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Szanowni Państwo,

publikacja, którą oddajemy w Wasze ręce 
jest częścią projektu Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Sołtysów pn.: „Aktywne kobiety 
podkarpackich wsi”. Naszym celem jest wzrost 
udziału i roli kobiet wiejskich w życiu społecz-
no-ekonomicznym lokalnych społeczności po-
przez pozyskanie wiedzy i wzrost świadomo-
ści w zakresie: stereotypów płci, tradycyjnych 
ról kobiet w rodzinie i w społeczeństwie oraz 
barier ograniczających uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy czy edukacji. 

W ten sposób chcemy przyczyniać się do mobilizacji i zachęcenia 
kobiet z terenów wiejskich do większego uczestnictwa w życiu lokal-
nych społeczności poprzez wolontariat oraz zapoznanie z narzędziami 
i przykładami działań, które zmierzają w kierunku rozwoju przedsiębior-
czości.

Zachęcam do lektury publikacji gdzie przedstawiamy również kobie-
ty zasłużone w środowiskach wiejskich, mimo ograniczeń wynikających 
z płci, miejsca zamieszkania czy statusu ekonomicznego. Każda kobie-
ta niezależnie od wieku może dążyć do osiągnięcia sukcesów. „Liderki 
w spódnicach” stanowią potężny potencjał, który na szczęście zaczął 
się uwalniać i są już tego pozytywne efekty. To kobiety są coraz częściej 
faktycznymi liderkami procesów rozwojowych na obszarach wiejskich. 
Dzięki różnorakim umiejętnościom, talentom i ogromnej energii potrafią 
angażować do wspólnych działań lokalną społeczność. 

Mamy jeszcze wiele kobiet „do odkrycia”. Inspiracją dla nich i ich 
otoczenia niech będzie nasza publikacja. Zapewne niejeden czytelnik 
zmotywuje się do działania i przełamie stereotypowe bariery, które są 
największym zagrożeniem dla aktywności pań na wsi.

Dajemy więc swoiste „lekarstwo” na zmianę sposobu myślenia zarów-
no mężczyzn jak i kobiet. W ramach projektu spotkamy się na szkole-
niach, warsztatach oraz podczas debaty telewizyjnej.

Życzę więcej wiary we własne umiejętności i kompetencje gdyż ko-
biety wiejskie są opoką, na której można zbudować społeczeństwo oby-
watelskie.

Ireneusz Niewiarowski
Prezes Honorowy 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów
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1. Dyskryminacja 
1.1 Co to jest dyskryminacja?

Dyskryminacja oznacza niesprawiedliwe traktowanie osoby ze wzglę-
du na jej domniemaną lub rzeczywistą przynależność do danej grupy. 
Może być wynikiem świadomego lub nieświadomego działania, co ozna-
cza, że liczy się dyskryminujący efekt a nie dobre lub złe intencje. 

Dyskryminacja polega na utrudnianiu dostępu do zasobów w posta-
ci edukacji czy pracy z powodu kilku lub więcej przyczyn, związanych 
z płcią, wiekiem, orientacją seksualną, pochodzeniem etnicznym lub 
narodowościowym, niepełnosprawnością oraz statusem społecznym 
czy ekonomicznym. Może ona przybierać formę utrudniania dostępu do 
określonych zasobów oraz niepodejmowania lub zaniechania działań 
przeciwdziałających utrudnianiu takiego dostępu. Ze względu na uwa-
runkowania dyskryminacji możemy wyróżnić dyskryminację bezpośred-
nią i pośrednią. 

Dyskryminacja bezpośrednia oznacza świadome, niesprawiedliwe 
traktowanie, wynikające z założenia, że dana osoba lub grupa osób nie 
zasługuje na takie same prawa jak inni członkowie społeczeństwa. Wy-
nika ona z uprzedzeń, najczęściej opartych na funkcjonujących w społe-
czeństwie stereotypach, mówiących, że osoby należące do mniejszości 
są mniej wartościowe i nie zasługują na szacunek. 

Dyskryminacja nie musi jednak być wynikiem świadomego przekona-
nia ale pozornie neutralnych decyzji lub działań, skutkiem których jest 
gorsze położenie grupy dyskryminowanej. W tym przypadku mówimy 
o dyskryminacji pośredniej. Nierówne traktowanie może więc być wyni-
kiem zarówno świadomego i aktywnego działania na niekorzyść określo-
nej osoby lub grupy jak i nieświadomej, biernej postawy, przejawiającej 
się lekceważeniem, bagatelizowaniem problemu lub niedostrzeganiem 
potrzeb określonej grupy społecznej.
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Schemat 1
Model dyskryminacji 

UPRZEDZENIA

DYSKRYMINACJA

STEREOTYPY

Źródło:  Opracowanie własne

1.2 Stereotypy

Istotny wpływ na zachowania przejawiane przez ludzi mają ste-
reotypy, czyli uogólnione i uproszczone założenia, że wszystkie oso-
by należące do danej grupy posiadają te same cechy. Stereotypy płci 
oznaczają generalne przekonania, dotyczące tego, jakie są wszyst-
kie kobiety i wszyscy mężczyźni. Dotyczą również ról przypisywa-
nych w społeczeństwie „kobiecym” kobietom i męskim „mężczyznom” 
oraz są społecznie podzielane. Powstają one w procesie wychowania  
i socjalizacji, powodując powstawanie silnych emocji w związku  
z oceną cech przypisywanych danej grupie. Silny afekt skojarzony  
z osobą, której przypisuje się określone cechy może automatyczne po-
wodować niekontrolowane emocje i zachowania w stosunku do tej oso-
by. Może jednak zostać poddany częściowej kontroli i wtedy, pomimo 
uprzedzeń, zachowujemy się w sposób niedyskryminujący nikogo.
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Schemat 2
Matryca uprzedzeń i dyskryminacji

