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Aktywność kobiet wiejskich na rzecz wsparcia lokalnego 
rozwoju

Activity of rural women in local development support
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Streszczenie. Celem artykułu jest ocena stopnia zaangażowania kobiet wiejskich 
w działalność samorządową oraz ocena ich aktywności w partnerstwach terytorialnych. 
Identyfikacja możliwości tkwiących w potencjale kobiet aktywnych społecznie, politycz
nie i gospodarczo jest szczególnie ważna w kontekście stymulowania rozwoju lokalnego. 
Materiał badawczy stanowiły dostępne dane GUS (Bank Danych Lokalnych) w  zakresie 
struktury płci osób sprawujących funkcje sołtysa, radnych gmin oraz wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast w latach 1958–2014 oraz informacje uzyskane z biur 12. partnerstw 
terytorialnych mających swoje siedziby na terenie województwa warmińskomazurskiego.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że udział kobiet w strukturach samorządu lokal
nego i wiejskiego w Polsce systematycznie wzrasta. W 2014 r. udział kobiet na stanowisku 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta wyniósł blisko 11%. Kobiety stanowiły ponad 25% 
radnych gmin oraz prawie 36% ogółu sołtysów. Aktywność zawodowa i gospodarcza ko
biet wiejskich przyczynia się do zmiany wizerunku kobiety w rodzinie, a także wpływa na 
wzrost ich pozycji społecznej. Są one również aktywne w nowych formach organizacji spo
łecznych (stowarzyszeniach, fundacjach, partnerstwach terytorialnych). Ich aktywność 
w organach decyzyjnych partnerstw terytorialnych w województwie warmińskomazur
skim jest zróżnicowana w zależności od zakresu działalności tych partnerstw i struktury 
podmiotów wchodzących w ich skład. 

Słowa kluczowe: kobiety• partnerstwa terytorialne • aktywność społeczna

Abstract. The aim of this article is to evaluate the level of involvement of rural women 
in selfgovernment activity and their activity in areabased partnerships. Identification 
of opportunities inherent in women’s potential who are active socially, politically, and 
economically is particularly important in the context of the stimulation of local develop
ment. Research material was comprised of data available from Central Statistical Office 
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(Bank of Local Data) in the range of gender structure of the people holding position of 
a village representative, community councillor, village mayor, city mayor, and city presi
dent in years 1958–2014, as well as of information gathered from 12 offices of areabased 
partnerships that have their location in the area of VarmiaMazuria province.

The analyses show that women participation in local and rural government struc
tures in Poland is systematically rising. In the year 2014 women participation on post 
of village mayor, city mayor, and city president was around 11%. Women have occupied 
more than 25% positions of community councillors and almost 36% of village represent
atives. Their professional and economic activity contributes to a change of an image of 
a woman in a family and to an increase of their social status. They are also active in new 
forms of social organizations (associations, foundations, areabased partnerships). Their 
activity level in decision authorities of areabased partnerships in VarmiaMazuria prov
ince is differentiated depending on the range of activity of these partnerships and the 
structure of entities that are part of them.

Keywords: women • areabased partnerships • social activity 

Wstęp

Od 1998 r. systematycznie wzrasta liczba osób, które poświęcają swój wolny czas na 
działalność społeczną w  organizacjach obywatelskich, takich jak różnego rodzaju 
stowarzyszenia, fundacje, związki, samorządy, partie, kluby, komitety, ruchy itp. 
Aktywne członkostwo w organizacjach obywatelskich deklaruje siedmiu na stu doro
słych Polaków, przy czym aktywność kobiet jest wyższa niż mężczyzn (Aktywność 
społeczna..., 2012). 

Identyfikacja możliwości tkwiących w  potencjale kobiet aktywnych społecznie, 
politycznie i gospodarczo jest szczególnie ważna w kontekście stymulowania rozwoju 
lokalnego. U podłoża każdej aktywności społecznej znajdują się potrzeby, które 
pochodzą od innych ludzi, środowiska pracy, organizacji oraz instytucji społecznych 
(Knapik, 2007; WalczakDuraj, 2008; KotlarskaMichalska, 2011). Zaspokajanie tych 
potrzeb, poprzez podejmowane działania, daje możliwość wprowadzenia pozytywnych 
zmian w  społecznościach lokalnych, przy czym ich kierunek i  dynamika zależą od 
jakości kapitału społecznego (KretekKamińska, 2013). Ów kapitał, w opinii klasyków, 
znajduje wyraz w normie współdziałania dla dobra ogólnego oraz w zaangażowaniu 
w działania służące interesom wspólnoty (Coleman, 2006; Putnam, 2008).

Wielu rodzimych badaczy kapitału społecznego środowisk wiejskich (m.in. Herbst 
i  Swianiewicz, 2008; Korenik, 2008; Goszczyński, 2009; Halamska, 2009), za jego 
wiodące wskaźniki uznaje m.in. sieć kontaktów, tworzoną przez dobrowolną przyna
leżność do organizacji formalnych i pełnienie w nich funkcji, udział w różnego rodzaju 
dobrowolnych, zbiorowych działaniach na rzecz społeczności lokalnych, nieodpłatną 
pracę na rzecz społeczności lokalnej itd. Jednak w odniesieniu do roli i znaczenia kobiet 
wiejskich w kształtowaniu kapitału społecznego, zwraca się uwagę na tzw. okoliczności 
zewnętrzne ograniczające ich aktywność, w tym przede wszystkim funkcje kobiet wyni
kające z tradycyjnego modelu rodziny. Ponadto wiejską społeczność wyróżnia spośród 
innych wspólnot to, że jest względnie homogeniczna i  bardzo często terytorialnie 
odrębna od innych społeczności lokalnych (Gutkowska i Tryfan, 2005; WalczakDuraj, 
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2008, PłatkowskaProkopczyk, 2014). Z tych też względów wejście w nowe role kobiet 
wiejskich może być utrudnione. Pomimo tych trudności kobiety podejmują jednak nowe 
wyzwania związane z rozbudzonymi oczekiwaniami i aspiracjami. Nie zawsze rzeczywi
stość społeczna nadąża za zmieniającymi się oczekiwaniami, a wysiłki i energia kobiet 
wiejskich przekładają się na realne możliwości skutecznego działania (Michalska, 2013). 

