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dom drewniany w Czerwińsku; 

źródło: https://www.everyculture.com/No-Sa/Poland.html

„Życie kobiet wiejskich składa się z pracy, wychowywania dzieci, 

niwelowania kłopotów, uładzania współżycia z sąsiadkami, miłości 

rodzinnej, modlitwy, uzewnętrzniania uzdolnień artystycznych, ‘raz na 

czas takich czy owakich pogwarek’, umizgów do siebie, może i nawet 

wymówek, pyskówek  i wszystkiego co dobre i złe, miłe i przykre, 

spokojne oraz złośliwe, takie, siakie i owakie.”

źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

P. Płatek, Kobiety sercem wsi, S.F. Teatr Regionalny, Kraków 2002, s.10.

Wsi spokojna, wsi wesoła… tradycyjna społeczność



„Nieraz to nocami robię, jak dzieci śpią, żeby nie 

widziały, że ja tyle robię, bo mi ich żal, przecież to 

dzieci, one muszą mieć wolny czas. Ja nie miałam 

nigdy czasu wolnego i nie miałam okazji 

dowiedzieć się, co to miłość, nie miałam na to 

czasu.” 

E. Jagiełło-Łysiowa,  Rola  przeorana,  dom  piękny, Książka  

i  Wiedza, Warszawa 1975, s. 23.

źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wsi spokojna, wsi wesoła… tradycyjna społeczność



„Dużo miałam kandydatów na męża, tylko z tym, że mój tato dużo kogo 

nie doradzał, a więc to nie z dobrych rodziców, to znowu małorolny 

albo nie ma lasu czy łąki − i ja musiałam z takim chłopakiem zerwać. 

Kiedy po  zabawie  mnie  jakiś  inny  chłopak odprowadza  do  domu, 

to mój tato bierze lejce i córeczkę leje.”

B. Tryfan, Czyste   wody   moich   uczuć, Książka  

i   Wiedza, Warszawa 1975, s. 5.

źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wsi spokojna, wsi wesoła… tradycyjna społeczność



✓ działalność społeczna zastąpiona obowiązkową pracą społeczną;

✓ ciężar łączenia obowiązków matki, żony i pracownicy;

✓ brak identyfikacji kobiet wiejskich z miejscem zamieszkania;

✓ awans społeczny i zawodowy 

możliwy tylko poza wsią.

źródło: CAF/Kondracki / PAP

Wsi spokojna, wsi wesoła… realny socjalizm



Wsi spokojna, wsi wesoła… lata 50

źródło: https://www.google.pl/

Kobieta nie budująca socjalizmu 

w fabryce czy w biurze, była 

człowiekiem mniej wartościowym.



Wsi spokojna, wsi wesoła… lata 60

W następnej dekadzie kobietom 

przypominano jej szczytne powołanie do 

bycia matką, której miejsce jest w domu.

źródło: https://www.google.pl/



Począwszy od lat 70 kobieta 

wracała do pracy zawodowej, 

a mężczyzna pomagał jej 

w domowych obowiązkach. 

Wsi spokojna, wsi wesoła… lata 70…

źródło: https://www.google.pl/



„Współczesna kobieta wiejska jest ważnym podmiotem wiejskiej społeczności 

lokalnej, mieszka i utożsamia się z życiem na wsi, jest połączona więziami ze 

środowiskiem wiejskim, często wiąże elementy tradycji z nowoczesnością.”

Współczesna kobieta wiejska

W. Knapik, Kobieta w wiejskiej społeczności lokalnej, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 37-38. źródło: archiwum własne



W Polsce działa około 7 tys. kół gospodyń wiejskich (KGW). Prawie połowa 

funkcjonuje jako organizacje nieformalne. 

Liczbę członkiń działających w KGW w Polsce szacuje się nawet na 

160 tys.

Koła Gospodyń Wiejskich

źródło: https://kulturaliberalna.pl/2015/01/13/kola-gospodyn-wiejskich-milczewska



W ostatnich 10 latach kobiet przybywa w jednostkach OSP w całym kraju. 