Uprzedzenia/
Dyskryminacja

Brak uprzedzeń/
Dyskryminacja

Uprzedzenia/
Brak dyskryminacji

Brak uprzedzeń/
Brak dyskryminacji

Źródło: Opracowanie własne

Stereotypy powodują powstanie odgórnych ocen i formułowania opi-
nii, które w sposób bardziej lub mniej subiektywny są potwierdzane przez 
nasz umysł. Jesteśmy głusi na inne informacje niż te, które skojarzyliśmy 
z osobą lub grupą, której nie lubimy. W gruncie rzeczy jednak nie ma 
w społeczeństwie grup w pełni jednorodnych, wszyscy są w pewien spo-
sób do siebie podobni oraz posiadają zróżnicowane cechy.

1.3 Walka z dyskryminacją 

Stereotypy są bardzo zakorzenione w społeczeństwie, gdyż uczymy 
się ich tak jak i pozytywnych norm i zachowań. Dlatego tak trudno jest 
z nimi walczyć. Aby przeciwdziałać dyskryminacji różnych grup, oprócz 
szeroko zakrojonych działań o charakterze prawnym konieczny jest pro-
ces zmian mentalności społecznej, poprzez:
- wzrost udziału grup dyskryminowanych w życiu społecznym i gospo-

darczym,
- realizacja kampanii społecznych powodująca zwiększone uczestnic-

two grup dyskryminowanych,
- egzekwowanie antydyskryminacyjnych przepisów prawa oraz piętno-

wanie przepisów dyskryminujących określone grupy,
- szerokie naświetlanie przypadków dyskryminacji,
- edukacja antydyskryminacyjna prowadzona na poziomie lokalnym  

i krajowym,
- wprowadzanie antydyskryminacyjnych programów nauczania.
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1.4 Dyskryminacja ze względu na płeć

U podłoża problemów związanych z niezrozumieniem lub błędną in-
terpretacją kwestii równości płci, leżą różnice pomiędzy pojęciem płci 
biologicznej i płci kulturowej. Definicje tych pojęć są przedmiotem badań 
współczesnych nauk społecznych. 

Termin płeć biologiczna (ang. sex) odnosi się do różnic wynikających 
z anatomicznej budowy ciała kobiet i mężczyzn. Dotyczy również funk-
cji reprodukcyjnych czy hormonalnych, zdeterminowanych biologicznie 
i niezależnych od czynników społecznych. Płeć kulturowa z kolei (ang. 
gender) określa płeć w kontekście społeczno-kulturowym. Obejmuje za-
chowania, postawy i motywy, które poszczególne społeczeństwa uwa-
żają za właściwe dla danej płci. Tak jak płeć biologiczna odnosi się do 
somatyki, tak płeć kulturowa odnosi się do psychiki człowieka.

Płeć kulturowa dotyczy więc społeczno-kulturowego zróżnicowania po-
między kobietami i mężczyznami. W przeciwieństwie do płci biologicznej, 
dotyczy cech nabytych oraz ról przypisywanych kobietom i mężczyznom, 
podzielanych przez ogół danego społeczeństwa. Co ważne, płeć kulturowa 
zmienia się w czasie i przestrzeni, co oznacza, że role przypisywane ko-
bietom i mężczyznom są kształtowane historycznie oraz zależą od szeroko 
rozumianych norm rządzących organizacją społeczeństwa.

Dyskryminacja ze względu na płeć oznacza wszelkie zróżnicowanie, 
wyłączenie lub ograniczenie stosowane ze względu na płeć, które po-
woduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie jednej z płci 
przyznania, bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka 
oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospo-
darczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych. Warto 
podkreślić, że definicja dyskryminacji płci dotyczy nie tylko kobiet, jak się 
powszechnie uważa. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, potwier-
dzony zarówno przez regulacje międzynarodowe, jak i polskie prawo, 
odnosi się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Jednakże w Polsce, 
co potwierdzają liczne badania, analizy i raporty, grupą dyskryminowaną 
o wiele częściej są kobiety. Mówi się nawet, iż w Polsce „dyskryminacja 
jest rodzaju żeńskiego”.
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Dyskryminacja ze względu na płeć może przejawiać się w formie dzia-
łań lub rozwiązań systemowych, prowadzących do dyskryminacji całej 
grupy kobiet lub mężczyzn oraz w formie dyskryminacji konkretnej osoby 
ze względu na jej płeć. Ma miejsce nie tylko wtedy gdy mężczyźni po-
dejmują działania dyskryminujące wobec kobiet lub kobiety w stosunku 
do mężczyzn. Mogą one dotyczyć również działań dyskryminujących po-
dejmowanych przez osoby w stosunku do przedstawicieli tej samej płci. 
Dyskryminacja ze względu na płeć związana jest ze stereotypami doty-
czącymi płci. Posługiwanie się stereotypami w relacji z konkretną osobą 
jest niesprawiedliwe i krzywdzące. 