W związku z powyższym, celem artykułu jest ocena stopnia zaangażowania kobiet 
wiejskich w  działalność samorządową na najniższym szczeblu, czyli w  samorządzie 
wiejskim i  gminnym, oraz w  nowe formy organizacyjne podmiotów działających na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności 
w partnerstwach terytorialnych. 

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły dostępne dane GUS, Bank Danych Lokalnych, w zakre
sie struktury płci osób sprawujących funkcje sołtysa, radnych gmin, wójtów i burmi
strzów w układzie województw oraz dostępne dane historyczne pozwalające na ocenę 
tych zmian w  czasie. Wśród dostępnych informacji za najważniejsze, wykorzystane 
w pracy źródło, można uznać informacje uzyskane z biur funkcjonujących na terenie 
województwa warmińskomazurskiego 12 partnerstw terytorialnych (Lokalne Grupy 
Działania – LGD i Lokalne Grupy Rybackie – LGR).

Zebrane dane poddano analizie porównawczej poziomej (w układzie województw) 
i  pionowej, śledząc dynamikę zmian. Analiza danych dotyczących udziału kobiet 
w organach decyzyjnych partnerstw terytorialnych działających na terenie wojewódz
twa warmińskomazurskiego pozwoliła na określenie specyfiki aktywności społecznej 
kobiet wiejskich. Intencją autorów niniejszego artykułu było wskazanie na faktyczny 
stan i  poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o  poziom aktywności kobiet w  życiu 
publicznym, w tym szczególnie w partnerstwach terytorialnych, jakimi są LGD i LGR. 
Chodziło także o poznanie roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich.

Wyniki badań i dyskusja

Aktywność kobiet wiejskich w sferze publicznej
Równość płci jest rozpatrywana jako sytuacja, w której kobietom i mężczyznom przy
pisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki. Nie chodzi 
jednak o  to, żeby wszystko było po równo, ale o  wyrównywanie szans życiowych 
i przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji ze względu na płeć. Ważne zmiany w tej 
kwestii i otwarcie dyskusji na temat roli kobiet we współczesnym społeczeństwie miały 
miejsce po 1989 r. Zdaniem KotlarskiejMichalskiej (2010), pierwsze lata transformacji 
wyraźnie poszerzyły obszar aktywności polskich kobiet o działania rekompensujące 
i wyrównujące deficyty. To właśnie kobiety opracowały swoistą strategię pokonywania 
biedy i strategię samoradzenia sobie z problemami zmieniających się reguł rynku pracy. 
Trudności związane z transformacją, bezrobociem, konieczność zmian w organizacji 
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życia domowego wymagały większej aktywności właśnie ze strony kobiet. Aktywność 
zawodowa i gospodarcza kobiet wiejskich przyczyniła się do zmiany wizerunku kobiety 
w rodzinie, a także do podniesienia jej pozycji społecznej (Brodzińska, 2004; Sawicka, 
2005; KretekKamińska, 2008; PsykPiotrowska, 2008; KotlarskaMichalska, 2011; 
PłatkowskaProkopczyk, 2014). DuchKrzystoszek (2007) zauważa, że praca zawodowa 
poza domem oddziałuje na wzrost władzy, gdyż kobieta pozyskuje środki finansowe 
i  pewność siebie, a  także może zaspokoić więcej potrzeb osobistych w  kontaktach 
z szerszym środowiskiem, co też przyczynia się do budowania większej niezależności 
od męża. Z kolei Warzochalska (2015) podkreśla, że potencjał ekonomiczny i społeczny 
kobiet, w tym ich aspiracje edukacyjne, mogą mieć wpływ na to, że to głównie kobiety 
będą liderami przemian w wielu dziedzinach.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i formalne przyjęcie nowych zasad funk
cjonowania, w tym również tych dotyczących kwestii parytetów płci, wyrównywania 
szans, udziału kobiet w życiu społecznym, otworzyło przed kobietami nowe możliwo
ści samorealizacji i to nie tylko w rolach zawodowych, lecz także społecznych. 

Można przyjąć, że podejmowane przez kobiety role społeczne przenoszą się 
na pewne konsekwencje dotyczące rozwoju więzi społecznych z  grupą. W  opinii 
KotlarskiejMichalskiej (2011) kobiece role są bardziej niż męskie więziotwórcze ze 
względu na to, że kobiety w  przestrzeni domowej wypełniają wiele innych funkcji, 
a tym samym budują więzi małżeńskie, rodzinne, macierzyńskie, towarzyskie, między
pokoleniowe itp. Tradycyjna rola kobiety jest mocno związana z  domem i  rodziną, 
czyli funkcjami prokreacyjnoopiekuńczymi. W obszarze tych funkcji kobiety pełnią 
również określone funkcje społeczne, najczęściej na rzecz szkoły, parafii, czy najbliż
szego otoczenia np. wsi (KotlarskaMichalska, 2011; Michalska, 2013; Matysiak, 2015). 
Pewnym dopełnieniem pełnionych ról społecznych jest zajmowanie stanowisk funk
cyjnych w jednostkach samorządu. 