Na blisko 697 tys. członków OSP w Polsce, kobiety stanowią liczebność 

ponad 59,5 tys. 

To niespełna 10% ogółu członków, ale w Młodzieżowych 

Drużynach Pożarniczych, w których swoje strażackie pasje 

realizuje młodzież w wieku ok. 10-18 lat, na dwóch 

chłopców przypada już jedna dziewczyna.

Ochotnicza Straż Pożarna

źródło: http://www.rp.pl/artykul/1184442-Wiecej- kobiet-w-Ochotniczej-Strazy-Pozarnej...



źródło: http://ospmalec.pl/index.php/aktualnosci



Tylko nieco ponad 56% Polaków jest aktywnych zawodowo. 

W przypadku kobiet wskaźnik aktywności wynosi 48,3%; spada też ich 

zatrudnienie — do poziomu 46,8%, co jest jednym z najgorszych wyników 

w Unii Europejskiej. 

źródło:https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/aktywnosc-zawodowa-kobiet-w-polsce-nalezy-do-najnizszych-w-ue,67789.html

Największy udział aktywnych zawodowo kobiet notowany jest 

w Islandii (aż 85%), Szwecji (81%) i Szwajcarii (80%). 

W Polsce aż 53% kobiet, które pracują lub szukają pracy, ma 

wyższe wykształcenie. Najczęściej bierne zawodowo pozostają gorzej 

wykształcone mieszkanki wsi i małych miasteczek. 

Podczas gdy w UE pracuje lub szuka pracy 60% kobiet 

ze wsi i małych miejscowości, w Polsce to tylko 40%. 

źródło: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-aktywnosc-zawodowa-kobiet-polska-na-szarym-koncu-europy,nId,4275863

Przedsiębiorczość kobiet



Przekonanie, że najważniejszym zadaniem kobiety jest opieka nad 

domem i rodziną, wciąż pozostaje silne: tak uważa aż 77% Polaków przy 

unijnej średniej wynoszącej 44% (14% w Danii i 11% w Szwecji).

Wśród kobiet pomiędzy 50. a 59. rokiem życia pracuje albo szuka 

pracy tylko co druga kobieta — aż połowa korzysta bowiem ze świadczeń 

przedemerytalnych.

źródło: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-aktywnosc-zawodowa-kobiet-polska-na-szarym-koncu-europy,nId,4275863

Przedsiębiorczość kobiet



Polska znalazła się w czołówce 10 krajów, które oferują kobietom 

dobre warunki do prowadzenia biznesu, według rankingu Mastercard Index of 

Women Entrepreneurs. 

Polki w kierowaniu własnymi firmami upatrują szans na poprawę 

swojej sytuacji materialnej. Odsetek firm kierowanych przez kobiety 28% —

plasuje Polskę na 15. pozycji na świecie i na 5. w Europie.

źródło: https://strefabiznesu.pl/dzialalnosc-gospodarcza-2020-polki-w-czolowce-najbardziej-

przedsiebiorczych-kobiet-na-swiecie/ar/c3-14834240

Przedsiębiorczość kobiet



Konkurs GOSPOSTRATEG

Tytuł projektu: „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich 
wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)”

ID: 37588.81756.52007; wartość projektu: 5 790 253 zł  

Okres realizacji: 01.01.2019 roku - 31.12.2021 roku

Cele projektu:

− opracowanie modelu (wzorca) gospodarstwa opiekuńczego na

obszarach wiejskich, dedykowanych seniorom w ramach świadczenia 

dziennych usług społecznych i opiekuńczych;

− przygotowanie systemu wdrażania modelu.

Działania te są odpowiedzią na zjawisko pułapki 

demograficznej, zdiagnozowanej w Strategii na 

Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Gospodarstwa opiekuńcze

Partnerzy w projekcie (kolejność alfabetyczna):

1. Centrum Doradztwa Rolniczego O/ Kraków,

2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Zakład Socjologii Struktur 

Społecznych),

4. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Katedra Statystyki i Polityki 

Społecznej).



