zbiorowa zaradność, ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb swoich 

członków. To idea zasługująca na promowanie i wsparcie bowiem przyczynia się do budowy 

lepszego, bardziej przyjaznego ludziom otoczenia. Ważną cechą działalności spółdzielczej 

są sprawy lokalne. Tu bowiem mieszkają członkowie, tu są ich potrzeby. Rozwój spółdzielni 

warunkowany jest przede wszystkim aktywnością oraz przedsiębiorczością mieszkańców.  

Po wstąpieniu do UE na rynku rolnym w Polsce pojawił się nowy podmiot: grupy 

producentów rolnych. Grupy producenckie mogą być tworzone w oparciu o różne formy 

prawne. Mogą funkcjonować jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako 

stowarzyszenia czy też spółdzielnie.  

Powstało nawet określenie  Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych.11  

Grupy producenckie są ważnym podmiotem na obszarach wiejskich, tworzą bowiem dla 

rolników nowe możliwości działania, umożliwiające obniżenie kosztów produkcji 

i ograniczenie ryzyka. Poprzez połączenie oferty rynkowej wielu gospodarstw zwielokrotnia 

się ich siła ekonomiczna i możliwości działania na rynku. Otwierają się również nowe kanały 

zbytu, z których pojedyncze gospodarstwa nie mogły by korzystać. Co więcej grupa 

producencka wzmacnia pozycję negocjacyjną w kontaktach handlowych z odbiorcami 

produktów i dostawcami środków produkcji. Duże zainteresowanie grupami producentów 

rolnych wynika również z możliwości otrzymania dodatkowych funduszy na działalność grupy. 

 

Grupę producentów rolnych w celu, między innymi poprawy efektywności gospodarowania 

oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, mogą utworzyć osoby fizyczne i prawne 

                                                           
11 Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych jako podmioty ekonomi społecznej; Rafał Płoski 
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prowadzące gospodarstwa rolne, będące producentami jednego produktu rolnego lub grupy 

produktów. Celem działalności grup ma być dostosowanie produkcji do warunków 

rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym 

uwzględnieniem jej ilości i jakości oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także 

ochrony środowiska naturalnego. Warto podkreślić, że Spółdzielcza grupa producencka działa 

zarówno w oparciu o ustawę prawo spółdzielcze jak i ustawę o grupach producenckich.  

 

To oznacza, że członkowie grup producenckich, działających jako spółdzielnie akceptują 

wartości właściwe dla spółdzielców takie jak: samopomoc, odpowiedzialność demokracja, 

równość sprawiedliwość i solidarność, a także takie wartości etyczne jak: uczciwość, 

otwartość i troska o innych. Spółdzielnie działające jako grupy producentów rolnych poza 

w/w cechami działają według ustawy o grupach producenckich. Ich celem jest pomoc 

członkom grupy dostosować produkcję do potrzeb rynku oraz ułatwić członkom sprzedaż.  

 

Dodatkowym celem grupy jest prowadzenie wspólnego zaopatrzenia swoich członków 

w środki produkcji. Prowadzą też wspólne inwestycje, budują magazyny, chłodnie itp. 

Działanie w grupie ma na celu uzyskanie wyższych dochodów, głównie poprzez obniżenie 

kosztów. Grupa producencka różni się od innych podmiotów tym, że jest prywatną firmą 

będącą własnością indywidualnych producentów, którzy będąc jej członkami określają jej 

kierunki rozwoju. Grupy producenckie mogą korzystać ze wsparcia w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.  

 

W ramach PROW 2014 – 2020 grupy producentów rolnych będą mogły ubiegać się o pomoc 

finansową w ramach działania Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie 

i leśnictwie. Przyznane wsparcie, będzie stanowiło procentowy ryczałt od wartości 

przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych 

w gospodarstwach rolnych członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy 

producentów rolnych. Okres wsparcia, tj. maksymalnie 5 lat od dnia rejestracji takiej grupy. 

PROW 2014 – 2020 wprowadza bowiem dla grup producentów rolnych szereg nowych 

uwarunkowań determinujących przyznanie pomocy finansowej. Zmiana najbardziej korzystna 

dotyczy wysokości kwot takiej pomocy.  

1. W pierwszym roku działalności wsparcie będzie wynosić 10% wartości netto sprzedaży  

2. w drugim roku będzie wynosić 8% tej wartości,  

3. w trzecim roku 6%, 

4. w czwartym roku 5%, 5 

5. a w ostatnim roku będzie wynosić 4%.  

Maksymalna kwota pomocy nie będzie mogła jednak wynieść więcej niż 100 tys. euro 

za każdy kolejny rok działalności grupy. Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że suma 

pomocy dla grupy w okresie pięcioletnim będzie wynosiła maksymalnie 500 tys. euro, a nie 

jak miało to miejsce we wcześniejszych latach – 390 tys. euro.  
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Bardzo ważną kwestią przy tworzeniu grup producentów rolnych będzie skład członkowski. 

Pomoc otrzymają bowiem tylko te grupy, w składzie których członkami będą jedynie osoby 

fizyczne minimum 5 producentów. Tym samym grupy tworzone przez osoby prawne bądź 

spółki osobowe nie otrzymają wsparcia w ramach działania Tworzenie grup i organizacji 

producentów w rolnictwie i leśnictwie.  

 

W obecnym okresie programowania wymogiem jest, aby członkowie nowopowstałych grup 

producentów rolnych nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, 

utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc  

na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1. maja 2004 r Ponadto aby otrzymać wsparcie 

należy wykonywać swoją działalność jako mikro- , małe lub średnie przedsiębiorstwa, 

co wiąże się z zatrudnieniem poniżej 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 

43 mln EUR. Grupa powinna także zdeklarować realizację biznes planu i zrealizować jego 

cele w ciągu 5 lat. Nie będzie wsparcia na tworzenie grup  w kategorii produktu: drób, mięso 

lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone i mrożone. 

 

Przewiduje się, że na preferencyjne warunki będą mogły liczyć grupy, które będą 

zorganizowane w formie spółdzielni. Dalsze szczegóły związane ze wsparciem 

i funkcjonowaniem grup producenckich w dołączonym w formie elektronicznej 

PROW 2014  2020, a także u doradców rolnych. 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnie generalnie, a w szczególności 

Spółdzielcze Grupy Producenckie są dużą szansą 

na większe zyski 
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Spółdzielnie socjalne 

Spółdzielnia socjalna to nowy podmiot, funkcjonujący w obszarze gospodarczym zaledwie 

od kilku lat. Ustawę12 o spółdzielniach socjalnych uchwalono w 2006 roku. Celem spółdzielni 

socjalnych jest przywrócenie na rynek pracy, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pomoc w zatrudnieniu osobom, które mają 

trudności w znalezieniu pracy. Cele te spółdzielnie osiągają poprzez prowadzenie działalności 

gospodarczej oraz działalność na rzecz społecznej i zawodowej integracji swoich członów. 

Problem bezrobocia, szczególnie wśród kobiet, niskich dochodów, wykluczenia społecznego 

na obszarach wiejskich jest szczególnie dotkliwy. W celu łagodzenia tych problemów 

spółdzielnie socjalne są dobrą ofertą.  

Spółdzielnie socjalne, łączą w sobie takie elementy jak działalność gospodarcza, reintegracja 

społeczna, oraz działalność społeczna. W zakresie działalności gospodarczej nie są 

nastawione na maksymalizację zysku, a na potrzeby swoich członków. Ich zadaniem jest 

pomnażanie kapitału ludzkiego, a nie finansowego. W ten sposób wpływają na polepszenie 

warunków życia założycieli i członków ich rodzin.  

 

Spółdzielnie socjalne pozwalają osobom zagubionym odnaleźć się na komercyjnym rynku 

pracy, przyczyniają się do zmniejszania marginalizacji społecznej.13 Spółdzielnie socjalne 

jako element ekonomi społecznej, jest zatem skierowana na realizację potrzeb osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy maja niewielkie szanse na znalezienie pracy. 

Ideą spółdzielni socjalnej jest tworzenie instytucjonalnych rozwiązań tak aby wspierać osoby 

mające trudności w odnalezieniu się w społecznej rzeczywistości. Aspekt społeczny 

spółdzielni socjalnych wynika z samej definicji spółdzielczości, ponieważ spółdzielnia jest 

zgrupowaniem osób, a nie kapitału.  

 

Potwierdza to zasada „jeden członek – jeden głos” co oznacza, że w procesie 

podejmowania decyzji każdy członek spółdzielni posiada jeden głos, niezależnie od ilości 

posiadanych udziałów14. 

                                                           
12 Spółdzielnie socjalne – Marta Starmach;  

13 www.wiadomości.ngo.pl 

14 Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, opracowanie Anna Sobol 
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Kto może założyć spółdzielnię socjalną? 

Zgodnie z ustawą, spółdzielnię socjalną mogą założyć: 

 Osoby bezrobotne, 

 Osoby bezdomne, które realizują program wychodzenia 

z bezdomności, 

 Osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu leczenia, 

 Osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków 

odurzających, po zakończeniu leczenia, 

 Osoby chore psychicznie, 

 Osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności 

w integracji ze środowiskiem, 

 Osoby niepełnosprawne 

Spółdzielnię socjalną mogą założyć tez inne osoby, niż wyżej 

wskazane, ale ich liczba nie może przekroczyć 50% ogólnej 

liczby założycieli. 