Najniższym szczeblem samorządowym w Polsce jest samorząd wiejski. Organem 
wykonawczym sołectwa jest sołtys lub sołtyska – osoba wybrana spośród mieszkań
ców wsi, uchwałodawczym – zebranie wiejskie, a organem doradczym i wspierającym 
sołtyskę/sołtysa – również wybieralna rada sołecka (Matysiak, 2015). Z dostępnych 
danych GUS wynika, że w Polsce w 2014 r. kobiety sprawowały funkcje sołtysa w blisko 
36% wsi (ryc. 1). W  odniesieniu do 1958 r., kiedy kobiety stanowiły zaledwie 0,8% 
ogółu sołtysów, czy 1967 r., kiedy odsetek ten wzrósł zaledwie do 2,8%, wskaźnik ten 
może wydawać się imponujący. W literaturze przedmiotu wskazywane są różne przy
czyny tego stanu rzeczy. Po pierwsze może to wynikać z relatywnie większej nieza
leżności wyborów sołeckich, a  także prestiżu funkcji sołtysa. Sołtys mający dobre 
kontakty z władzą lokalną mógł wiele załatwić zarówno dla swojej wsi, jak i dla siebie, 
dlatego też właśnie mężczyźni najczęściej obejmowali te funkcje (Matysiak, 2014). 
Obecnie funkcja sołtysa jest postrzegana jako „społeczna” i wymagająca angażowania 
dużej ilości czasu, energii, a nierzadko również własnych środków. W opinii Fuszary 
(2006), to właśnie spadek znaczenia i prestiżu sołtysa, czyli mniejsza „atrakcyjność” 
tej funkcji sprawia, że staje się ona bardziej dostępna dla kobiet, a  jednocześnie 
bardziej korzystna ze względu na możliwość samorealizacji. Wzrastające zaintereso
wanie kobiet sprawowaniem funkcji sołtyski może też być konsekwencją zaspakaja
nia potrzeb i aspiracji samych kobiet, które po osiągnięciu odpowiedniego poziomu 
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satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym, czują potrzebę realizowania się w rolach 
społecznych. Matysiak (2013) zwraca uwagę, że „sołtysowanie” może kompensować 
ograniczenia aktywności w  innych dziedzinach życia, niespełnione aspiracje zawo
dowe bądź edukacyjne, pragnienia wyjścia z roli kobiety skupionej wyłącznie na życiu 
domowym i  rodzinnym. Może też być poszukiwaniem sposobu na radzenie sobie 
z tzw. syndromem pustego gniazda.

Ryc. 1. Udział kobiet wśród ogółu sołtysów w Polsce w latach 1958–2014 (%)
Fig. 1. The share of women among total village representatives in Poland in years 1958– 

–2014 (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (1968) i Banku Danych Lokalnych GUS
Source: Autor’s study based on the data from GUS (1968) and Local Data Bank GUS

Szczeblem samorządowym „najbliższym” mieszkańcom wsi jest samorząd gminny 
z wybieralną radą gminy jako organem stanowiącym i kontrolnym oraz wybieralnym 
(od 2002 r.) wójtem (gminy wiejskie) lub burmistrzem (gminy miejskowiejskie) 
jako organem wykonawczym. W okresie PRL, w warunkach zastąpienia samorządu 
terytorialnego strukturami administracji terenowej podporządkowanej instytucjom 
centralnym, liczba kobiet wśród radnych na poziomie lokalnym wzrastała wtedy, 
gdy przybierała na sile odgórna kontrola polityczna, malała zaś w warunkach braku 
takiej kontroli (Bartkowski, 1996). Po okresie transformacji ustrojowej wzrosła 
społeczna akceptacja obejmowania przez kobiety funkcji publicznych (Fuszara, 2006; 
Siemieńska, 2011). Polki coraz częściej kandydują do samorządu i uzyskują mandaty. 
Jak podaje Niżyńska (2013), w 1998 r. udział kobiet wśród ogółu kandydatów w wybo
rach samorządowych do organów stanowiących wszystkich szczebli wynosił łącznie 
21%, przy czym kobiety objęły 16% funkcji, o które się ubiegały. W 2010 r. odsetek 
kobiet kandydujących wzrósł do 32%, a  w  2014 r. wyniósł 35%. Przełożyło się to 
oczywiście na wynik wyborów. W  2014 r. kobiety stanowiły 27,3% ogółu radnych. 
Kobiece kandydatury coraz częściej pojawiają się również w  wyborach na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, chociaż odsetek kobiet sprawujących te funkcje 
wciąż jest niewielki. W 2014 r. wyniósł on średnio 10,9% i był zróżnicowany regio
nalnie (tab. 1). 
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Tabela 1. Udział kobiet wśród sołtysów, radnych gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezy
dentów miast w 2014 r. wg województw (%)

Table 1. The share of women among village representatives, community councillors, vil
lage mayors, city mayors, and city presidents in year 2014 by voivodeships (%) 

Wyszczególnienie

Udział kobiet wśród

sołtysów radnych wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast

zachodniopomorskie 47,7 32,6 17,5
lubuskie 43,6 32,1 14,5
dolnośląskie 43,1 32,0 15,4
opolskie 42,2 29,6 15,5
warmińskomazurskie 41,0 32,1 13,8
pomorskie 39,8 29,6 13,8
mazowieckie 36,9 28,4 10,2
łódzkie 36,9 27,2 12,4
śląskie 36,7 27,6 10,8
świętokrzyskie 39,1 25,6 8,8
kujawskopomorskie 36,0 28,5 6,3
lubelskie 34,8 24,0 10,3
wielkopolskie 31,4 25,8 9,7
małopolskie 31,1 24,6 6,0
podlaskie 25,2 23,9 6,8
podkarpackie 21,1 19,6 8,8
Polska 35,9 27,3 10,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Source: Autor’s study based on Local Data Bank GUS