Gospodarstwa opiekuńcze − zadania

1. Nieformalna pomoc dla seniorów w ramach sieci wsparcia na obszarach wiejskich 

na tle modelu starzenia się na obszarach wiejskich jako przykład innowacji 

społecznych (UJ).

2. Diagnoza postaw społecznych wobec starości, wsparcia społecznego oraz 

zapotrzebowania na usługi opiekuńcze (UJ).

3. Analiza kosztów oraz określenie potencjału samorządów i gospodarstw rolnych 

w zakresie usług opiekuńczych na obszarach wiejskich (UR).

4. Identyfikacja i analiza dotychczas podejmowanych inicjatyw w zakresie łączenia 

działalności rolniczej i opiekuńczej w Polsce (CDR).

5. Opracowanie symulacji kompleksowych działań instytucjonalno-prawnych, 

uwzględniających koszty ekonomiczne oraz uwarunkowania społeczne dla 

gospodarstwa opiekuńczego i strategii jego wdrażania (CDR).

6. Przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych oraz 

popularyzacja wyników badań i nowych rozwiązań (UR).

7. Opracowanie projektu nowych regulacji prawnych oraz budowanie poparcia 

społecznego dla proponowanych rozwiązań, w tym prowadzenie

działań informacyjno-promocyjnych (MRiRW).



Gospodarstwa opiekuńcze

Uzasadnienie projektu:

1. rolnictwo społeczne (w tym jedna z jego form działalności, jaką jest 

gospodarstwo opiekuńcze) jest uznawane przez UE za atrakcyjny 

kierunek rozwoju obszarów wiejskich; brakuje jednak wspólnych definicji 

i prawodawstwa;

2. w Polsce rozpoczęto wdrażanie pilotażowego projektu gospodarstw 

opiekuńczych (np. Zielona Opieka – gospodarstwa opiekuńcze 

w województwie kujawsko-pomorskim); doprowadziło to do wzrostu 

zainteresowania usługami społecznymi oferowanymi przez gospodarstwa 

rolne;

3. projekt nie zastępuje dostępnych form świadczenia opieki 

(domów pomocy społecznej, usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania).  



Gospodarstwa opiekuńcze

✓ Usługi świadczone w oparciu o infrastrukturę gospodarstwa oraz 

w powiązaniu z prowadzoną działalnością rolniczą. 

✓ Forma wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej osób i rodzin 

w celu poprawienia ich jakości życia, realizowana w ramach 

gospodarstwa wiejskiego.

✓ Gospodarstwo opiekuńcze posiada zwierzęta gospodarskie lub uprawy 

rolnicze  do wykorzystania w agroterapii. 



Gospodarstwa opiekuńcze

Założenia opracowanego w ramach projektu modelu gospodarstwa

opiekuńczego:

1. - odciążenie rodzin,

- opieka dzienna,

1. - profilaktyka zdrowotna,

2. - aktywizacja seniorów,

3. - aktywizacja społeczności lokalnych,

✓ - osoby potrzebujące na obszarach wiejskich będą mogły dłużej pozostawać 

w swoim środowisku,

- osoby z miast będą miały możliwość skorzystania z przyrody, krajobrazu 

obszarów wiejskich,

- opieka w gospodarstwach będzie mogła łączyć się z terapią opartą na

kontakcie z naturą.



Gospodarstwa opiekuńcze

Uzasadnienie:

✓ Miesięczny koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Małopolsce to 

około 3 500 zł. Koszt ten w większości przypadków w całości obciąża 

budżet gmin. Tymczasem, pobyt seniora w Dziennym Domu Pomocy to 

koszt około 800 zł. 

1. Należy podkreślić, że gospodarstwa opiekuńcze nie będą zastępować 

specjalistycznych placówek. Nawet jeśli będzie w nich świadczona 

opieka całodobowa, to nie będą to tak specjalistyczne usługi jak 

w Domach Pomocy Społecznej.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

wioletta.knapik@urk.edu.pl