Ponadto spółdzielnię socjalną mogą założyć: 

organizacje pozarządowe,  

jednostki samorządu terytorialnego, 

oraz  kościelne osoby prawne 

 („ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz …op Barbara Godlewska, Cezary Miżejewski) 
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Istotną kwestią jest posiadanie przez założycieli pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Oznacza to, że założycielami spółdzielni socjalnej nie mogą być osoby o ograniczonej 

zdolności do czynności prawnych. Takie osoby nie mogą również być członkami organów 

spółdzielni. Należy dodać, że choroba psychiczna czy inne upośledzenie nie jest same w sobie 

przeszkodą do niemożliwości nabycia, czy utraty członkostwa w spółdzielni socjalnej. 

Dopiero ubezwłasnowolnienie powoduje utratę zdolności do czynności prawnych. 

Członkami założycielami mogą być także organizacje pozarządowe. Najczęściej są to  

fundacje i stowarzyszenia. Choć możliwości jest dużo więcej, np. społeczno zawodowe 

organizacje rolników takie jak: kółka rolnicze, czy koła gospodyń wiejskich, o ile 

posiadają osobowość prawną. Nie mogą natomiast być; partie polityczne, związki 

zawodowe, organizacje pracodawców a także fundacje utworzone przez partie polityczne 

i samorządy zawodowe. 

Drugim przypadkiem osoby prawnej mogącej być założycielem oraz członkiem spółdzielni 

socjalnej są kościelne osoby prawne, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego. 

Państwo uznaje osobowość prawną kościołów  oraz osobowość prawną wszystkich instytucji 

kościelnych terytorialnych i prawnych, które uzyskały taka osobowość na podstawie ustawy. 

W przypadku kościoła katolickiego osobami prawnymi są: Episkopat Polski oraz jednostki 

terytorialne kościoła takie jak: metropolie, archidiecezje, diecezje, administratury apostolskie, 

parafie. Osobami prawnymi są również: rektoraty, Caritas Polska, Papieskie Dzieła Misyjne. 

Podobne instytucje funkcjonują w przypadku innych kościołów. Trzecim przypadkiem osoby 

prawnej która może być założycielem spółdzielni socjalnej jest jednostka samorządu 

terytorialnego.  

 

Nie jest określone jaki ma być skład osób prawnych tworzących spółdzielnię, można to 

swobodnie kształtować. Tym samym możliwe jest założenie spółdzielni socjalnej wspólnie 

przez jednostkę samorządu terytorialnego i organizacje pozarządową, albo tylko przez 

organizację pozarządową  lub tylko przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Liczba założycieli spółdzielni  socjalnej nie może być mniejsza 

niż 5 osób – jeżeli założycielami są osoby fizyczne i 2 podmioty 

– jeżeli założycielami są osoby prawne 
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Wybrane kierunki działalności spółdzielni socjalnej 

Spółdzielnie socjalne mogą prowadzić bardzo szeroką 

działalność, dlatego też wymienione zostaną tylko przykładowe 

działania takie jak: 

 Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom  

      w trudnej sytuacji życiowej, 

 Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  

      i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 Działalność charytatywną, 

 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, rozwój 

świadomości narodowej i kulturowej, 

 Ochrony i promocji zdrowia, 

 Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

 Działalność na rzecz osób starszych 

 Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

 Działalność na rzecz wspólnot lokalnych, 

 Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 Działalność turystyczną i krajoznawczą, 

 Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego, 

 Ekologii i ochrony zwierząt, 

 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 Turystyki, 

 Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych 

 

 Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
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Dobre praktyki w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych 

 

Przykłady dobrych praktyk zostały zaczerpnięte z dostępnych publikacji15. Nic bowiem nie 

działa tak na wyobraźnię osób potrzebujących wsparcia jak dobry przykład. Dlatego i w tym 

skrypcie podane będzie kilka sprawdzonych przykładów dobrego funkcjonowania spółdzielni 

socjalnych, działalność których odmieniła losy konkretnych ludzi, bądź zapobiegła ich 

życiowym problemom. 

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Arkadia” 

 

Spółdzielnia Socjalna „Arkadia” została założona przez pięć bezrobotnych kobiet 

w miejscowości Żmigród w województwie dolnośląskim. Przedmiotem działalności są usługi 

gastronomiczne. W ramach oferty spółdzielnia prowadzi sprzedaż wyrobów garmażeryjnych, 

obsługę cateringową różnych imprez, konferencji, bankietów oraz dowóz posiłków do szkół, 

firm i instytucji. 

 

Największą popularnością cieszą się takie wyroby jak: 

 domowe pierogi z kapustą, grzybami, jagodami, 

 domowy smażony karp milicki 

 domowy smalczyk, 

 domowe ciasta, 

 domowe kwaszone ogórki 

 

Spółdzielnia powstała dzięki współpracy wielu lokalnych instytucji, takich jak: Urząd Gminy, 

Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Informacji, 

oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej. Od początku 

pomysłowi sprzyjało Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja 

„Merkury” oraz samorząd lokalny. Spółdzielnia stara się aktywnie poszukiwać dostępnych 

źródeł finansowania. Skorzystała z dotacji na zakup samochodu, który służy do rozwożenia 

posiłków. Jak mówią członkinie spółdzielni – całe życie kreci się wokół spółdzielni. 

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Arkadia” stale poszukuje nowych możliwości 

rozwoju: „Chcemy zwiększać ilość zatrudnionych”.” Zatrudniając nowych pracowników nie 

tyle odciążamy starych, ale przede wszystkim dajemy ludziom pracę, co raz więcej osób 

wychodzi z bezrobocia. W związku z tym rozwój takiej spółdzielni jest jak najbardziej 

korzystny dla całego Społeczeństwa16” – mówią pracownicy spółdzielni. 

 

 
                                                           
15 Ekonomia społeczna a rozwój lokalnych społeczności – dobre praktyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych – 

Marta Starmach 

16 Ekonomia społeczna a rozwój lokalnych społeczności – dobre praktyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych – 

Marta Starmach  



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” – bombki 

 

Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” – wytwarza szklane ozdoby choinkowe tradycyjną 

metodą. Założyli ją pracownicy nieistniejącej fabryki bombek w Miliczu, która przez 

kilkadziesiąt lat wytwarzała piękne ozdoby choinkowe. Chcąc kultywować tradycje 

i zachować choć cząstkę tego z czego słynął region niemal na całym świecie,  siedmiu byłych 

pracowników Spółdzielni Pracy „Milicz” postanowiło spróbować własnych sił. Widmo 

bezrobocia to był główny bodziec do założenia spółdzielni socjalnej „Szklany Świat” 

Wykorzystano ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności co zaowocowało wysoką 

jakością produkowanych wyrobów.  

 

W tworzenie spółdzielni mocna zaangażowało się starostwo i urząd pracy oraz lokalna 

organizacja pozarządowa. Liderką została Marzena Hofman, która przez 13 lat malowała 

bombki. Teraz miała znaleźć ludzi, namówić ich do założenia spółdzielni i poprowadzić firmę. 

Udało się. Podstawową działalnością spółdzielni jest produkcja bombek oraz szklanych ozdób. 

Ale firma zarabia też na organizowaniu wycieczek szkolnych i przyjmowaniu turystów.  

To istotny dochód dla spółdzielni. Receptą na sukces okazało się poszerzenie oferty o szklane 

kwiaty, bombki okolicznościowe na ślub, na komunię, narodziny dziecka itp. Tak powstała 

oferta ozdób ze szkła. 

 

„… człowiek jest tu w tym wszystkim najważniejszy. Bo sukcesem 

spółdzielni są ludzie. Nie pieniądze, nie zysk – tylko właśnie ludzie! 

Ich wzajemne zaufanie i radość z wykonywanej pracy” 

„Większość osób jest przyzwyczajona, że do firmy przychodzi się na 

osiem godzin i o nic nie trzeba się martwić. Pracując we własnej firmie, 

trzeba zmienić myślenie. Potrzebna jest większa determinacja.” – mówi 

Prezes Zarządu 

„Sama, choć teraz ma znacznie więcej obowiązków, nie chciałaby 

wrócić do starej pracy. „Kiedy upadła fabryka, mogliśmy się załamać. 

Zamiast tego sami dla siebie stworzyliśmy miejsca pracy. Może nie 

mamy wielkich dochodów, ale nie jesteśmy na bezrobociu i nasza 

spółdzielnia działa już kolejny rok. To jest sukces.” - Mówi Prezes 
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Spółdzielnia Socjalna „Przystań” w Raciechowicach; Małopolskie 

 

To trzeci przykład godny zaprezentowania. Inicjatorem powołania spółdzielni był wójt 

Gminy Raciechowice, który szukał możliwości zatrudnienia osób z likwidowanych stołówek 

szkolnych. Uczestnicząc w szkoleniach dotyczących spółdzielni socjalnych, wójt wpadł 

na pomysł założenia spółdzielni socjalnej przez osoby zagrożone utratą pracy w stołówkach 

szkolnych. Pomysł został zrealizowany. Wszystkie osoby, które pracowały w stołówkach 

szkolnych na terenie gminy, które wyraziły chęć przystąpienia do spółdzielni znalazły 

zatrudnienie w „nowej” firmie. 