Zróżnicowanie regionalne wzrostu udziału kobiet w samorządzie lokalnym i wiej
skim podlega oddziaływaniu czynników kontekstowych. Kobiet – sołtysek, radnych 
gmin oraz sprawujących funkcje wójtów, czy burmistrzów, jest więcej w  Polsce 
Północnej i  Zachodniej (tab. 1, ryc. 2). Zdaniem Bartkowskiego (2003) wynika to 
z uwarunkowań historycznych. Udział kobiet jest największy w społecznościach mniej 
„zasiedziałych”, ukształtowanych w wyniku powojennych migracji, bardziej otwartych 
na mniej konserwatywne zachowania społeczne. Z drugiej strony, to właśnie społecz
ności zasiedziałe, o poglądach konserwatywnych, charakteryzują się niskim udziałem 
kobiet w samorządzie lokalnym i wiejskim. Wyraźnie widać to na przykładzie dwóch 
województw Polski PółnocnoWschodniej, czyli województw warmińskomazurskiego 
i podlaskiego. Rolniczy charakter Podlasia powoduje, że odznacza się ono pewną specy
fiką rynku pracy na tle kraju, w tym m.in. wysokim zatrudnieniem kobiet w rolnictwie 
(Szepelska, 2013). Podlasie jest zatem przykładem regionu, gdzie powinny być podjęte 
działania w  kreowaniu fundamentalnych czynników wzrostu, dotyczących również 
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redefinicji nowych ról zawodowych, a  w  konsekwencji również społecznych kobiet. 
I chociaż jest to województwo najbardziej zróżnicowane pod względem etnicznym 
i  kulturowym, to w  kwestii roli i  miejsca kobiety w  społeczeństwie dominują raczej 
poglądy konserwatywne. Inaczej przedstawia się sytuacja w  województwie warmiń
skomazurskim. Zmiany strukturalne w rolnictwie i proces modernizacji gospodarstw 
rolnych przyczyniły się do uwolnienia siły roboczej, w tym kobiet, które zaczęły poszu
kiwać różnych form aktywności poza rolnictwem. Atrakcyjność obszarów wiejskich 
województwa warmińskomazurskiego sprawia, że Warmia i  Mazury stają się miej
scem zamieszkania osób wykonujących tzw. wolne zawody, czy też chcących zmienić 
swój dotychczasowy tryb życia. I chociaż nie potwierdzają tego dane statystyczne 
dotyczące migracji w  województwie warmińskomazurskim (Borawska, Brodzińska, 
Kurowska, 2014), wśród aktywnych społecznie i gospodarczo osób, znaczący odsetek 
stanowi ludności napływowa. Wpływa to oczywiście na jakość kapitału ludzkiego, 
a w konsekwencji kapitału społecznego, w którym ważną rolę pełnią, jak już wcześniej 
wspomniano, kobiety.

Ryc. 2. Przestrzenne zróżnicowanie udziału kobiet wśród sołtysów w 2014 r. (%)
Fig. 2. Spatial diversification of the share women among village representatives in year 

2014 (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Source: Autor’s study based on Local Data Bank GUS
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Reasumując, należy podkreślić, że w perspektywie historycznej udział mieszka
nek wsi w  strukturach samorządu lokalnego i  wiejskiego w  Polsce systematycznie 
wzrasta. Obecnie blisko 11% kobiet sprawuje stanowisko wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta. Kobiety stanowią ponad 1/4 radnych gmin oraz prawie 36% 
ogółu sołtysów. Jak podają Sawicka i Skwara (2015), większy udział kobiet na listach 
wyborczych przekłada się na wynik wyborczy. Oznacza to, że kobiety wiejskie są 
coraz częściej akceptowane jako aktywne uczestniczki lokalnego życia publicznego. 
Zdaniem m.in. Matysiak (2015), można mówić o początku procesu wyrównywania się 
proporcji płci w strukturach samorządowych na poziomie lokalnym, który najpraw
dopodobniej będzie postępował w  kolejnych latach, a  w  przyszłości może nawet 
nastąpić feminizacja funkcji sołtysa. W zasadzie można zgodzić się z tym poglądem, 
ponieważ zmianie uległ zakres zadań związanych z pełnieniem tej funkcji. Obejmuje 
on prowadzenie animacji w środowiskach lokalnych, co tradycyjnie należy do kobie
cej sfery działania. 

Organizacja partnerstw terytorialnych w województwie 
warmińsko-mazurskim
Idea tworzenia organizacji zrzeszających na określonym, zwartym obszarze przed
stawicieli sektora publicznego, prywatnego i  pozarządowego jest podstawą polityki 
rozwoju neoendogennego (Ray, 2006) i  rozwoju terytorialnego (Simard i  Chiasson, 
2008), czyli modelu polityki, który jest wdrażany na obszarach wiejskich Unii 
Europejskiej w  ramach programu LEADER. W  okresie programowania partnerstwa, 
w latach 2007–2013, tzw. lokalne grupy działania (LGD) funkcjonowały w ponad 96% 
gmin wiejskich w Polsce1 (Ściański i Żak, 2009).

Zasięg działania partnerstw terytorialnych jest wyznaczany oddolnie w  procesie 
negocjacji na poziomie lokalnym (gminnym), przez grupowanie jednostek admini
stracyjnych gmin uczestniczących we współpracy. Musi to być obszar spójny teryto
rialnie (wszystkie gminy muszą do siebie przylegać granicami) i  posiadający szcze
gólną cechę (czynnik identyfikujący grupę) jako region typu homogenicznego. Żadna 
gmina nie może być członkiem dwóch LGD. Tak wyznaczony obszar działania nie musi 
pokrywać się z  wyższymi podziałami administracyjnymi (powiaty i  województwa) 
(Furmankiewicz i Janc, 2012).

W okresie programowania obejmującym lata 2009–2015 na terenie województwa 
warmińskomazurskiego funkcjonowało 14 partnerstw, do których przystąpiło 95% 
gmin wiejskich i miejskowiejskich w regionie. W kolejnym naborze, jaki miał miejsce 
w pierwszym kwartale 2016 r., swoją gotowość (poprzez opracowanie LSR i złożenie 
wniosku o  jej realizację) do uczestniczenia w  kolejnej edycji Leadera potwierdziło 
łącznie 12 partnerstw, do których przystąpiło 99% gmin wiejskich i miejskowiejskich 
w  regionie. Wśród funkcjonujących partnerstw wszystkie posiadają formę stowa
rzyszenia – Lokalnej Grupy Działania (10 partnerstw) lub Lokalnej Grupy Rybackiej 
(2 partnerstwa) (ryc. 3).

