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� Generalnie, w krajach Unii Europejskiej aktywność zawodowa 
kobiet jest wyŜsza na obszarach zurbanizowanych niŜ
na obszarach wiejskich. Największe róŜnica pomiędzy 
aktywnością kobiet z miasta i ze wsi występuje w Bułgarii, 
Słowacji i na Litwie. 

� NajwyŜszy wskaźnik aktywności kobiet z obszarów wiejskich 
występuje w Szwecji (68,7%), zaś najniŜszym charakteryzują
się Włochy (45,4%). Polska pod tym względem, 
ze wskaźnikiem 51,5% zajmuje 12. miejsce.

� Polska charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem 
samozatrudnienia kobiet. Pod tym względem, Polki zajmują
piąte miejsce w Europie po Greczynkach, Włoszkach, 
Chorwatkach i Portugalkach. Blisko co siódma Polka pozostaje 
na samozatrudnieniu.
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� Kobiety częściej decydują się na samozatrudnienie 
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej niŜ na 
prowadzenie większej firmy. 

� Udział Polek wśród pracodawców jest wysoki, gdyŜ niemal co 
trzeci pracodawca w Polsce jest kobietą. Daje to naszemu 
krajowi czwarte miejsce w Europie.

� Bezrobocie wśród kobiet na obszarach wiejskich jest bardzo 
zróŜnicowane. NajwyŜsze notowane jest w Hiszpanii, 
zaś najniŜsze w Luksemburgu, Danii i Cyprze. Bezrobocie 
Polek z obszarów wiejskich wynosi 11%.
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� NajniŜsze wskaźniki dotyczące zatrudnienia kobiet 
w rolnictwie odnotowuje się w takich krajach, jak: Niemcy, 
Norwegia, Szwecja, Irlandia, Belgia, czy Dania. Wszystkie 
te kraje charakteryzują się zatrudnieniem kobiet w rolnictwie 
na poziomie około 1%. Zatrudnienie kobiet w polskim 
rolnictwie wynosi 12%. 

� Liczba kobiet zatrudnionych w rolnictwie wg. stanu na 
31.12.2012 r. 1 125,4 (w tys.).

� Na 1 468 178 ubezpieczonych w KRUS – 694 624 to kobiety, 
dla których podstawowym źródłem utrzymania jest działalność
rolnicza.

� Udział kobiet w prowadzeniu gospodarstwa rolnego jest 
od lat niezmienny – około 20 % gospodarstw w Polsce 
kierowanych jest przez kobiety.
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� W strukturze rejestrowanego bezrobocia osób zamieszkałych 
na wsi dominują kobiety ( podobnie jak w miastach). W końcu 
2013 r. odnotowano 487,5 tys. kobiet zamieszkałych na wsi 
pozostających bez pracy (44,3% ogółu zarejestrowanych 
kobiet w Polsce). 

� Zbiorowość ukrytych bezrobotnych związanych z 
gospodarstwami rolnymi szacuje się na poziomie  550-600 tys.
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Z obszaru:

� polityki rynku pracy

� polityki prorodzinnej

� zabezpieczenia społecznego rolników

� wspólnej polityki rolnej
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� Instrumenty rynku pracy z ustawy o zatrudnieniu 
i instytucjach rynku pracy: 

� uznanie za bezrobotnych rolników oraz osób związanych z 
gospodarstwem rolnym prowadzących działalność rolniczą o 
pow. do 2 ha przeliczeniowe; 

� moŜliwość korzystania z instrumentów rynku pracy przez 
małŜonków i domowników jako poszukujących pracy (głównie 
ze szkoleń); 

� refundacja kosztów utworzonego stanowiska pracy w 
gospodarstwie rolnym; 

� moŜliwość przyjęcia bezrobotnego na staŜ w gospodarstwie 
rolnym

� Szkolenia z EFS w zakresie reorientacji zawodowej dla 
rolników 

� Wsparcie dla bezrobotnych na zakładanie działalności 
gospodarczej  w ramach  instrumentów rynku pracy z FP.
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� Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego rolników
(Zapowiedziany w expose przez Panią Premier roczny zasiłek 
macierzyński dla osób nieuprawnionych do urlopów 
macierzyńskich, w tym rolników)

� Budowa instytucjonalnego system opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 na obszarach wiejskich. 

� Tworzenie publicznych i niepublicznych instytucji opieki przez 
gminy

� Wsparcie z PROW na tworzenie Ŝłobków i przedszkoli

� Opłacanie składek z budŜetu państwa za nianie zatrudnione 
na podstawie umowy aktywizującej na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe (ZUS). Z instrumentu mogą równieŜ
korzystać rolnicy (jako zatrudniający i jako zatrudniani).
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� Instrument finansowania ze środków budŜetu państwa składek 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników w trakcie 
sprawowania przez rolnika lub domownika osobistej opieki 
nad dzieckiem

� Oskładkowanie krótkotrwałych umów zleceń i jednoczesne 
umoŜliwienie rolnikom podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu z dwóch tytułów (projekt ustawy w trakcie 
procedowania w Sejmie RP)
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Odsetek kobiet wśród beneficjentów PROW 2007-2013 kształtuje 
się na poziomie ponad 20%. 

Kobiety aktywnie uczestniczą we wdraŜaniu podejścia Leader, 
którego celem m.in. jest aktywizacja mieszkańców obszarów 
wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi i z 
powodzeniem sięgają po środki z tej osi.

Kobiety z obszarów wiejskich wchodzą w skład organów 
decyzyjnych Lokalnych Grup Działania (31%) posiadających 
status organizacji pozarządowych, które są wspierane ze 
środków PROW 2007-2013.
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Ramy dla reorientacji zawodowej rolników tworzą:

� Umowa Partnerstwa

� Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 - Dokument 
implementacyjny

Narzędzie 63: Poprawa dostępności do pomocy świadczonej przez inne 
podmioty niŜ powiatowe urzędy pracy dla osób dąŜących do poprawy 
swojej sytuacji na rynku pracy, w tym dla właścicieli nieruchomości 
rolnych, ich współmałŜonków i domowników poszukujących 
alternatywnych źródeł dochodu i zmierzających do zaprzestania 
prowadzenia działalności rolniczej.

� Programy Operacyjne
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16 RPO

Aktualnie trwają negocjacje z KE dotyczące kształtu programów 
regionalnych, przygotowanych przez samorządy województw. 
W ramach RPO zaprojektowano działania sprzyjające m.in. 

reorientacji zawodowej mieszkańców regionu według 
kryteriów: 50+, osoba znajdująca się w trudnej sytuacji na 

rynku pracy, kobiety i osoby niepełnosprawne, osoby młode.

PROW 2014-2020

Zakłada się, Ŝe wsparcie z EFRROW będzie korelowało ze 
wsparciem z EFS. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem 
ram dotyczących reorientacji zawodowej i włączenia zasobów 

ukrytych w rolnictwie do pozarolniczego rynku pracy.
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1) Płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia 
w ramach systemu dla małych gospodarstw (płatność
dla rolników przekazujących małe gospodarstwa );

2) Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 
działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (premie 
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej);

3) Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój 
produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów 
rolnych);

4) Działanie LEADER: Realizacja operacji w ramach lokalnych 
strategii rozwoju.
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� http://www.bip.minrol.gov.pl/Opracowania.-ekspertyzy.-
publikacje/Sytuacja-kobiet-w-rolnictwie-i-na-obszarach-wiejsk

� https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-
Branzowe/Zabezpieczenie-spoleczne-rolnikow
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