 

Praca w spółdzielni daje szanse na lepsze wynagrodzenie, pomaga też podnosić kwalifikacje 

zawodowe członków spółdzielni. Pracownicy spółdzielni nie tylko gotują obiady, ale również 

prowadza przedsiębiorstwo. Zajmują się zamówieniami, dokumentami, planowaniem – nowa 

sytuacja wymusiła nowy podział ról i pozwoliła nabrać pewności siebie. 

 

 

 

 

 

Przedstawione przykłady dowodzą, że warto angażować się 

w rozwiązywanie lokalnych spraw. 

Tak wyrastają liderki.  
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Rozwijające się obszary aktywności lokalnej 

 

Agroturystyka  

 

Agroturystyka w naszym kraju nie jest zjawiskiem nowym. Od lat popularne było 

przyjmowanie gości w gospodarstwach wiejskich. Letnicy, wczasy pod gruszą, to pojęcia 

znane wszystkim w mieście i na wsi. Najczęściej zajmowały się nimi kobiety, ciekawe 

nowych wyzwań, otwarte na ludzi, poszukujące ciekawej pracy i dodatkowych dochodów. 

 

Dzisiaj agroturystyka jest inna,  bardziej profesjonalna. Stwarza dużo większe możliwości 

zmiany sytuacji ekonomicznej i społecznej na wsi. Tworzenie nowych miejsc pracy poza 

rolnictwem, ale jednocześnie ściśle związanych z otoczeniem rolnictwa, poszerza ofertę 

na wiejskim rynku pracy, przyczynia się do zwiększenia dochodów w rolnictwie.  

Jednocześnie agroturystyka wymusza działania stanowiące aktywne formy ochrony 

środowiska, a mieszkańcom miast umożliwia kontakt z przyrodą i środowiskiem naturalnym.  

 

Oprócz zmian w sferze materialnej wsi, agroturystyka wywiera silny wpływ na sferę 

duchową, na przyzwyczajenia, zachowania. Zmienia się sposób podejścia do życia, kształtują 

się nowe wartości, wreszcie na nowo odkrywane jest bogactwo kultury polskiej wsi, obyczaje 

ludowe, tradycyjne rzemiosła, kuchnia regionalna. 

 

Obiekty kultury materialnej wsi, do niedawna tracone bezpowrotnie, dzisiaj odżywają 

na nowo. Starym domom, karczmom, kuźniom, często będącym  przykładem unikatowej 

sztuki budowlanej, przywracana jest ich dawna funkcja lub znajdują nowe przeznaczenie 

-służą turystom. 

 

Agroturystyka, jest więc ważną częścią turystyki wiejskiej w Polsce. Na przestrzeni ostatnich 

lat obserwuje się bardzo dynamiczny jej rozwój. 

Największa liczba kwater agroturystycznych znajduje się na terenach odznaczających się 

cennymi walorami turystycznymi.  

 

Do najchętniej odwiedzanych przez turystów województw zalicza się: małopolskie 

i podkarpackie, gdzie znajdują się znaczące zasoby kwater agroturystycznych.  

Równie popularne jest województwo warmińsko-mazurskie – Kraina Wielkich Jezior 

Mazurskich i województwo podlaskie z Puszczą Białowieską.  

 

Turystyka na terenach wiejskich w Polsce ma coraz szerszą ofertę, dostosowaną 

do zainteresowań, potrzeb rodzin, młodzieży lub osób starszych czy samotnych. Ofertą 

agroturystyczną dysponują stowarzyszenia agroturystyczne oraz ośrodki doradztwa rolniczego. 
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Ponieważ agroturystyka odgrywa znaczącą rolę w ożywieniu gospodarki wiejskiej i co raz 

więcej osób, w tym szczególnie kobiet chce wiązać z nią swoje aspiracje zawodowe. 

 

Warto w tym skrypcie trochę miejsca poświęcić kompetencjom różnych organów 

nadzorujących rozwój agroturystyki. Zwyczajnie po to, by wiedzieć  w jakiej sprawie  

zwracać się do wójta  gminy, do starosty powiatu , urzędu marszałkowskiego, czy wojewody. 

W czym może nam pomóc, nasze stowarzyszenie, a w czym Polska Organizacja Turystyczna.  

 

Zacznijmy od góry, a więc turystyka jako dział administracji rządowej.17 

 

Turystyka jest jednym z działów gospodarki kraju, jest przedmiotem zainteresowania: 

Parlamentu - Uchwalane są ustawy regulujące zasady związane z organizacją i działaniem 

podmiotów w sferze turystyki. Władzę wykonawczą w zakresie turystyką i agroturystyki 

sprawują następujące ministerstwa: Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa; 

Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Min. Transportu i Gosp. Morskiej; Min. Kultury i Sztuki; 

Min .Edukacji i Sportu; Min. Środowiska.  One to rozwiązują między innymi różne kwestie 

związane z kształtowaniem produktu turystycznego i ruchu turystycznego.  

 

Od 20 czerwca 2000 r. organem centralnym odpowiedzialnym za polską turystykę jest 

Min. Gospodarki – Departament Turystyki.  

 

Do zadań Departamentu Turystyki w Min. Gospodarki należy między innymi: 

 

 Prowadzenie spraw związanych z realizacją prac badawczych w turystyce 

 Instytut Turystyki – jednostka naukowo-badawcza. 

 Podejmowanie działań w celu zwiększenia konkurencyjności polskiej 

oferty turystycznej 

 Inicjowanie działań i prowadzenie spraw w zakresie kształcenia i szkolenia kadr 

dla turystyki, 

 Programowanie i monitorowanie wykorzystania budżetu w turystyce, 

 Opracowywanie, wdrażanie, monitorowanie oraz współudział w tworzeniu 

strategicznych dokumentów rządowych oraz programów wpływających 

na rozwój turystyki. 

 Inicjowanie i opiniowanie aktów normatywnych wpływających na rozwój 

turystyki w szczególności w zakresie prawa podatkowego, 

 Prowadzenie działań związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej w Polsce, 

 Dokonywanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych, 

 Prowadzenie spraw wynikających z zadań Ministra w zakresie uznawania 

nabytych w Państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodu 

regulowanego „przewodnik turystyczny” oraz „pilot wycieczek”, 

                                                           
17 Wykorzystano materiały z www.turystyka i rekreacja 
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 Podejmowanie inicjatyw dotyczących kształtowania aktywnej polityki traktowanej 

w obszarze umów międzynarodowych, o współpracy w dziedzinie turystyki 

i udziału w  procesach organizacji międzynarodowych, 

 

 Podejmowanie działań i prowadzenie spraw w zakresie ochrony konsumentów 

usług turystycznych, 

 Doskonalenie efektywności działań systemu promocji turystyki realizowanego 

przez POT i jednostki terytorialne, 

 Współpraca i wspieranie przedsięwzięć organizacji porządkowych działających 

w turystyce. 

 Wykonywanie działalności wynikających z nadzoru Ministra nad POT. 

 

Zadania administracji rządowej w terenie 

 

Urząd Wojewódzki 

 

Przedłużeniem Rady Ministrów jest Wojewoda – ma zadania realizacji i kontroli postanowień 

RM, a także zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji rządowej,  

 Do spraw dotyczących bezpośrednio turystyki należą:  

 Udzielanie zezwoleń na organizowanie imprez artystycznych, na świadczenie usług 

dotyczących pośrednictwa na zlecenie klienta w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych oraz kontrola działalności w tym zakresie. 

 

Najbliżej obywateli jest samorząd gminny.  

 

Gminy również posiadają kompetencje wobec  turystyki wiejskiej i agroturystyki. 

Do kompetencji Gmin jako samorządu terytorialnego należą : 

 sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie będące w gestii innych organów, gminy 

wykonują zadania własne.  

 Gminy ponoszą wydatki na infrastrukturę techniczną, społeczną, promocję gmin, 

konserwację zabytków.  

 Gmina ma prawo i możliwość udzielania dotacji podmiotom niepublicznym – np. 

organizacjom społecznym – PTTK, PTSM.  

 

W zakresie związanym z szeroko rozumianym rozwojem turystyki zadania te obejmują 

następujące sprawy: 

 

 Zapewnienie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 

i przyrody oraz gospodarki wodnej gminnych dróg i ulic, mostów, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków, utrzymanie porządku i czystości, zaopatrzenia 

w energię elektryczną i gaz lokalnego transportu zbiorowego, kultury  fizycznej 

i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 
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 Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej promocji gminy 

współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi 

i  regionalnymi innych państw. 

 Ewidencja pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi 

hotelarskie Kontrola obiektów hotelarskich i innych obiektów świadczących usługi 

noclegowe  

 Wydawanie zakazów świadczenia usług. 

 

W zakresie turystyki określone kompetencje posiadają także: samorządy powiatów 

i województw. 