Oprócz stereotypów źródłem dyskryminacji ze względu na płeć są 
społeczno-kulturowe role płci. Role te wynikają z odmiennych w różnych 
społeczeństwach wzorców kobiecości i męskości i są utrzymywane na 
mocy tzw. społecznego kontraktu płci. Społeczny kontrakt płci, to ze-
spół jawnych i ukrytych zasad, które w danym społeczeństwie określają 
relacje między płciami, przypisują kobietom i mężczyznom inny zakres 
pracy, obowiązków i powinności, określając jednocześnie ich wartość 
i prestiż z nimi związany. Elementem społecznego kontraktu płci jest od-
mienne wychowanie dziewcząt i chłopców, mające na celu przysposo-
bienie ich do pełnienia określonych, oczekiwanych przez społeczeństwo 
ról płciowych.

1.5 Rodzaje dyskryminacji

Ze względu na formę i nasilenie zjawiska dyskryminacji można wy-
różnić kilka jej form i rodzajów (poziomów dyskryminacji). Pierwszy po-
dział obejmuje dyskryminację bezpośrednią i pośrednią, o których już 
wspomniano. Z dyskryminacją bezpośrednią, ze względu na płeć mamy 
do czynienia wtedy, gdy dana osoba jest gorzej traktowana z powodu 
przynależności do określonej płci. Do dyskryminacji ze względu na płeć 
może dochodzić również wtedy, gdy płeć nie jest oficjalnym kryterium 
nierówności - np. wówczas, kiedy pozornie neutralne prawo, polityka czy 
praktyka dają negatywny efekt dla osób należących do określonej płci. 
Zachodzi również wtedy, kiedy na skutek pozornie neutralnego posta-
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nowienia, decyzji lub podjętego działania konkretna grupa pracowników 
zostaje poszkodowana, a przyczyną jest fakt przynależności do grupy 
społecznie chronionej. Mówimy wtedy o dyskryminacji pośredniej. 

Zjawiskiem szczególnie dotkliwym jest tzw. dyskryminacja wielokrot-
na. Jest to dyskryminacja danej osoby wynikająca z więcej niż jednej 
cechy (oprócz płci). Przejawia się gorszą sytuacją np. kobiet starszych, 
dyskryminowanych z powodu płci i wieku na rynku pracy, kobiet emi-
grantek, kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych oraz mieszkających na 
terenach wiejskich. Cechy będące powodem niesprawiedliwego trakto-
wania kumulują się, przyczyniając się do zwielokrotnionego pogorszenia 
sytuacji danej grupy.

Odmiennym rodzajem dyskryminacji jest molestowanie seksual-
ne. Kodeks pracy1 określa molestowanie seksualne jako zachowanie  
o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, które-
go celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie czy upo-
korzenie pracownika, stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej 
lub uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą się składać fizycz-
ne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Zachowania dyskryminujące 
mogą przybierać różnego rodzaju formy, o różnej sile oddziaływania. 
Można wyróżnić trzy poziomy dyskryminacji, obejmujące:
- jawną wrogość wobec przedstawicieli określonej grupy, 
- bezzasadne założenie o wyższości jednych ludzi nad drugimi,
- nieuwzględnianie istnienia osób z określonej grupy we własnym oto-

czeniu. 

1.6 Bariery równości płci

Kluczowym krokiem w walce z dyskryminacją płci jest poznanie  
i uwzględnienie przez społeczeństwo w realizacji działań na rzecz rów-
ności płci barier równości, które podobnie jak strategiczne cele równości 
sformułowane zostały przez Komisję Europejską w dokumencie „Plan 
działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006- 2010” . Do głównych 
barier równości płci należą:

1  Dz.U. 1974r. Nr 24, poz. 141
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- segregacja pozioma i pionowa rynku pracy, 
- różnice w płacach kobiet i mężczyzn, 
- mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy, 
- niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, 
- niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji, 
- przemoc ze względu na płeć, 
- niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia, 
- niewystarczający system opieki przedszkolnej,
- stereotypy płci we wszystkich obszarach, 
- dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet star-

szych, imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do mniej-
szości etnicznych.
W Polsce bariery te widoczne są w wielu dziedzinach życia społeczno- 

-gospodarczego. Szczególnie uwidaczniają się w takich sektorach jak edu-
kacja, rynek pracy, przedsiębiorczość oraz integracja społeczna. W sekto-
rze edukacji bariery dotyczące równości płci występują zarówno na pozio-
mie podręczników szkolnych jak i w organizacji przestrzeni szkolnej oraz 
całego systemu oświaty. Kwestia zawartości podręczników szkolnych jest 
szczególnie istotna, gdyż oprócz edukacji merytorycznej kształtują one 
postawy dziewcząt i chłopców oraz wpływają na postrzeganie przez nich 
w przyszłości ról społecznych, które będą pełnić jako kobiety i mężczyźni. 
Do największych słabości podręczników szkolnych należą:
- stereotypowa zawartość podręczników; nie ma symetrii w pokazywaniu 

potknięć, niekompetencji w wypełnianiu ról przez kobiety i mężczyzn,
- członkowie rodzin i ich wzajemne relacje przedstawiane są na ogół 

w sposób tradycyjny i stereotypowy,
- w rodzinie szacunkiem, uwagą i szczególnymi względami darzy się 

ojców i synów,
- podstawowy status kobiety to status matki i gospodyni domowej, która 

spełnia w rodzinie funkcje opiekuńcze wychowawcze, kontrolne,
- podstawowym statusem ojca jest status zawodowy; mężczyźni rzad-

ko przedstawiani są w rolach rodzinnych,
- rola ojca wiąże się z wykonywaniem czynności na zewnątrz domu 