1 W  Polsce działa najwięcej Lokalnych Grup Działania spośród wszystkich krajów Unii 
Europejskiej, w 2012 r. funkcjonowało 336 LGD.

m.in
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Kilkunastoletnie doświadczenie funkcjonowania partnerstw terytorialnych wska
zuje, że dają one lokalnym społecznościom możliwość nabywania i  doskonalenia 
umiejętności społecznych i  ekonomicznych oraz stanowią źródło wsparcia i  osobi
stego rozwoju, przyczyniając się tym samym w  dłuższej perspektywie do poprawy 
jakości życia na obszarach wiejskich. Z  analizy sprawozdań dotyczących wdrażania 
LSR w latach 2009–2015 wynika, że głównymi obszarami aktywności LGD były:
– prace związane z  dokumentacją i  oznakowaniem szlaków turystycznych, wraz 

z analizą potrzeb w zakresie ich wyposażenia w infrastrukturę turystyczną,
– organizacja imprez promujących subregion (targi, jarmarki, festiwale, biesiady, in

scenizacje historycznych wydarzeń, rajdy i spływy, konkursy itp.),
– starania na rzecz dokumentowania i oznakowania obiektów przyrodniczokulturo

wych,
– działania na rzecz organizowania się społeczności, w  tym tworzenia organizacji 

o charakterze zadaniowym (m.in. Forum Sołtysów, reaktywacja kół gospodyń wiej
skich, zespołów ludowych, klubów sportowych, organizacja klastrów itp.),

– działania na rzecz wzmocnienia wzajemnych kontaktów oraz rozszerzenia zakresu 
współpracy, zarówno wewnątrz partnerstwa, jak i z innymi LGD i samorządami,

– publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw, w tym głównie broszur, folderów 
i map.

Analiza powiązań między partnerami pokazuje, że mają one charakter sieciowy. 
Omawiane partnerstwa, będąc zbiorem złożonych relacji między przedstawicielami 
różnych sektorów życia społecznogospodarczego, realizują wspólnie cele długo
okresowe związane z  zaspokojeniem licznych i  różnorodnych potrzeb mieszkańców 
obszarów wiejskich. Ta długookresowa perspektywa sprawia, że w wielu przypadkach 
dochodzi i będzie dochodziło do rozbieżności między partnerami LGD w kwestii stop
nia ich zaangażowania w działania o charakterze kulturowym, politycznym, społecz
nym, ekonomicznym itp. Dla sprawności funkcjonowania takiej sieci jest niezbędne 
m.in.: nieustanne podtrzymywanie i wytwarzanie nowych form kapitału społecznego 
będącego nośnikiem zaufania lub sankcji za odstępstwo od norm związanych ze współ
pracą oraz usprawnienie procesu przepływu informacji. Należy zaznaczyć, że polskie 
doświadczenia w funkcjonowaniu programów, które wspierałyby tego typu współpracę 
na poziomie lokalnym, są znikome. W związku z tym interesujące poznawczo jest moni
torowanie dalszego rozwoju współpracy międzysektorowej w ramach LGD, a z drugiej 
strony, wskazane jest takie stymulowanie tej współpracy, by miała ona charakter 
otwarty − sprzyjała wdrażaniu pomysłów lokalnych społeczności i  nie służyła inte
resom zamkniętych grup2. Meadowcroft (2007) uważa, że partnerstwa uznać można 
za struktury reprezentacyjne, a  nie formy demokracji uczestniczącej. Powodem jest 
to, że angażują one wyłącznie określone grupy społeczne, które mają wpływ na pozo

2  Istnieje realne zagrożenie związane z tworzeniem się w ramach LGD zamkniętych grup, nieza
interesowanych pozyskiwaniem nowych członków. Jak można zaobserwować, od momentu 
powstania tylko nieliczne partnerstwa rozszerzyły listy swoich członków, a  stało się to za 
sprawą głównie przystąpienia do LGD nowych gmin.

m.in
m.in
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stałych członków wspólnoty terytorialnej. Tym samym bezpośredni udział wszystkich 
członków społeczności terytorialnych w podejmowaniu decyzji i realizacji działań jest 
ograniczony. Tak jak w przypadku procesów współrządzenia, w praktyce liczącymi się 
interesariuszami nie są indywidualni członkowie społeczności, ale liderzy lokalni czy 
grupy nacisku. W przypadku partnerstw decydujący głos mają sformalizowane, silne 
organizacyjnie grupy artykułujące swoje cele. Dlatego tak ważne jest, by w organach 
decyzyjnych patnerstw terytorialnych głos kobiecy był zauważalny.

Zgodnie z wytycznymi poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opraco
wania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014–20203, w skład LGD muszą wchodzić 
przedstawiciele instytucji publicznych, lokalnych partnerów społecznych i  gospo
darczych oraz mieszkańców. Przyjęte wytyczne narzucają partnerstwom, by w  ich 
zarządach zasiadały także kobiety. Również w karcie oceny kryteriów wyboru LSR, 
dla członków komisji oceniających opracowane przez LGD lokalne strategie rozwoju, 
jedno z  kryteriów oceny, to udział w  tzw. organie decyzyjnym co najmniej jednej 
kobiety. Kobiety są zaliczane również do tzw. grup defaworyzowanych ze względu 
na dostęp do rynku pracy, gdzie obok osób długotrwale bezrobotnych, niepełno
sprawnych i  tych o niskich kwalifikacjach wskazuje się również sytuację kobiet na 
rynku pracy. Wynika z tego, że kobietom, w ramach wdrażanego od kilku lat w kraju 
programu Leader, były i  nadal są przyznawane określone „preferencje”. Rodzi się 
pytanie, czy rzeczywiście są one potrzebne. Czy rola i  znaczenie kobiet w  życiu 
zarówno społecznym, jak i  publicznym są marginalizowane i  na ile możliwe jest 
stymulowanie aktywności społecznej kobiet?