 

Samorząd Powiatowy, działalność jego reguluje ustawa z 05.06.1998 r. która  określa 

kompetencje powiatu w zakresie zadań publicznych o charakterze ponad gminnym. Wśród 

nich znajdują się także takie, które warunkują rozwój turystyki na terenie powiatu.  

Zadania podobne do zadań samorządu gminy związanie z zapewnieniem potrzeb ludności,  

ze sfery użyteczności publicznej. Zaliczono do nich zadania: transportu zbiorowego i dróg 

publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, 

gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, 

leśnictwa i rybactwa śródlądowego porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, promocji powiatu, współpracy 

z organizacjami samorządowymi.  

Budżet Powiatowy pochodzi ze skarbu państwa oraz dochodów własnych – podatki, majątek 

własny, subwencje lub dotacje na określone zadania i cele; wydatki – takie jak gminne. 

W zakresie turystyki określone kompetencje posiadają także: samorządy powiatów 

i województw. Kompetencje powiatu dotyczą zadań publicznych o charakterze ponad 

gminnym.  

Wśród kompetencji samorządu powiatowego znajdują się także takie, które warunkują 

rozwój turystyki na terenie powiatu. Zaliczono do nich zadania z zakresu: 

transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury 

fizycznej i turystyki, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej ochrony 

środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, 

przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, promocji powiatu i współpracy z organizacjami samorządowymi. 



 

44 

 

Samorząd Wojewódzki, wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim.  

 

Jego kompetencje związane są z prowadzeniem polityki regionalnej. Zaliczono do nich takie, 

które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój turystyki w województwie. Wśród nich 

znalazły się zadania w zakresie: kultury i ochrony jej dóbr, modernizacji terenów wiejskich 

i zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury. 

 

Działanie na rzecz ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa  portu zbiorowego i turystyki, 

ochrony praw konsumentów, bezpieczeństwa publicznego przeciwdziałania bezrobociu 

i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

 

Dla rozwoju turystyki w układach terenowych istotne jest przyjęcie przez Samorząd 

kierunków rozwoju. Decydującą role odgrywa atrakcyjność turystyczna gminy lub powiatu. 

Samorządy powinny  dbać o środowisko naturalne,  ochronę dziedzictwa kulturowego, 

ochrona interesu prawnego podmiotów dotkniętych ustaleniami planistycznymi. 

 Rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej – standard, liczba, charakter, wykorzystanie; 

bazy agroturystycznej, drogi i infrastrukturę, obiekty rekreacyjne, wypożyczalnie sprzętu, 

szlaki turystyczne, system informacji turystycznej. 

 

Powinny podejmować działanie na rzecz tworzenia produktu turystycznego, inwentaryzację 

tego, co było poczynione do tej pory, ustalenie produktu markowego. 

 

Działania na rzecz rozwoju agroturystyki. 

  

 Rozwój własnej przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych. 

 Wychowanie dla turystyki – rozwój kadry, przewodnicy, piloci. 

 Promocja gminy i produktów markowych. 

 

Ważną rolę do spełnienia ma - Polska Organizacja Turystyczna POT . Powołano ją w celu 

wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. 

POT tworzy warunki współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego 

i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu 

gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie.  

 

Stowarzyszenia agroturystyczne 

Stowarzyszenia agroturystyczne są to lokalne lub regionalne organizacje grupujące rolników 

świadczących usługi turystyczne w swoich gospodarstwach. Aktualnie działa w Polsce 

 ok. 50 lokalnych i regionalnych stowarzyszeń agroturystycznych. Stowarzyszenia te 

utworzyły w 1996 r Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Celem 

federacji jest rozwój, promocja, stworzenie wypoczynku przy zachowaniu tożsamości 

kulturowej i walorów przyrodniczych. Do federacji przystąpiło 40 lokalnych i regionalnych 
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stowarzyszeń agroturystycznych. Celem jej działania jest reprezentowanie interesów rolników 

oraz wspomaganie działalności agroturystycznej. 

Do szczegółowych zadań Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 

należą: 

 organizacja, rozwój, promocja turystyki wiejskiej,  propagowanie nowych form 

odpoczynku w gospodarstwach rolnych lub innych odpowiednio przystosowanych 

miejscach, 

 reprezentowanie i ochrona interesów członków, tworzenie, zachowanie i ochrona 

walorów kulturowych i przyrodniczych, podejmowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska i produkcji zdrowej żywności’. 

 aktywizacja społeczności wiejskiej w kierunku tworzenia agroturystyki 

 zapewnienie funkcjonowania systemu informacji o turystyce wiejskiej 

 kształtowanie opinii i ocen dotyczących agroturystyki. 

 współpraca z różnymi organizacjami związanymi z działalnością agroturystyczną, 

 uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych, 

 integracja członków, 

 prowadzenie analizy rynku i promocji.  

 

W Polsce idea agroturystyki przyjęła się głównie dzięki możliwości powiększenia dochodów. 

Dobrym pomysłem na polski produkt agroturystyczny jest projekt stowarzyszenia ,,Kraina 

Kugla”. Grupuje ono gospodarzy  głównie z terenów nad Pilicą. Obfitują one w wierzby i to 

właśnie na wiklinie oparto pomysł na przyciągnięcie turystów. Mnogość wyrobów z tego 

surowca zaskakuje i pokazuje, że dzięki oryginalności i wyjątkowości regionu można 

skutecznie zaciekawić przyjezdnych. 

Stowarzyszenie zrealizowało projekt ,,Wierzbowa Kraina Kugla” . Miał on na celu 

zaktywizowanie mieszkańców wsi i wypromowanie wyrobów z wikliny jako największej 

atrakcji regionu. Polska wieś obecnie to już zupełnie inne miejsce niż jeszcze dziesięć lat 

temu. Dziś bez problemu znajdziemy kwaterę, która zapewnia całkiem przyzwoity standard 

i spędzimy niezapomniane chwile korzystając z atrakcji przygotowanych przez miejscowych. 

Znaczenie agroturystyki 

Agroturystyka jest szansą rozwoju szczególnie dla małych gospodarstw.  

Obsługa gości, dbałość o porządek, czy przygotowywanie posiłków są zajęciami bardzo 

pracochłonnymi i czasochłonnymi. Dlatego też rozwój agroturystyki przyczynia się 

do powstawania nowych miejsc pracy. Dodatkowe miejsca pracy powstają również 

w punktach informacji turystycznej, punktach usługowych i handlowych. Często turyści są 

zainteresowani lokalną sztuką ludową, chcą posiadać ludowe rzeźby, obrazy albo inne 

pamiątki z wakacji. Taka działalność przyczynia się również do aktywizacji ludność wiejskiej 

i rozwoju kultury na wsi. Twórczość ludowa jest jednym z elementów, które czynią 

gospodarstwa agroturystyczne atrakcyjnymi dla turystów. 
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Dzięki rozwojowi agroturystyki na wsi, możliwa staje się odnowa zabudowań historycznych, 

a także nowe ich wykorzystanie w sposób przynoszący dochody. Rozwój agroturystyki 

stwarza konieczność rozszerzenia działalności w wielu dziedzinach. Powstają obiekty 

handlowe, gastronomiczne oraz różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, np. banki, 

poczty, ośrodki zdrowia, apteki, warsztaty samochodowe.  

 

Szerokie pole do działania otwiera się przed drobnymi zakładami przetwórstwa rolnego, 

np. lokalnymi mleczarniami, piekarniami, ciastkarniami, masarniami. Zatem agroturystyka 

to nie tylko dochód alternatywny dla właścicieli małych gospodarstw.  

Dzięki agroturystyce rozwija się infrastruktura na obszarach wiejskich.  

Działalność turystyczna mobilizuje do wielu inwestycji w skali całej wioski i gminy. 

Budowane są drogi dojazdowe, wodociągi, gazociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, 

linie telefoniczne. Tego rodzaju inwestycje sprzyjają rozwojowi agroturystyki, ale również 

ułatwiają życie codzienne społeczności wiejskiej. 

 

Agroturystyka,  jest więc istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego terenów wiejskich. 

Turyści maja bezpośredni kontakt z rodzinami rolniczymi, przez co mogą poznać pracę 

w rolnictwie, tradycje, zwyczaje i obyczaje na wsi. Sprzyja to wzrostowi poszanowania 

dla mieszkańców wsi i zrozumieniu ich problemów.  

 

Z drugiej strony, pomimo wielu korzyści, jakie dla obszarów wiejskich i zamieszkałej tam 

ludności niesie agroturystyka, to często wraz z jej rozwojem pojawiają się problemy, 

dotyczące na przykład środowiska naturalnego.  

 

Różne formy aktywnej rekreacji, m.in. narciarstwo zjazdowe, jazda konna, wspinaczki, rajdy 

rowerowe, piesze, mogą powodować degradację wiejskiego krajobrazu, zanieczyszczenie, 

nadmierny hałas. Zmienia się charakter niektórych budowli, nie zawsze w pożądanym 

kierunku. Dlatego też, myśląc o korzyściach jakie płyną z agroturystyki, należ również wziąć 

pod uwagę zagrożenie, jakie niesie ze sobą nadmierny rozwój ruchu turystycznego 

i próbować pogodzić te dwa aspekty. Jest to niewątpliwie duże wyzwanie dla organizatorów 

turystyki, władz i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, by straty nie rosły szybciej 

aniżeli korzyści. Wymaga to lokalnej mądrości, przywództwa oraz wysiłku zbiorowego. 