(atrakcyjne wyjścia, uczenie świata), natomiast do roli matki należy 
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wykonywanie czynności wewnątrz domu,
- w polskich podręcznikach wyraźnie brakuje zróżnicowania w obrazie 

rodzin; cechuje je uniformizm ekonomiczny i kulturowy,
- z podręczników płynie sygnał, iż chłopcy to kreatywność, niezależ-

ność, ambicja i rywalizacja, a dziewczęta to pilność, pracowitość, ule-
głość i przystosowanie,

- chłopcy są aktywni, zaangażowani, mają wiedzę, nawet pozaszkolną 
i pomysły; to im nauczyciele poświęcają więcej uwagi, zadają więcej 
pytań i zlecają problemowe zadania,

- dziewczynki ucieleśniają cechy wzorcowego, a więc zdyscyplinowa-
nego, zawsze przygotowanego ucznia: są pilne, solidne, pracowite, 
systematyczne i obowiązkowe,

- pokazując grupy rówieśnicze, autorzy stosują separację płci i narrację, 
opierają się na relacjach jednoimiennych, żeńskich, bądź męskich,

- nie ma zróżnicowania majątkowego; egalitaryzm nie dotyczy kobiet 
i mężczyzn; tu różnice ekonomiczne, różnice dochodu uważa się za 
naturalne,

- mężczyźni rządzą gospodarką, mają pełen dostęp do zasobów ryn-
ku pracy, a kobiety wykonują, i to na dodatek niekompetentnie, pod-
rzędne funkcje biurowe; kobiety, a także dziewczęta ukazywane są 
jako osoby, których zainteresowania ograniczają się do spraw urody 
i stroju,

- w rysunkach współczesnych oraz obrazach, rycinach i zdjęciach 
z dawniejszych epok, kobiety i mężczyźni nie są równo reprezento-
wani.
Na powyższe nakładają się często stereotypowe postawy nauczycieli 

oraz struktura szkolnictwa (feminizacja sektora), co zwłaszcza w pierw-
szych latach edukacji dziecka powoduje brak tzw. męskiej perspektywy. 
Organizacja przestrzeni szkolnej często bardziej odpowiada potrzebom 
chłopców niż dziewcząt – przykładem są tutaj boiska sportowe do gry 
w piłkę nożną. 

W sektorze rynku pracy nierówności dotyczące płci są niezwykle wi-
doczne. Przejawiają się w kilku wymiarach. Pierwszym z nich jest nieod-
płatna praca w domu oraz nierówny podział obowiązków domowych na 
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rzecz kobiet. Dodatkowo wiąże się z tym zjawiskiem niska ocena pracy 
domowej oraz niski w związku z tym prestiż kobiet. Duże obciążenie 
kobiet pracami domowymi oraz opieką nad dziećmi i osobami zależny-
mi, szczególnie w rodzinach wiejskich, przekłada się na stosunkowo niż-
szy udział kobiet w rynku pracy. W krajach Unii Europejskiej wskaźniki 
zatrudnienia kobiet są niższe niż mężczyzn. Również w Polsce niższą 
aktywność zawodową kobiet w stosunku do mężczyzn obserwujemy 
we wszystkich grupach wiekowych. Największe różnice dotyczą kobiet 
w wieku 55–59 lat – ze względu na różny wiek emerytalny kobiet i męż-
czyzn, a także w przedziałach 25–29 i 30–34 lata – ze względu na uro-
dzenie dziecka. 

Rynek pracy charakteryzuje się specyficznymi zjawiskami, dla któ-
rych stosowane jest kryterium płci. Należą tutaj segregacja pozioma  
i segregacja pionowa rynku pracy. Segregacja pozioma to zjawisko 
dominacji jednej z płci w określonych zawodach, czy działach gospo-
darki. Najbardziej sfeminizowane są sektory: ochrona zdrowia, opieka 
społeczna i edukacja, co jest związane z cechami społecznie przypisy-
wanymi kobietom (opiekuńczość, wrażliwość). Najbardziej zdominowa-
ne przez mężczyzn jest budownictwo. Zawody sfeminizowane są niżej 
opłacane w porównaniu z zawodami zdominowanymi przez mężczyzn. 
Segregacja pionowa rynku pracy wiąże się z hierarchią w sferze za-
trudnienia. Im wyższe stanowisko, tym częściej zajmowane jest przez 
mężczyzn. Jest to efekt płci, który łączy się z tzw. szklanymi zjawiska-
mi. Zarządzanie, podejmowanie decyzji i kontrola pozostają głównie  
w rękach mężczyzn. Na wyższych stanowiskach kierowniczych kobie-
ty stanowią wyraźną mniejszość. Segregacja pozioma i pionowa rynku 
pracy jest między innymi wynikiem panujących stereotypów płci, które 
powodują, że kobiety postrzegane są jako mniej dyspozycyjne, nieefek-
tywne i mniej wydajne jako pracownicy.