Kobiety w organach decyzyjnych partnerstw terytorialnych 
w województwie warmińsko-mazurskim
Zmiany, które miały miejsce w Polsce po roku 1989, przyczyniły się również do dywer
syfikacji typów organizacji społecznych funkcjonujących na obszarach wiejskich. Obok 
tzw. tradycyjnych wiejskich organizacji (Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż 
Pożarna), zaczęły pojawiać się nowe podmioty, organizacje pozarządowe (NGO) dzia
łające najczęściej w  formie stowarzyszeń czy fundacji. Izdebski (2010) podkreśla, że 
współcześnie w sferze publicznej dąży się do znalezienia rozwiązania ukierunkowa
nego na obywateli i  ich reprezentacje, traktowanych nie jako klientów administracji 
publicznej, ale właśnie interesariuszy, czyli podmioty zainteresowane przebiegiem 
procesów publicznych i  ich rezultatami. Dlatego też jest ważne zagwarantowanie 
organizacjom pozarządowym właściwych form udziału w  procesach decyzyjnych. 
W związku z powyższym wszelkie formy aktywności społecznej na forum lokalnym są 
szczególnie cenne. W tej sytuacji funkcja sołtyski stanowi dla kobiet trening kompe
tencji społecznych, szansę pokazania swoich umiejętności oraz zdobycia kapitału 
społecznego i przepustkę do zaistnienia w organach samorządowych, organizacjach 
pozarządowych czy innych formach aktywności społecznej. Z  kolei w  kontekście 
uwarunkowań związanych z wdrażaniem lokalnych strategii i programów, to właśnie 

3 file:///C:/Users/user/Downloads/Poradnik%20dla%20LGD%20w%20zakresie%20opracowa
nia%20LSR_wydanie%20III.pdf

20III.pdf
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osoby sprawujące funkcje sołtysa mają znaczący wpływ na sprawną realizację przyję
tych celów i działań. Sołtysi są dla mieszkańców przedłużeniem władzy samorządowej, 
osobami zaufania społecznego, źródłem informacji i  animatorami integracji miesz
kańców. Współpraca z sołtysami jest podstawą skutecznego przekazywania informacji 
na temat działań LGD, a dla LGD źródłem wiedzy na temat oczekiwań społeczności 
lokalnych. Choć sołectwo z racji braku osobowości prawnej nie może być bezpośred
nim realizatorem zadań, to z  pewnością jest uczestnikiem wielu zadań związanych 
z animacją społeczną i integracją. Wokół sołectw i świetlic wiejskich skupia się najczę
ściej aktywność społeczności lokalnej, w tym grup nieformalnych.

W organach decyzyjnych objętych badaniami organizacji (LGD i  LGR) kobiety 
stanowiły średnio 35,7%, przy rozpiętości od 6,7% do 50%. Udział kobiet w organach 
decyzyjnych (minimum 1 kobieta) był jednym z  kryteriów oceny w  ramach przygo
towywanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. W związku z powyższym mini
mum to spełniły wszystkie objęte badaniami organizacje. I tak np. w przypadku LGR 
„Mazurskie Morze”, w  załączniku dotyczącym wszystkich członków organu decy
zyjnego wnioskodawcy wskazano tylko jedną kobietę, jako przedstawicielkę sektora 
społecznego. Jest to specyficzna organizacja, ponieważ w  jej skład ze strony przed
stawicieli sektora gospodarczego wchodzą głównie gospodarstwa rybackie, które ze 
względu na specyfikę są zdominowane przez mężczyzn. Ponieważ zaledwie 13,8% 
przedstawicieli władzy publicznej w województwie warmińskomazurskim to kobiety, 
również sektor publiczny zdominowany jest przez mężczyzn. W związku z powyższym 
kobiety, które wskazywane są w organach decyzyjnych wnioskodawcy najczęściej, są 
przedstawicielami mieszkańców, sektora społecznego lub sektora gospodarczego, 
z wyłączeniem branży rybackiej.

W objętych badaniami organizacjach występował zróżnicowany skład osobowy 
zarządów, mieszczący się w przedziale od 3 do 7 osób. Średnio 39% członków zarządu to 
kobiety, jednak stopień feminizacji zarządów jest różny, od 25% do 80%. W co czwartej 
objętej badaniami organizacji to właśnie kobieta pełni funkcję prezesa. Zdecydowanie 
częściej pełnią one jednak funkcje wiceprezesów (50%). Pozytywnym aspektem funk
cjonowania zarządów objętych badaniami partnerstw terytorialnych pozostaje aktyw
ność ich członków i członkiń. Z uzyskanych informacji wynika, że faktycznie uczest
niczą oni w życiu ich organizacji i w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących jej 
funkcjonowania. Zarządy są przeważnie trwałe pod względem składu zaangażowanych 
w  nie osób, a  ich skład praktycznie się nie zmieniał lub zmiany te były niewielkie. 
Świadczy to o mocnej pozycji liderów i liderek organizacji w regionie. Z drugiej strony 
tego rodzaju dominująca pozycja może stanowić przeszkodę w  rozwoju instytucjo
nalnym organizacji subregionalnych, bazujących na silnych osobowościach działaczy 
i  działaczek pozarządowych. Analizując objęte badaniami organizacje pod kątem 
udziału kobiet w ich organach decyzyjnych i zarządzie można zauważyć, że dominują 
w  nich raczej mężczyźni. Chociaż np. w  organach decyzyjnych Stowarzyszenia LGD 
„Lider w EGO” można odnotować swoisty parytet (50% udział kobiet), ale już w sied
mioosobowym składzie zarządu tej organizacji znalazły się zaledwie dwie kobiety. 
Z kolei Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” jest praktycznie zarządzany 
przez kobiety, jedynie wiceprezesem jest mężczyzna. W organie decyzyjnym tej LGD, 
jakim jest Rada, kobiety stanowią jednak już tylko 1/3 składu (tab. 2).
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Tabela 2. Udział kobiet w organach decyzyjnych oraz zarządzie LGD funkcjonujących na 
obszarze województwa warmińskomazurskiego

Table 2. The share of women in decision authorities and the management board of LAC 
operating in WarmianMasurian Voivodeship

Lp. Wyszczególnienie

Kobiety w LGD

Rada LGD Zarząd

Razem Kobiety % %

 1. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej 
Krainy” 22 8 36,4 40

 2. Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska” 11 4 36,4 40

 3. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski 
Lokalna Grupa Działania w Elblągu 15 7 46,7 40

 4. Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy 
i Pasłęki” 12 4 33,3 80

 5. Lokalna Grupa Działania „Barcja” 15 6 40 33,3

 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider 
w EGO” 18 9 50,0 28,6

 7. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo północnej 
Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej 12 5 41,7 33,3