  

 

Agroturystyka  to znakomity obszar aktywności  dla kobiet zamieszkujących obszary 

wiejskie. Liderki na obszarach wiejskich  wspierają organizacje pozarządowe takie jak: 

Lokalne Grupy Działania poprzez różnego rodzaju granty wykorzystywane na tworzenie 

ścieżek przyrodniczych, szlaków rowerowych, wież widokowych, organizacje szkoleń 

i konferencji itp. 

Dużym wsparciem są Koła Gospodyń Wiejskich, a także inne organizacje. 
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Gospodarstwa opiekuńcze 

 

Obszary wiejski to środowisko o ogromnym potencjale, często jeszcze nieodkrytym.  

Ten potencjał można wykorzystywać na wiele sposobów.  

 

Oprócz produkcji rolnej, jako podstawowej funkcji wsi i rolnictwa, obszary wiejskie mogą 

spełniać wiele innych służących ludziom o różnych potrzebach. Realnym, narastającym 

problemem w najbliższych latach będą niekorzystne trendy demograficzne. Jak prognozuje 

Główny Urząd Statystyczny, w 2030 roku w Polsce osób w podeszłym wieku będzie 

23,8 procent to jest dwukrotnie więcej niż obecnie. Zatem co czwarty Polak, mieszkający 

na wsi będzie potrzebował wsparcia, bądź to aktywizacji w kierunku przedłużenia dobrej 

kondycji fizycznej i psychicznej, bądź to opieki. Ponadto jak w każdym społeczeństwie, także 

i  w naszym żyje pewien odsetek ludzi z różnymi dysfunkcjami. Są to osoby niepełnosprawne 

ruchowo i intelektualnie, cierpiące na chorobę Alzheimera bądź  autyzm,  czy też osoby 

długotrwale bezrobotne, uzależnione, wypalone zawodowo i byli więźniowie. Wszyscy oni 

wymagają opieki i wsparcia. 

 

Do tej pory systemowe, instytucjonalne działania w tym kierunku były podejmowane 

w niewielkim zakresie.  

 

Zmiany można oczekiwać w związku ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, w ramach 

której realizowany będzie projekt „Gospodarstwo otwarte na ludzi”. Jest to projekt 

realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zakłada m.in.: 

 utworzenie w każdym województwie kilku - kilkunastu, a jeśli będzie zainteresowanie, 

nawet kilkudziesięciu gospodarstw opiekuńczych w formule podmiotów działalności 

gospodarczej lub innej formie dozwolonej przepisami prawnymi; 

 budowę systemu wsparcia instytucjonalnego dla gospodarstw opiekuńczych, w tym  

ustanowienie koordynatorów regionalnych oraz zbudowanie kapitału ludzkiego 

dla potrzeb realizacji projektu; 

 budowę sieci gospodarstw wpisujących się w ideę rolnictwa społecznego; 

 wypracowanie modelowych rozwiązań dla potrzeb rozwoju gospodarstw opiekuńczych; 

 prowadzenie działań promocyjnych, w tym konferencje regionalne i ogólnopolskie, 

spotkania, warsztaty dla osób zainteresowanych tą formą działalności; 

 budowę mechanizmów kontroli jakości i rzetelności świadczenia usług; 

 badania interdyscyplinarne towarzyszące projektowi. 

 

Projekt, będzie finansowany w ramach środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

przeznaczonych na realizację Planu Operacyjnego 2016-2017 oraz 2018-2019, Regionalnych 

Programów Operacyjnych, POWER. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, a w projekt włączone są 
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Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Aktualnie trwają prace nad projektem oparte 

o  szerokie konsultacje.  

 

Zapisany w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, projekt Gospodarstwa otwarte na ludzi – 

gospodarstwa opiekuńcze, to element szerszej koncepcji tzw. Rolnictwa społecznego, które 

łączy ideę rolnictwa wielofunkcyjnego i usługowo – społecznego z opieką zdrowotną, na 

poziomie lokalnym. 

Idea gospodarstw opiekuńczych może być w przyszłości szansą rozwoju dla wielu 

gospodarstw. Możliwe, że utworzenie gospodarstwa opiekuńczego będzie dobrym  

pomysłem na dodatkowy zarobek18, a jednocześnie odpowiedzią na potrzeby seniorów 

i innych grup z różnymi dysfunkcjami. Gospodarstwa opiekuńcze bowiem mogą 

zaoferować nową formę rehabilitacji i integracji poprzez udział w wykonywaniu prostych 

czynności: przy opiece nad zwierzętami, uprawie ogródka, wspólnego wykonywania prac 

ręcznych czy nawiązywania kontaktów z osobami w podobnej sytuacji życiowej.   

Warto śledzić postępy prac w tym zakresie, choćby na  stronie krakow@cdr.gov.pl. 

w zakładce, a także, zasięgać informacji u doradców rolniczych 

 w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. 

 

Mimo, że gospodarstwa opiekuńcze w Polsce to stosunkowo nowy pomysł, to są pierwsze 

doświadczenia. Największy dorobek w tym zakresie ma Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego. Dla popularyzacji stosunkowo nowej idei gospodarstw 

opiekuńczych wykorzystano wywiad z przedstawicielami ODR przedstawiony na stronie 

Witryna wiejska.org.pl gospodarstwa opiekuńcze, dotyczący projektu „Zielona opieka - 

gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”. Projekt jest realizowany przez 

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie 

z Lokalną Grupą Działania "Bory Tucholskie".  

 

W Polsce działają komercyjne gospodarstwa opiekuńcze w różnych regionach kraju, 

natomiast pierwsze działania instytucjonalne skierowane w stronę wsparcia tego typu 

projektów trwają już od dłuższego czasu w woj. kujawsko-pomorskim.  

 

W bieżącym roku właśnie w woj. kujawsko-pomorskim ruszył projekt, w którym bierze 

udział kilkanaście gospodarstw i kilkudziesięciu podopiecznych. W jednym gospodarstwie 

przebywa średnio 5 osób. Zajęcia odbywają się w cyklu 8  godzinnym, przez 5 dni w 

tygodniu. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, jako realizator programu ma 

podpisane umowy o pracę z opiekunami. Właściciel gospodarstwa też może być opiekunem. 

Nie zawsze tak jest, są też osoby spoza gospodarstwa, lecz zawsze są one z nim związane. 

 

W powiecie tucholskim przygotowano osiem gospodarstw opiekuńczych - cztery 

w przeszłości działały, jako gospodarstwa agroturystyczne. Wszystkie osoby, chcące 

prowadzić takie gospodarstwa musiały ukończyć kurs opieki nad osobą starszą. 

                                                           
18 Bożena Radziszewska, „Wiadomości Rolnicze” PODR Szepietowo 

mailto:krakow@cdr.gov.pl
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Same gospodarstwa musiały spełniać określone w projekcie wymagania dla gospodarstwa 

opiekuńczego, czyli posiadać pokój dzienny, pokój do odpoczynku, dostęp do kuchni i do 

łazienki, oraz brak barier architektonicznych. Najważniejsze jednak było otoczenie 

gospodarstwa  i bliskość natury.”  

Harmonogram dnia w gospodarstwie  

 

„Zajęcia dla podopiecznych w każdym miejscu są ustalane indywidualnie; przez opiekunów, 

podopiecznych i psychologa. Zakłada on określone pory na realizację wspólnych zajęć, 

rozmowy, posiłek, ale dopuszczona jest pewna elastyczność, uzależniona od dyspozycji 

podopiecznych i ich potrzeb. Z uwagi na porę roku i aurę, obecnie podopieczni zajmują się 

grami, rękodziełem oraz rozrywkami umysłowymi, ćwiczeniami pamięci. Gdy pogoda na to 

pozwala wybierają się na spacery.  

 

Z nadejściem wiosny zwiększą się możliwości zróżnicowania zajęć, które są uzależnione 

od indywidualnych warunków w gospodarstwie; podopieczni mogą opiekować się 

zwierzętami (np. karmienie drobiu, asystowanie przy oporządzaniu krów), wykonywać prace 

w ogródku itp. Z założenia ten rodzaj opieki jest powiązany z tradycyjnym gospodarstwem 

rolnym i cyklicznie zmieniającymi się pracami.” 

 

Inny przykład funkcjonującego gospodarstwa opiekuńczego 

 

Gospodarstwo opiekuńcze, które obecnie prowadzą państwo Zofia i Marian Kulczykowie 

z Bysławia (gmina Lubiewo) gości w swoich progach pięć pań, które mają wsparcie 8 godzin 

dziennie, przez 5 dni w tygodniu. 

 

Podczas codziennych zajęć w gospodarstwie, dzieje się sporo. Podopieczni spędzają czas na 

czytaniu książek, rękodzielnictwie, spacerach i wielu innych czynnościach, jednak najbardziej 

polubili spotkania w swoim gronie, gdzie prowadzą długie rozmowy na najróżniejsze tematy 

lubią także… śpiewać.  