Segmentacja rynku pracy sprawia, że wiele kobiet pracuje w nisko 
opłacanych zawodach sfeminizowanych. Przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie kobiet brutto jest o około 20% niższe niż wynagrodzenie męż-
czyzn na tym samym stanowisku.
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Tabela 1
Szklane zjawiska

Termin Definicja

Szklane
ściany

Pojęcie opisujące sytuację, w której kobiety często pra-
cują na stanowiskach peryferyjnych, pomocniczych, 
administracyjnych, wspierających. Z takich stanowisk 
o wiele trudniej jest awansować na stanowiska kierow-
nicze, centralne, które wiążą się z większym zakresem 
władzy i decyzyjności, jak i wyższymi zarobkami, a tak-
że większym prestiżem społecznym.

Szklane 
ruchome 
schody

Pojęcie opisujące sytuację, w której mężczyźni wy-
konując zawody stereotypowo postrzegane jako „ko-
biece”, awansują szybciej i zarabiają więcej od kobiet 
pracujących na tych samych stanowiskach, bądź wy-
konujących tę samą pracę.

Szklany  
sufit

Sytuacja, w której kobietom zbliżającym się do szczytu 
hierarchii pracowniczych w zakładach pracy coraz trud-
niej jest awansować, a najwyższe stanowiska decyzyj-
ne w firmach są najczęściej nieosiągalne. Przyczyną 
są bariery niewidoczne, tzn. niewynikające z przyczyn 
formalnych, ale ze stereotypów lub kultury organizacyj-
nej firmy, uniemożliwiające kobietom awans.

Lepkie
podłogi

Zjawisko opisujące pracę kobiet w zawodach o niskim 
prestiżu, niskich zarobkach i niewielkich możliwościach 
awansu, np. sprzątaczki.

Tokenizm

Pojęcie opisujące sytuację, w której obecność nielicz-
nych kobiet w grupach lub na stanowiskach zdomino-
wanych przez mężczyzn daje błędne złudzenie istnie-
jącej równości płci, a tym samym „zwalnia” grupę z od-
powiedzialności za rewizję swoich dyskryminujących 
postaw i zachowań.

Źródło: Opracowanie własne
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Przedsiębiorczość, jako forma aktywności kobiet na rynku pracy wy-
stępuje w mniejszej skali niż w odniesieniu do mężczyzn, chociaż wskaź-
nik firm prowadzonych przez kobiety jest stosunkowo wysoki, podobnie 
jak w innych krajach Europy środkowo-wschodniej. Wynika on jednak 
głównie z nieprzyjaznego dla kobiet rynku pracy, które nie mogąc uzy-
skać satysfakcjonującej pracy najemnej, tworzą miejsce pracy dla siebie 
we własnej firmie. Firmy te tworzone są w sektorach obsługowych (fry-
zjerki, kosmetyczki, księgowe). Przedsiębiorstwa prowadzone przez ko-
biety są na ogół niewielkie, w większości nie zatrudniają pracowników. 

Barierą aktywności kobiet, zarówno w sferze przedsiębiorczości jak 
i rynku pracy, jest trudność w godzeniu życia zawodowego i prywatnego. 
Oprócz mających tutaj niebagatelne znaczenie tradycyjnych ról pełnio-
nych przez kobiety w rodzinie, istotnym czynnikiem jest niedobór żłobków 
i przedszkoli, zwłaszcza na terenach wiejskich i w dużych miastach. 

Niekorzystne skutki podziałów na rynku pracy przekładają się na zna-
czące zjawisko ubożenia kobiet. W Polsce istnieje podział zawodów 
na „męskie” i „kobiece”. Jak już wspomniano, znaczenie tych drugich 
dla gospodarki jest mniejsze, a pracownicy są gorzej opłacani. Ponad-
to, upadkowi branż sfeminizowanych (np. przemysłu włókienniczego) 
w trakcie transformacji ekonomicznej nie towarzyszyły równie rozbudo-
wane programy osłon socjalnych jak w przypadku np. zatrudniającego 
głównie mężczyzn górnictwa. 

Bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet i jest w ich przypadku 
bardziej długotrwałe. Kobiety podlegają częściej tzw. dyskryminacji wie-
lokrotnej – są dyskryminowane ze względu na wiek, np. prasowe oferty 
pracy bardzo wyraźnie ograniczają wiek poszukiwanych kandydatek, co 
sprzyja utrwalaniu się bezrobocia w tej grupie. Ze względu na zróżnico-
wanie wysokości emerytur, będące konsekwencją nierównych zarobków 
i różnego progu wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, te ostatnie są 
bardziej zagrożone niedostatkiem w wieku podeszłym. 