 8. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” 12 5 41,7 50

 9. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” 15 1  6,7 40

10. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 
Południowa Warmia 15 2 13,3 25

11. Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora 
Mazurskie 15 7 46,6 25

12. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany 14 5 35,7 33,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz informa
cji uzyskanych z Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich

Source: Autor’s study based on the data from National Register of Court and information from 
Local Action Groups and Fishing Local Groups

Warto również podkreślić, że kobiety mają szczególne preferencje i  wsparcie 
w  ramach wdrażanych celów i  działań zapisanych w  wielu lokalnych strategiach 
rozwoju. Kobiety, jako grupa zagrożona marginalizacją, mają większe problemy na 
rynku pracy, są mniej widoczne w życiu publicznym, a jednocześnie chętniej angażują 
się w działalność społeczną. To głównie one są opiekunkami małych dzieci, jak i niesa
modzielnych dorosłych członków rodziny, a w wieku senioralnym w większym stopniu 
angażują się w pomoc dzieciom i zastępują rodziców lub placówki opiekuńcze w opiece 
nad wnukami. Ze względu na obowiązki rodzinne czy opiekuńcze mają zatem ogra
niczone możliwości aktywizacji zawodowej. Z  drugiej jednak strony warto pamiętać, 
że na obszarach wiejskich jest wiele kobiet przedsiębiorczych, które odniosły sukces 
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zawodowy i mogą stać się inspiracją dla innych. Ponieważ w organach decyzyjnych 
LGD zasiadają przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i  społecznego, 
to właśnie z przedstawicielek aktywnych zawodowo kobiet się one rekrutują. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że to przede wszystkim kobiety, które są aktywne w życiu 
zawodowym, wychowują dzieci, posiadają gospodarstwo rolne, a  w  ich rodzinach 
funkcjonuje tradycyjny podział obowiązków domowych, znajdują czas na aktywność 
społeczną. W związku z powyższym większy udział kobiet w organach decyzyjnych 
LGD może przekładać się na tworzone kanały transferu wiedzy, skuteczność wspie
rania kobiet rozpoczynających działalność i niwelować różnice w dostępie do wiej
skiego rynku pracy. 

Podsumowanie 

Kobiety na polskiej wsi organizują się i  działają od ponad 150 lat, bo taką okrągłą 
rocznicę obchodzą w  2016 r. Koła Gospodyń Wiejskich, w  których zrzeszonych jest 
ponad 700 tys. kobiet. Jednak nowa rzeczywistość społecznogospodarcza (transfor
macja ustrojowa, integracja europejska) wyzwala nowe obszary aktywności społecznej. 
W związku z powyższym kobiety wiejskie angażują się w nowe formy organizacyjne 
(stowarzyszenia, fundacje) działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wzrasta 
również ich rola w samorządzie wiejskim i gminnym oraz udział w życiu publicznym 
i partnerstwach terytorialnych. Trudno odpowiedzieć, na pytanie, czy i w jakim zakre
sie potrzebne są kobietom preferencje w postaci parytetu płci (sfera polityczna), czy 
przyjmowanych wskaźników feminizacji w  niektórych organach (np. partnerstwach 
terytorialnych). Z przeprowadzonych analiz wynika, że aktywność społeczna kobiet jest 
kontekstowa i zależy m.in. od umiejętności godzenia różnych ról życiowych (rodzinna, 
zawodowa, społeczna). Kobiety świadomie podejmują decyzje o tym, kiedy i w jakim 
zakresie chcą angażować się w aktywność społeczną. Podobnie jak mężczyźni, kobiety 
w pewnych obszarach aktywności społecznej czują się lepiej, w innych po prostu się 
nie odnajdują. Również aktywność kobiet w partnerstwach terytorialnych jest zróżni
cowana w zależności od zakresu działalności tych partnerstw i struktury podmiotów 
wchodzących w ich skład.

Bibliografia
Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich (2012). Warszawa, CBOS.
Bank Danych Lokalnych GUS. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL.
Bartkowski, J. (1996). Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966–1995. Warszawa: Wydawnictwo 

Interart.
Bartkowski, J. (2003). Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współ-

czesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. 
Borawska, M., Brodzińska, K. Kurowska, K. (2014). Ruch naturalne i migracje. W: M. Borawska, 

Z. Brodziński (red.), Problemy demograficzne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich w woj. 
warmińsko-mazurskim. Olsztyn: Wydawnictwo CROW UWM, Stowarzyszenie Doradców na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 31–54.

m.in
https://bdl.stat.gov.pl/BDL


Aktywność kobiet wiejskich na rzecz wsparcia lokalnego rozwoju 43

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 2 • 2016 

Brodzińska, K. (2004). Aktywność gospodarcza kobiet wiejskich, Agrobiznes 2004. Sytuacja 
agrobiznesu w  Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1, 65–70.

Coleman, J. (2006). Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej. W: A. Jasińska 
Kania, L. Nijakowski, J. Sacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne (t. 1, 
s. 145–163). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

DuchKrzystoszek, D. (2007). Kto rządzi w  rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. 
Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Furmankiewicz, M., Janc, K. (2012). Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwo
jem lokalnym – różnice regionalne i  wpływ na aktywność mieszkańców. W: A.  Harańczyk 
(red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w  okresie programowania po 2013  r., Cz. II, 
Warszawa: Studia KPZK PAN, CXL, 231–245. 

Fuszara, M. (2006). Kobiety w polityce. Warszawa: Wydawnictwo „Trio”. 
Goszczyński, W. (2009). Program LEADER jako mechanizm kształtowania kapitału społecznego 

na obszarach wiejskich. W: K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na 
obszarach wiejskich (s. 15–27). Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe WSG. 

Gutkowska, K., Tryfan, B. (2005). Zmiany w  roli kobiet na obszarach wiejskich w  Polsce. 
W: K.  Zawalińska, (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich 
(s. 296–314). Warszawa: IRWiR PAN.

Halamska, M. (2009). Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju na przykładzie zależno
ści kapitał społeczny – PP LEADER+. Wieś i Rolnictwo, 3(144), 9–28. 