Co jest najważniejsze podczas takich spotkań? Możliwość obcowania z innymi ludźmi, 

wymiany poglądów, doświadczeń, powstają przyjaźnie. Jest kawa, domowe ciasto, herbata, 

wszystko przy wspólnym stole. A kiedy ktoś poczuje się zmęczony…, czeka na niego osobny, 

piękny, jasny pokój, gdzie można wypocząć, a nawet  zdrzemnąć! 
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Przykłady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Europie19 

 

Przykład z Norwegii 

 

Gospodarstwo Stene Store działa w niewielkiej norweskiej miejscowości Onsøy położonej na 

południe od Oslo. Oprócz prowadzenia zwyczajnej działalności rolniczej, świadczone są tu 

także usługi w zakresie opieki dziennej dla osób cierpiących na demencję. Oferta usług 

opiekuńczych została stworzona we współpracy z władzami gminy Fredrikstad.  

 

Gospodarstwo prowadzone jest przez małżeństwo Mony i Ketila Andrea z dziećmi. Rodzina 

wykonuje większość prac w gospodarstwie zarówno związanych z pracami rolniczymi jak 

i opiekuńczymi. Dzięki współpracy z gminą, w gospodarstwie zatrudniony jest 

wyspecjalizowany opiekun w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pielęgniarka w niepełnym 

wymiarze czasu pracy. Ich wsparcie pozwala na utrzymanie wysokiego standardu opieki nad 

cierpiącymi na demencję osobami. Wsparciem objęte są osoby, które mogą się samodzielnie 

poruszać. Osoby przebywające w gospodarstwie cierpią na zaburzenia poznawcze związane 

z  upośledzeniem pamięci. Są to upośledzenia, które wymagają stałej opieki. Głównym celem 

jaki wyznaczają sobie właściciele gospodarstwa jest tworzenie przyjaznego miejsca w którym 

zarówno opiekunowie jak i podopieczni mogą miło i aktywnie spędzić czas. Dzień na farmie 

składa się z dużej liczby zajęć na świeżym powietrzu. 

Osoby korzystające z oferty gospodarstwa pomagają w prostych pracach gospodarskich np. 

zajmują się karmieniem kurcząt, pielęgnują ogród. Ważne jest także wspólne gotowanie, 

robienie przetworów. Gospodarze dążą do tego, by mogli oni cieszyć się aktywnym życiem. 

Możliwość korzystania z opieki jest bardzo ważna dla rodzi pacjentów. Dzięki niej mogą 

normalnie pracować, uczyć się, odpoczywać. 

 

Przykład z Holandii20 

 

Gospodarstwa opiekuńcze w Holandii – studium przypadku ‘‘Erve Knippert’’ Wim i Magra 

Waanders – gospodarstwo z bydłem, trzodą chlewną, drobiem i  ogródem . 

 

• Gospodarze czuli się niepotrzebni, „nie robimy nic użytecznego” mówili – 

postanowili założyć gospodarstwo opiekuńcze. 

• Przestrzeń do życia w ich gospodarstwie opiekuńczym została urządzona zgodnie 

z życzeniami seniorów. Seniorzy mieszkają w przybudówce, gdzie jest salon z aneksem 

kuchennym oraz  sypialnie. Nie wszyscy mieszkają na farmie, część na noc wyjeżdża.  

                                                           
19 Gospodarstwa opiekuńcze na tle rolnictwa społecznego – Marta Starmach Źródło: http://www.stenestore.no/ Opracował: 

Konrad Stępnik, CDR o/Kraków 

20 Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin. Kujawsko-Pomorski ODR Ryszard Kamiński 

http://www.stenestore.no/
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• Seniorzy pracują kiedy chcą.  Większość z nich chętnie pomaga w gospodarstwie 

i w obowiązkach domowych. Są też tacy, którzy tylko obserwują co dzieje się 

w gospodarstwie.  

• Koszty opieki  i utrzymania pokrywa instytucja opiekuńcza (opieka społeczna)  -

46euro/dzień, w  niektórych  przypadkach 75euro/dzień.  

• Zaangażowanie czasowe właścicieli – 60% produkcja rolna, 40% opieka nad seniorami 

• Dochody w gospodarstwie – 10% produkcja rolna, 70% usługi opiekuńcze, 20% inne 

(w tym dopłaty).  

 

Po analizie przedstawionych przykładów można powiedzieć, że istnieje realna możliwość 

połączenia działalności agroturystyznej z opiekuńczą. 

Ponadto tworzenie gospodarstw opiekuńczych jest szansą na pozyskanie dodatkowego źródła 

dochodu przez każdą osobę zainteresowaną podjęciem takiej działalności.  

 

Zagrody edukacyjne 

 

Zagrody edukacyjne w Polsce funkcjonują od kilku lat. Tworzone są często na bazie 

gospodarstw agroturystycznych. Czynnikiem silnie motywującym właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych21 do poszerzania oferty o działalność edukacyjną, są względy 

ekonomiczne. Prowadzenie zagrody edukacyjnej generuje dodatkowy dochód, szczególnie 

poza sezonem. Dla wielu prowadzenie zagród edukacyjnych jest często misją. Stwarza 

bowiem możliwość przybliżenia, szczególnie dzieciom i młodzieży naturalnego środowiska 

gospodarstwa wiejskiego, przekazania wiedzy na temat pochodzenia żywności i sposobu jej 

wytwarzania. Zagrody edukacyjne mogą być tworzone,  także jako samodzielne podmioty, 

bez świadczenia usług hotelowych czy gastronomicznych.  

 

Zapleczem zagród  edukacyjnych  są różnego rodzaju budynki gospodarcze: stodoły, obory, 

stajnie, szopy, spichlerze, magazyny,  budynki służące przetwórstwu takie jak: młyny, 

serowarnie, dojrzewalnie, „domowe piekarnie”, pracownie pszczelarskie.  

Warunkami sprzyjającymi do prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie jest 

jego położenie, sprzęty rolnicze i gospodarstwa domowego, obecność zwierząt 

hodowlanych i uprawy.  

 

Aby mogła funkcjonować zagroda edukacyjna należy stworzyć  ofertę edukacyjną czyli 

przygotować program, a następnie zaprezentować go podczas warsztatów, pokazów, szkoleń, 

pogadanek, ścieżek przyrodniczych czy zielonych szkół.  

 

W ramach takich zajęć mogą odbywać się np. pokazy przetwarzania zboża, warsztaty wyrobu 

filcu z wełny owczej czy lekcje przyrody na łonie natury.  

 

                                                           
21 Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; Małgorzata Bogusz UR w 

Krakowie i Elżbieta Kmita- Dziasek CDR/Kraków 
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Zajęcia edukacyjne mogą przynieść korzyści zarówno  rolnikom, jak i uczestnikom. Ważne są 

także dla szkół. Szkoły bowiem zyskują urozmaicony proces kształcenia poprzez prowadzenie 

zajęć praktycznych dotyczących różnej tematyki. Zajęcia w zagrodach edukacyjnych 

realizowane są  w ramach programów szkolnych i pozaszkolnych, ale przede wszystkim są 

atrakcją turystyczną dla rodzin z dziećmi.  

 

Pobyt w zagrodzie daje możliwość poznania dawnych zawodów – rolnika, młynarza, 

garncarza czy kowal oraz nauczenia się sporządzania pożywienia na przykład pieczenie 

chleba, wykorzystanie w żywieniu dziko rosnących roślin, ziół, sporządzanie kiszonek, 

przetworów owocowych oraz wędlin domowych. Można również bliżej zapoznać się 

z pszczelarstwem, posłuchać ciekawych opowieści o życiu i rozwoju rodziny pszczelej, 

zobaczyć królową i pokosztować miodu. Zajęcia w zagrodach edukacyjnych sprzyjają 

wszechstronnemu rozwojowi dziecka oraz rozwijają wiele zmysłów. Korzyści ma także 

rolnik, jest to dodatkowe źródło dochodu, okazja do spotkania z potencjalnymi 

konsumentami oraz satysfakcja z  trudu włożonego w pracę w gospodarstwie. 

 

Wsparcia zagrodom edukacyjnym udziela Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 

w Krakowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz ich terenowe oddziały. Pomoc ta 

polega na doradztwie merytorycznym, gównie poprzez szkolenia, seminaria, konferencje, 

warsztaty, a także poprzez działalność wydawniczą: publikacje i poradniki. 

 

Od kilku lat (2011 r.) funkcjonuje w Polsce Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych. 

Przedsięwzięcie powstałe w wyniku realizacji projektu przez Centrum Doradztwa Rolniczego  

w Brwinowie Oddział w Krakowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego na zlecenie 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w oparciu o doświadczenia europejskie.  

 

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych szybko się rozwija. 

Należy do niej już ponad 200 gospodarstw. 

 

W ramach Sieci zagrody edukacyjne mogą promować swoje oferty w ogólnopolskim 

systemie internetowym i wymieniać swoje doświadczenia. Udział w Sieci jest bezpłatny. 