Oprócz nieprzyjaznego dla kobiet rynku pracy na zjawisko ubożenia 
wpływa też samotne rodzicielstwo. Obecnie około jedna piąta rodzin to 
rodziny niepełne, z tego około 95% stanowią rodziny samotnych ma-
tek. Również w wyniku rozwodu następuje zmiana statusu materialne-
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go kobiet na niższy. W sektorze integracji społecznej mamy również do 
czynienia ze zjawiskiem dziedziczenia biedy, oznaczającym uzależnie-
nie kolejnych pokoleń od systemu pomocy społecznej. Ubóstwo kobiet 
bywa konsekwencją problemów rodzinnych. Kobiety jako ofiary przemo-
cy domowej, uwalniając się od prześladowcy są często zmuszone do 
porzucenia domu i dorobku całego życia oraz do odbudowywania go od 
podstaw, także w kategoriach ekonomicznych.

1.7 Równość płci

Przeciwieństwem dyskryminacji i nierówności płci jest równość płci. 
Jest to stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą 
wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni 
równy dostęp do zasobów takich jak: środki finansowe, szanse rozwo-
ju, edukacja itp. Jest to również możliwość wyboru drogi życiowej bez 
ograniczeń stereotypów płci. Główne założenia równości płci obejmują 
następujące aspekty: 
- równość płci to przeciwieństwo nierówności płci, nie zaś nieuznawa-

nie różnic między płciami,
- różnice między kobietami i mężczyznami nie mogą być powodem nie-

równego traktowania,
- działania prorównościowe powinny być adresowane do kobiet  

i mężczyzn oraz powinny przyczyniać się do zmiany niekorzystnych 
relacji między płciami. 
Wspomniany wcześniej dokument „Plan działań na rzecz równości 

kobiet i mężczyzn 2006-2010” określa strategiczne cele na rzecz równo-
ści płci, które obejmują:
- równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn,
- godzenie życia prywatnego i zawodowego,
- równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji,
- wykorzenianie wszelkich form przemocy ze względu na płeć,
- eliminowanie stereotypów związanych z płcią,
- propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce 

rozwojowej.
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Działania na rzecz równości płci mogą przyjmować różne formy. Waż-
ne jest aby były podejmowane niejako na dwóch poziomach. Pierwszy 
poziom to sfera polityki głównego nurtu. Polityka równości płci (ang. gen-
der mainstreaming) oznacza, że tzw. perspektywa płci powinna zostać 
uwzględniona w głównym nurcie wszystkich procesów politycznych, stra-
tegii i działań, zarówno na etapie planowania jak i realizacji oraz ewalu-
acji. Również efekty działań powinny być ocenianie z perspektywy wpły-
wu na warunki życia kobiet i mężczyzn. Ma ona na celu przeciwdziałanie 
dyskryminacji i osiągnięcie faktycznej równości płci. 

Drugi poziom oznacza podejmowanie konkretnych działań (ang. 
specifi c actions). Mogą one przybierać formułę projektów i programów 
o charakterze i zasięgu lokalnym, zawierających działania pozytywne, 
wyrównawcze, mające na celu przyspieszenie zmian na rzecz równo-
ści poprzez udzielenie szczególnego wsparcia grupom znajdującym się 
w gorszym położeniu. Celem konkretnych działań jest przyspieszenie 
rzeczywistej zmiany społecznej.



CZĘŚĆ II
WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ KOBIET 
NA TERENACH WIEJSKICH
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1. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezro-
botne

Na terenach wiejskich problem bezrobocia dotyczy kobiet w większym stop-
niu niż mężczyzn. Ze względu na pełnione przez nie role społeczne oraz mało 
przyjazny rynek pracy podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek 
może być doskonałą alternatywą dla pracy najemnej. Jednym z funkcjonują-
cych na rynku instrumentów walki z bezrobociem jest dotacja na dofinanso-
wanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy.

Odbiorcy dofinansowania to osoby bezrobotne, które nie posiadały zare-
jestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed otrzymaniem 
dofinansowania lub w okresie do 2 lat, jeśli prowadziły działalność w tej 
samej branży. Podmioty udzielające dofinansowania to powiatowe urzędy 
pracy. Wniosek należy złożyć w PUP właściwym dla miejsca zamieszkania 
lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospo-
darczej przez bezrobotnego zamierzającego ubiegać się o dofinansowanie. 
Środki pochodzące z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na zakup 
środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materia-
łów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. 
Wysokość dofinansowania określona jest w umowie, nie wyższa jednak niż 
6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Według stanu na 1 czerw-
ca 2012 roku to kwota 21.876,54 zł.

Wniosek o dofinansowanie zawiera: 
- kwotę wnioskowanego dofinansowania,
- rodzaj działalności gospodarczej,
- symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfi-

kacją Działalności1,
- kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej 

oraz źródła ich finansowania,
- specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania,
- proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania,
- załączniki.

1  Dz. U. 2007r. Nr 251 poz. 1885
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Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zawartej po-
między starostą i osobą bezrobotną. Szczegółowe informacje na te-
mat dofinansowania działalności gospodarczej podejmowanej przez 
osoby bezrobotne znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 roku, w sprawie dokonywania z Fun-
duszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu 
środków na podjęcie działalności gospodarczej2. 

2. Promocja przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki

Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało, że na ryn-
ku są dostępne również instrumenty wsparcia działalności gospodar-
czej finansowane z funduszy europejskich. Jednym z nich jest Europej-
ski Fundusz Społeczny, z którego finansowanie dostępne jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. POKL, który jest programem 
kompleksowym, ma przyczynić się między innymi do aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej różnych grup społecznych. Jednym z instrumen-
tów jest dotacja na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej 
w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia. 