Herbst, J., Swianiewicz, P. (2008). Kapitał społeczny Dolnego Śląska i Małopolski na tle ogólnopol
skiego zróżnicowania regionalnego. W: P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek 
(red.), Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich 
województwach (s. 54–124). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Izdebski, H. (2010). Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli poli
tycznoprawnej. W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie 
publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Warszawa: Wydawnictwo LIBER.

Knapik, W. (2007). Aktywność społeczno-zawodowa kobiet wiejskich na przykładzie gminy Trzebinia. 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Korenik, S. (2008). Kapitał ludzki w procesach rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględ
nieniem aspektów przestrzennych. W: K. Miszczak, Z. Przybyła (red.), Nowe paradygmaty 
gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, 236, 75–82. 

KotlarskaMichalska, A. (2010). Rodzinne role kobiet w nowej roli, W: M. FrąckowiakSochańska, 
S. Królikowska (red.), Kobiety w polskiej transformacji 1989–2009. Podsumowania, interpreta-
cje, prognozy (s. 512–516). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

KotlarskaMichalska, A. (2011). Społeczne role kobiet. Edukacja Humanistyczna, 1(24), 25–35. 
KretekKamińska, A. (2008). Charakterystyki społecznozawodowe badanych kobiet wiejskich na 

tle danych ogólnopolskich. W: J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej 
kobiet wiejskich w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

KretekKamińska, A. (2013). Zasoby kapitału ludzkiego i społecznego w lokalnych grupach dzia
łania. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 44, 127–141.

Matysiak, I. (2013). Sołtysi i  sołtyski o  pełnionych rolach i  motywach sprawowania funkcji 
w wybranych środowiskach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3(160), 138–152.

Matysiak, I. (2014). Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik 
różnicujący. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Matysiak, I. (2015). Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i  płeć. Wieś i  Rolnictwo, 1.2 
(166.2), 127–141.

Meadowcroft, J. (2007). Democracy and accountability: the challenge for crosssectoral partner
ships. W: P. Glasbergen, F. Biermann, A.P.J. Mol (red.), Partnerships, governance and sustaina-



Katarzyna Brodzińska, Zbigniew Brodziński44

PDGR – PSAH

ble development. Reflections on Theory and Practice (s. 194–213). Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing Limited.

Michalska, S. (2013). Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2(159), 124–139.
Niżyńska, A. (2013). Kobiety w wyborach samorządowych w Polsce w 2010 roku. W: M. Fuszara 

(red.), Kobiety, wybory, polityka. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych.
PłatkowskaProkopczyk, L. (2014). Aktywność społecznozawodowa kobiet na obszarach wiej

skich – kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 
123–132. 

PsykPiotrowska, E. (2008). Kobiety wiejskie w  literaturze i  badaniach socjologicznych. 
W:  J.  Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w  Polsce. 
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach 
Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ray, C. (2006). Neoendogenous Rural Development in the EU. W: P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney 
(red.), Handbook of Rural Studies (s. 278–291). London.

Sawicka, J. (2005). Rola kobiet w  aktywizacji i  wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. 
Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Sawicka, J. Skwara, A. (2015). Uczestnictwo kobiet wiejskich na rynku pracy i w procesach decy
zyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(30), 2, 117–127.

Siemieńska, R. (2011). Kobiety i  mężczyźni – aktorzy „płynnej rzeczywistości”. Niespójności 
postaw, zachowań i pozycji – dwie dekady przemian w Polsce i na świecie. W: M. Bucholc, 
S.  Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak (red.), Polska po 20 latach wolności (s. 443–465).
Warszawa: Wydaw nictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Simard, J.F., Chiasson, G. (2008). Introduction: Territorial Governance – a New Take on Deve
lopment. Canadian Journal of Regional Science, 31, 3, 471–485. 

Szepelska, A. (2013). Przedsiębiorczość kobiet na tle rozwoju sektora małych i średnich przedsię
biorstw w regionie podlaskim. Economics and Management, 2, 139–151. 

Ściański, P., Żak, M. (2009). Oś IV PROW 2007–2013. Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie 
Rozwoju. Warszawa: MRiRW. 

WalczakDuraj, D. (2008). Potencjał i  specyfika kapitału społecznego kobiet funkcjonujących 
w środowisku wiejskim. Przegląd Socjologiczny, 57(1), 105–134.

Warzochalska, A. (2015). Rola kobiet na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1.2(166.2), 11–20.

Zaakceptowano do druku – Accepted for print: 30.07.2016

Do cytowania – For citation: 
Brodzińska, K., Brodziński, Z. (2016). Aktywność kobiet wiejskich na rzecz wsparcia lokalnego 
rozwoju [Activity of rural women in local development support]. Problemy Drobnych Gospodarstw 
Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, 2, 29–44. doi: http://dx.doi.org/10.15576/
PDGR/2016.2.29.

http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.2.29
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.2.29

	_Hlk444240426
	Rola Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
oraz jego oddziałów w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej
	The role of Agricultural Advisory Centre in Brwinow and its branches in the development of rural entrepreneurship

	Jarosław Bomba, Mateusz Grojec
	Aktywność kobiet wiejskich na rzecz wsparcia lokalnego rozwoju
	Activity of rural women in local development support


	Katarzyna Brodzińska, Zbigniew Brodziński
	Ocena dostępności witryn internetowych małopolskich gospodarstw agroturystycznych dla osób niepełnosprawnych
	Evaluating the accessibility of agritourism farm websites
for people with disabilities


	Karol Król
	Rola „drobnych” gospodarstw mlecznych w paradygmacie zrównoważonego rozwoju
	The role of “small” dairy farms in the paradigm
of sustainable development


	Andrzej Parzonko
	Rolnictwo ekologiczne Estonii – studium przypadków
	Organic farming in Estonia – case studies


	Piotr Rachwał
	Traditional and new women’s roles in rural areas
	Tradycyjne i nowe role kobiet na obszarach wiejskich


	Joanna Rorat, Anna Szeląg-Sikora
	Zofia Gródek-Szostak
	Wskazówki dla autorów
	Instructions to authors