Wystarczy jedynie: 

 

 zapoznać się z regulaminem i spełniać minimalne wymagania obligatoryjne, 

realizować minimum dwa cele edukacyjne oraz posiadać uprawy lub zwierzęta 

gospodarskie do prezentowania podczas zajęć, 

 wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, 

 uzyskać rekomendację uprawnionego doradcy ośrodka doradztwa rolniczego.  

Uczestnicy Sieci uzyskują prawo do używania logo zagrody edukacyjnej, utworzona jest 

strona internetowa, gdzie pod adresem www.zagrodaedukacyjna.pl można uzyskać wiele 

ważnych dla prowadzenia tej działalności informacji. Uczestnicy sieci uczestniczą 

w ogólnopolskich konferencjach, organizowanych w różnych częściach kraju. 

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/
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Podczas warsztatów, które zwykle towarzyszą konferencji oraz pobytów studyjnych 

w zagrodach edukacyjnych mają możliwość wymiany doświadczeń i zdobycia aktualnej 

wiedzy niezbędnej do rozwijania swojej działalności. 

Poniżej kilka przykładów zagród edukacyjnych. Przykłady zostały zaczerpnięte ze stron 

internetowych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. 

 

Zagroda Edukacyjna „Skrawek Nieba” – województwo małopolskie 

 

Oferta warsztatów edukacyjnych organizowanych w gospodarstwie agroturystycznym 

„Skrawek Nieba” We wsi Łosie, będącym członkiem ogólnopolskiej sieci zagród 

edukacyjnych dla dzieci. Skrawek Nieba”  leży  w łemkowskiej wsi Łosie obok Jeziora 

Klimkówka i Magurskiego Parku Narodowego.  

 

Drewniana chata łemkowska znajdująca się na terenie 3ha gospodarstwa rolnego , które 

realizuje programy edukacyjne dla dzieci współpracując z lokalnymi rzemieślnikami 

i twórcami ludowymi i nauczycielami między innymi warsztaty z zakresu dawnych metod 

pieczenia chleba oraz placków i proziaków w piecu chlebowym. 

Zagroda Edukacyjna u Garncarza Szyszka – województwo pomorskie 

„Hodowla koni, oraz garncarstwo to główne działania , którymi zajmujemy się już od wielu 

lat. Dzięki narastającemu zainteresowaniu naturą, zajęciami na wsi, możemy rozwijać naszą 

działalność, stwarzając coraz lepsze warunki dla nas i naszych gości.  

W naszym gospodarstwie przyjmujemy grupy szkolne i przedszkolne. Przybliżamy 

tematykę świata koni oraz odkrywamy tajniki jednego z najstarszych zawodów świata, 

jakim jest garncarstwo. 

Gospodarstwo edukacyjne, to dobra forma zdobywania i poszerzania wiedzy nie tylko dla 

dzieci, młodzieży, czy dorosłych, to także dostęp do działań innowacyjnych dla nauczycieli 

czy opiekunów.” - mówią o swojej zagrodzie edukacyjnej właściciele. 

 

Zagroda edukacyjna Międzyczas – województwo podkarpackie 

 

„W Zagrodzie Edukacyjnej Międzyczasu oferujemy dwa ściśle połączone ze sobą tematy: 

owczarstwo i ekologia. Temat owieczki przewija się podczas całego pobytu, ale także staramy 

się pokazać co tak naprawdę znaczy ekologia w takiej zagrodzie, a przede wszystkim jakie 

znaczenie ma środowisko naturalne, zdrowa żywność zarówno dla zwierząt jak i ludzi. Pobyt 

uatrakcyjniają wypieki tradycyjnej kuchni wiejskiej, prace plastyczne dotyczące zwierząt 

poznanych w gospodarstwie oraz pieczenie kiełbasek.  
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Oczywiście w gospodarstwie można zobaczyć także inne zwierzęta: kozy, drób, króliki, 

pasiekę pszczół… To w jakim stopniu podczas pobytu udaje się przekazać mała garść miłości 

do rolnictwa i trochę wiedzy, mam nadzieję również dobrej zabawy, nie jesteśmy w stanie 

dowiedzieć się już dziś. Ale mam nadzieję, że w przyszłości chociaż jedna osoba, która nas 

odwiedzi powie, że została zarażona naszą miłością do ziemi i, że właśnie tu odnalazła starą 

zakurzoną porzuconą jej duszę….” – mówią gospodarze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiast podsumowania 

„Mimo, że zagrody edukacyjne tworzone są często z pobudek ekonomicznych, 

to działalność edukacyjna, jak podają 1 w artykule „Zagrody edukacyjne jako 

przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”; autorki: 

Małgorzata Bogusz i Elżbieta Kmita- Dziasek, nie stanowi głównego czy 

nawet zasadniczego źródła dochodu. Mimo to, że zyski z edukacji stanowią 

niewielką część w strukturze dochodów, to właściciele nadal chcą rozwijać 

tę działalność, ponieważ dla każdego z nich to przede wszystkim pasja.” 
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Działalność kobiet w organizacjach  pozarządowych i samorządach lokalnych 

jako aktywność przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu 

 

W ostatnich latach liczba osób angażujących się w działalność społeczną systematycznie 

wzrasta22. Na ogół podstawą aktywności społecznej w organizacjach obywatelskich, takich 

jak: stowarzyszenia, fundacje, związki, samorzady, ruchy społeczne są potrzeby kreowane 

przez środowisko pracy, instytucje społeczne czy po prostu innych ludzi. Aktywność 

w organizacjach obywatelskich deklaruje siedmiu na stu dorosłych Polaków, przy czym 

aktywność kobiet jest wyższa niż mężczyzn. Identyfikacja tej aktywności jest szczególnie 

ważna w kontekście rozwoju lokalnego. Jakie więc jest zaangażowanie kobiet wiejskich na 

najniższym szczeblu, czyli w samorzadzie wiejskim i gminnym oraz w organizacjach 

pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich?  

 

Jest to ważne w kontekście wielofunkcyjnego, zrównoważonego rozwoju wsi. Bowiem 

według tej koncepcji, wieś oprócz funkcji rolniczej ma pełnić inne ważne funkcje: 

opiekuńczą, gospodarczą, ekologiczną, rekreacyjną czy społeczno – kulturalną. Obszary 

wiejskie stają się też miejscem zamieszkania ludności miejskiej.  

 

Oznacza to konieczność rozwoju szerokiego wachlarza usług, potrzebę aktywizacji kobiet 

wiejskich, których kapitał intelektualny i niewykorzystane często zasaby nabierają nowego 

znaczenia. Najczęściej animatorkami i inicjatorkami różnego rodzaju aktywności kobiet 

wiejskich są doradczynie Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego23, specjalistki 

wiejskiego  gospodarstwa domowego. To one udzielają podstawowych informacji 

związanych z funkcjonowaniem, rejestracją i innymi wymogami, jakie powinny spełnić NGO 

podejmując decyzję o rejestracji, one również pomagają pisać statuty. Podpowiadają, 

co można zrobić, gdzie uzyskać dofinansowanie, wreszcie organizują konkursy, spotkania, 

przeglądy, wystawy na których członkinie organizacji pozarządowych mogą prezentować 

swój dorobek. Wspierają je nie tylko wiedzą, doradztwem, 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 aktywnie uczestniczyć w życiu wsi. Działalność 

doradczyń wgd, niestety w ostatnich latach jest maginalizowana (brak środków 

na działalność).  

 

Coraz więcej kobiet działa w różnych organizacjach wspierających rozwój obszarów 

wiejskich, co staje się zachętą i wzorcem dla innych, ośmielając je do znajdowania własnych 

form i obszarów aktywności. W ostatnich latach, zauważalny jest wzrost aktywności kobiet 

w samorządach. Najniższym szczeblem samorządowym w Polsce jest samorząd wiejski. 

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys lub sołtyska wsi.  

 

                                                           
22 Problemy Drobnych Gospodarstw; nr2 2016, 29-44 

23 Społeczno –gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich; Michał Wnęk CDR O/Kraków 



 

56 

 

Z dostępnych danych GUS wynika, że kobiety w Polsce w 2014 roku sprawowały funkcje 

sołtyski w blisko 36% wsi. Dla porównania w 1967 roku ten odsetek wynosił zaledwie 2,8 %. 

Bez względu na powody, dlaczego tak się dzieje, postęp jest znaczący. Pełniąc te funkcje, 

kobiety są bardzo aktywne. Skutecznie zabiegają o unijne wsparcie dla swoich wsi, inicjują 

remonty świetlic, budowę placów zabaw dla dzieci, organizują festyny, spotaknia, szkolenia. 

Szczeblem samorządowym „najbliższym” mieszkańcom wsi jest samorząd gminny 

z wybieralną radą gminy oraz wybieralnym wójtem bądź burmistrzem gminy. Kobiety coraz 

częściej kandydują do samorządu i uzyskują mandaty. Jak podaje Brodzińska w 2010 r. 

odsetek kobiet kandydujących do organów wybieralnych wyniósł 32%, a 2014 r. 35%. 