Dotacja przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, które należą do jednej 
z poniższych grup:
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 

miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, 
- kobiety, 
- osoby do 25 roku życia, 
- osoby niepełnosprawne, 
- osoby po 45 roku życia, 
- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz 

mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnie-
nie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. 

2  Dz. U. 2011r. Nr 155 poz. 922
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Kobiety, zwłaszcza wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po prze-
rwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz zamieszkujące na 
terenach wiejskich są szczególnie wspierane w tym procesie. 

Zakres wsparcia osób podejmujących działalność gospodarczą  
w ramach Działania 6.2 jest szerszy niż wsparcie udzielane oso-
bom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy, zarówno w wymia-
rze merytorycznym jak i finansowym. Ma ono charakter kompleksowy  
i obejmuje następujące instrumenty:
- usługi doradczo – szkoleniowe, pozwalające na zdobycie wiedzy z zakre-

su zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- środki na rozwój przedsiębiorczości w formie jednorazowej, bezzwrotnej 

dotacji,
- wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo – szkoleniowych o charak-

terze specjalistycznym, pomagające w prowadzeniu nowopowstałej firmy, 
- wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej. 

Szkolenia i doradztwo dostępne są zarówno na etapie rozwijania pomy-
słu na biznes i tworzenia biznes planu, jak i po zarejestrowaniu działalności 
gospodarczej. Istotą pomostowego wsparcia finansowanego, udzielanego 
na wniosek osoby podejmującej działalność gospodarczą, jest zapewnie-
nie płynności firmy w pierwszym okresie. Może ono być przeznaczone na 
pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego lub innych istotnych, stałych 
kosztów, związanych z działalnością. Wsparcie pomostowe wypłacane jest 
miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagro-
dzenia, przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospo-
darczej – od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje kwota 1 500,00 złotych.

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności mogą 
być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za nie-
zbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasad-
nionych przez uczestnika projektu, w tym m. in.: 
- składniki majątku trwałego, 
- wyposażenie, 
- koszty prac remontowych i budowlanych, 
- środki obrotowe, 

- zakup strony internetowej. 
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Finansowanie obejmuje 100% kosztów inwestycji i wynosi do 40 000 zł. 
Wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu 
produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi mogą stanowić 
maksymalnie 10% wartości dotacji. 

Procedura ubiegania się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej 
w ramach Działania 6.2 POKL, jest nieco bardziej skomplikowana i wymaga 
od potencjalnych zainteresowanych kobiet nieco wysiłku. 

Schemat 3
Schemat realizacji Działania 6.2 POKL 

w województwie wielkopolskim
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Źródło: Opracowane własne

Przede wszystkim należy zapoznać się z systemem wdrażania Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce. Instytucją odpowiedzialną 
za przyjmowanie wniosków od beneficjentów jest Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu. W przypadku Działania 6.2, osoby zainteresowane uzyskaniem 
dotacji nie składają jednak wniosków bezpośrednio w WUP, gdyż Działanie 
to jest realizowane poprzez indywidualne projekty, realizowane najczęściej 
przez organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe, powiatowe urzędy pra-
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cy, jednostki samorządu terytorialnego i ich partnerstwa. To one przygotowu-
ją i realizują projekty, w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby osób poten-
cjalnie zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, pełniąc rolę 
beneficjenta POKL. 

Na etapie realizacji projektów organizacje te przeprowadzają rekrutację 
uczestników projektów zainteresowanych uzyskaniem dotacji, prowadzą dla 
nich szkolenia oraz wybierają w trybie konkursowym te osoby, które przygo-
towały najbardziej wiarygodne biznes plany.

Wsparcie inwestycyjne musi otrzymać minimum 60% uczestników danego 
projektu, jednakże beneficjent musi wykluczyć minimum 20% uczestników, 
którzy są najsłabiej przygotowani do podjęcia działalności gospodarczej. Re-
krutacja do projektu odbywa się w oparciu o wcześniej przygotowane kryte-
ria, na obszarze realizacji projektu.

Pełna lista organizacji realizujących projekt, do których mogą zgłaszać 
się osoby zainteresowane skorzystaniem z dotacji i wsparcia szkolenio-
wego oraz wytyczne dotyczące wdrażania Działania 6.2 POKL znajdują 
się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie: 
http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/129,132/2/instytucje_udzielajace_dotacji.
html

3. Wsparcie działalności gospodarczej ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dedykowany polskiej wsi. Za-
wiera wiele instrumentów wsparcia, skierowanych do rolników, samorządów 
lokalnych i społeczności wiejskich. Dwa spośród działań ukierunkowane są 
na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. Są to Działanie 311 – Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej oraz Działanie 312 – Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw. Oba instrumenty mają na celu rozwój przedsię-
biorczości, dywersyfikację dochodów mieszkańców terenów wiejskich oraz 
aktywizację zawodową. Skierowane są jednak do innych grup beneficjentów 
a oferowany zakres wsparcia nieco się różni. 
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3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

O pomoc finansową w ramach Działania 311 mogą ubiegać się rolnicy 
i domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 
oraz małżonek lub małżonka rolnika. Warunkiem uzyskania pomocy jest za-
mieszkiwanie na terenach gmin wiejskich lub w miejscowościach poniżej 
5 tysięcy mieszkańców w przypadku gmin miejskich lub miejsko-wiejskich 
oraz nieukończenie 60 roku życia. Innym istotnym warunkiem jest ubezpie-
czenie w KRUS w pełnym zakresie oraz korzystanie z płatności do gruntów 
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez 
tego rolnika.