 

Kobiece kandydatury czraz częściej pojawiają się w wyborach na wójtów, burmistrzów, choć 

odsetek kobiet sprawujących te funkcje jest ciągle niewielki. W 2014 r. wyniósł srednio 

10,9% i był bardo zróżnicowany regionalnie. Najwięcej kobiet wybrano w województwach 

północnych i zachodnich: zachodniopomorsie (17,5%), najmniej małopolskie (6%), podlaskie 

(6,8%). Reasumując, należy podkreslić, że udział kobiet w strukturach samorządu lokalnego 

systematycznie wzrasta. Obecnie blisko 11% kobiet sprawuje funkcje wójta czy burmistrza. 

Kobiety stanowią ponad 25% radnych gmin. Oznacza to, że kobiety wiejskie są coraz częściej 

akceptowane jako aktywne uczestniczki lokalnego życia publicznego.  

 

Podejście LEADER a sprawa kobiet 

Opierając się na Raporcie MPiPS z 2007 roku (badania przeprowadzone na reprezentatywnej 

grupie 978 kobiet) „Wieloaspektowa sytuacja kobiet na rynku pracy” można wskazać jedynie 

kilka istotnych cech tej grupy: ciągle podnosi się wiek kobiet zachodzących w ciążę, znaczna 

część kobiet nie wykorzystuje urlopów wychowawczych, a częściej z prawa do pełnego 

urlopu korzystają kobiety z niższym wykształceniem. Najczęstszą przyczyną 

korzystania z urlopu wychowawczego w całości lub części okazuje się konieczność 

sprawowania opieki nad dzieckiem. Szansa powrotu do pracy jest silnie uzależniona 

od poziomu wykształcenia kobiet, gdzie kobiety z wykształceniem podstawowym lub 

zasadniczym zawodowym częściej niż kobiety z wykształceniem średnim i wyższym 

przechodzą w stan bezrobocia lub bierności zawodowej, a także od statusu zatrudnienia 

w chwili urodzenia dziecka – rodzaju umowy o pracę. W grupie tej zdiagnozowano takie 

problemy jak: niechęć do podjęcia pracy w związku z wychowaniem dziecka, powstanie luki 

w życiorysie zawodowym powodującej brak ciągłości doświadczenia, wzrostu kwalifikacji, 

uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, tzw. stygmatyzację, czyli brak chęci zatrudnienia 

„młodych mam” przez pracodawców.  

Ponadto grupę tę cechuje brak motywacji do podjęcia pracy i konieczność zapewnienia opieki 

nad dzieckiem. Chodzi tu nie tylko o kwestie zostawienia dziecka w przedszkolu czy żłobku, 

ale także o kwestie godzin pracy tych placówek, odbioru i dowozu dziecka z tych placówek, 

co na terenach wiejskich jest bardzo utrudnione. Powołując się na Raport „Wieloaspektowa 

sytuacja kobiet na rynku pracy” kobiety wskazywały najczęściej na ważność takich rozwiązań 

polityki rodzinnej jak preferencje dla płatnych urlopów wychowawczych dla rodziców oraz 
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dla elastycznych formy czasu pracy. Wskazywano również na konieczność zwiększenia 

miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach. 

 

Kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka. Kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka to grupa kobiet, które odbyły urlop 

macierzyński lub wychowawczy i planują powrót na rynek pracy posiadając dziecko do lat 7, 

jednak nie mają zatrudnienia. Grupa składa się z kobiet, które bądź to same zwolniły się 

ze względu na poród i opiekę nad małym dzieckiem, bądź to zostały zwolnione z zakładu 

pracy i w ostatnim czasie zajmowały się wychowywaniem dziecka. W grupie tej znajdują się 

również kobiety, które dopiero wchodzą na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci. 

Okres pozostawania bez pracy jest dla osób z tej grupy istotną luką w życiu zawodowym 

i edukacyjnym. 

 

RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

 

Jednym z działań, które odpowiadają na powyższe problemy jest działanie ujęte w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).  Podejście LEADER, 

czyli jest wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) ujęte jako rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). 

Instrument oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej od 1991 roku.  

 

Podstawowymi założeniami metody LEADER, są: 

 

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii), 

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego 

obszaru), 

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu), 

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą 

różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego), 

5) innowacyjność (w skali lokalnej), 

6) decentralizacja zarządzania i finansowania, 

7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk). 

 

Zakres tematyczny instrumentu RLKS obejmuje m.in. działania na rzecz poprawy zatrudnienia 

i tworzenia miejsc pracy, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, rozwój 

ekonomii społecznej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, rewitalizację 

fizyczną, gospodarczą i społeczną ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. 

Lokalne Grupy Działania (LGD) wdrażające podejście LEADER ujęły w swoich zadaniach 

sposób, w jaki partnerstwo zmierzy się z powyższymi wyzwaniami, a także określiły sposób 

rozwiązujący problemy grup defaworyzowanych istniejących na obszarze LGD. Grupy te 

wynikały z analizy SWOT i zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).  
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Grupy defaworyzowane 

 

Głównie grupy defaworyzowane, ze względu na dostęp do rynku pracy, to: osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby 

powyżej 50 roku życia.  

W przypadku wyboru operacji współfinansowanych z EFRROW premiowane przez LGD są 

operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z następujących kryteriów: generujące 

nowe miejsca pracy; innowacyjne; przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu; realizowane przez podmioty zakładające działalność, której 

podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na 

obszarze objętym lokalną strategią rozwoju); ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup 

defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR. W przypadku 

konkursów na realizację operacji głównie wdraża się projekty z zakresu zakładania 

działalności gospodarczej, rozwijania przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł dochodu.  

Grupy defaworyzowane oznaczają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których 

w LSR skierowane są działania związane z kształtowaniem i promocją postaw 

przedsiębiorczych – działania aktywizujące zawodowo, zwiększające ich szanse 

na znalezienie zatrudnienia. Dla takich osób LSR przewiduje możliwość pozyskania środków 

na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ponadto, LGD często premiuje firmy 

z obszaru, które będą takie osoby zatrudniać.  

Występujący w całej Polsce niż demograficzny oraz migracje za pracą, które także dotykają 

obszar LGD powodują konieczność podjęcia działań w kierunku pracujących młodych kobiet 

w trosce o demograficzną przyszłość społeczeństwa. Decyzje kobiet o przesuwaniu na później 

posiadania dziecka oraz wyjazdy do pracy za granicę wielu młodych kobiet niosą za sobą 

długookresowe i wymierne skutki społeczne. Na wielu obszarach LGD, zdiagnozowano kilka 

problemów dotyczących tej grupy społecznej, m.in. zauważono, iż sztywna organizacja czasu 

pracy i niedostatek opieki instytucjonalnej to główne czynniki powodujące trudności 

w łączeniu pracy zawodowej i opieki nad dziećmi.  

 

W ramach LEADER realizowane są zatem operacje w zakresie szeroko pojętej 

przedsiębiorczości oraz wspierane będą działania mające na celu wyposażenie w niezbędną 

wiedzę lub umiejętności oraz kwalifikacje m.in. osób planujących rozpoczęcie działalności 

dodatkowej do działalności rolniczej oraz osób odchodzących z rolnictwa. Celem będzie 

aktywizowanie bezrobotnych, grup defaworyzowanych, współpraca LGD z przedsiębiorcami 

w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR, 

sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi 

i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki 

doradztwa rolniczego. 
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Zakończenie 

 

Szanowne Panie, 

opracowanie składa się z dwóch skryptów. Staraliśmy się zgodnie z definicją skryptu 

przedstawić najbardziej aktualne informacje na określone w  opisie projektu tematy, licząc, 

że zainspirują one Panie do kolejnych inicjatyw. Skrypty są adresowane do Liderek 

społeczności lokalnych, których udział w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym 

jest nieoceniony. 

 

Skrypt I traktuje o prawach kobiet w Polsce, Europie i na świecie. Choć materiał jest dość 

syntetyczny, to wskazuje na wystepujące ciągle jeszcze problemy. Być może, stanie się on 

zachętą do pogłębienia wiedzy na temat sytuacji kobiet na różnych kontynentach i życzliwego 

wsparcia podejmowanych przez nie działań. Przybliży wysiłki różnych instytucji zajmujących 

się tym problemem. 

 

W skrypcie II prezentowane są działania w kiernku poprawy warunków życia mieszkańców 

wsi, kobiet w szczególności. Opisane są możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, który jest wdrażany przez MRiRW oraz te wynikające ze 

Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowane przez różne resorty na rzecz mieszkańców 

wsi. Zaprezentowane też są, dobrze znane, działania w nowej odsłonie.  

Gospodarstwa agroturystyczne, które mogą wdrażać idee zagród edukacyjnych, czy rodzące 

się koncepcje gospodarstw opiekuńczych. Godną zainteresowania jest kwestia spółdzielczości 

wiejskiej, w tym spółdzielni socjanych. Spółdzielnie socjalne to dobry pomysł szczególnie 

dla  tych, którzy tracą pracę i chcieli by dla siebie i środowiska stworzyć, dobre, stabilne 

miejsca pracy. Przewodniczkami po tych inicjatywach zapewne będą Koleżanki Doradczynie 

z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, na których merytoryczne wsparcie i życzliwość 

na pewno możecie Panie liczyć. 

 

 