Zakres działalności gospodarczych, które może podjąć rolnik/rolniczka lub 
małżonek/ małżonka jest bardzo szeroki i obejmuje:
- usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

- usługi dla ludności,

- sprzedaż hurtową i detaliczną,

- rzemiosło lub rękodzielnictwo,

- roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, 

- usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, 
w tym wynajmowanie pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaż posił-
ków domowych lub świadczenie innych usług związanych z pobytem tury-
stów w gospodarstwie rolnym, 

- usługi transportowe,

- usługi komunalne,

- przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

- magazynowanie lub przechowywanie towarów,

- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 
Ponieważ wyżej wymienione działalności określone są w dość ogólny spo-

sób, przed przystąpieniem do planowania przedsięwzięcia, należy spraw-
dzić, czy działalność, która ma być podjęta została ujęta w szczegółowym 
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wykazie kategorii działalności gospodarczych wspieranych w ramach Dzia-
łania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, wg. numerów Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności (PKD), który jest przedstawiony w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paździer-
nika 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej3. Realizacja nowego przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością 
poniesienia wielu kosztów. Część z tych kosztów podlega współfinansowa-
niu w ramach Działania 311, jako tzw. koszty kwalifikowane. Zgodnie z prze-
pisami do współfinansowania kwalifikują się koszty:
- budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemiesz-

kalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej 
oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących 
z rozbiórki,

- nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją ist-
niejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej 
oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących 
z rozbiórki, 

- zagospodarowania terenu, 

- zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu 
podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,

- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobo-
wych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Częścią projektu mogą być również prace związane z przygotowaniem 
przedsięwzięcia, np. opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów, 
projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddzia-
ływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypi-
sów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych, opłat 
za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskie-
go oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Jednakże 
należy zwrócić uwagę, aby ich wysokość nie przekraczała 10% pozostałych 

3  Dz. U. 2007r. Nr 200, poz. 1442
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kosztów kwalifikowanych. Innym ograniczeniem jest wartość zakupu po-
jazdów samochodowych służących do przewozu rzeczy lub osób, naczep 
lub przyczep. W tym przypadku koszty mogą być poniesione w wysokości 
nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwa-
lifikowanych, jeżeli przedsięwzięcie dotyczy świadczenia wyłącznie usług 
transportowych.

W ramach Działania 311 pomoc udzielana jest do wysokości limitu, okre-
ślonego dla jednego beneficjenta oraz dla programu i wynosi maksymalnie 
100 tys. zł, lub 500 tys. zł, jeżeli wsparta działalność związana jest z wytwa-
rzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. 
Dofinansowanie można otrzymać na kilka przedsięwzięć, jednakże nie może 
ono przekroczyć limitu dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowa-
nych przedsięwzięcia. Ponieważ podatek od towarów i usług (VAT) nie jest 
kosztem kwalifikowanym, podstawą do wyliczenia kwoty dofinansowania są 
poniesione koszty kwalifikowane netto. Dofinansowanie może zostać zwięk-
szone do 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy w gospodarstwie 

rolnym wystąpiły szkody spowodowane przez zdarzenia losowe. 
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w od-

dziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właści-
wym dla lokalizacji gospodarstwa rolnego. Dla województwa podkarpackiego 
jest to Oddział Regionalny w Rzeszowie. Kolejność przyznawania pomocy 
odbywa się na podstawie wcześniej określonych wskaźników, obejmujących 
wielkość powierzchni gruntów rolnych gospodarstwa, podstawowy dochód 
podatkowy gminy, wielkość powierzchni gruntów rolnych położonych na ob-
szarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania, korzystanie ze wsparcia w ramach innych działań PROW. Stopień 
spełnienia poszczególnych kryteriów decyduje o liczbie przyznanych punk-
tów. Informację o kolejności rozpatrywania wniosków podawane są na stro-
nie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl). 

Wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne oraz poprawne pod wzglę-
dem merytorycznym mogą być przyjęte do dofinansowania, które przyzna-
wane jest na podstawie umowy. Na realizację przedsięwzięcia może być 
przyznana zaliczka, jednakże w tym wypadku konieczne jest przedstawienie 
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gwarancji bankowej. W przypadku nie otrzymania zaliczki, dofinansowanie 
wypłacane jest, jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów, udoku-
mentowanych oryginałami dokumentów księgowych, przedstawianych wraz 
z wnioskiem o płatność.

W latach 2008-2011 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przeprowadziła cztery nabory wniosków w ramach Działania 311. Podpisano 
około 8,8 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji na łączną kwotę 760,6 mln 
zł, czyli około 55% budżetu przeznaczonego na taką pomoc z PROW 2007 
- 2013. W 2011 roku na udzielenie pomocy w ramach Działania 311 Agencja 
przeznaczyła około 365 milionów złotych.

3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie 312 również służy wsparciu przedsiębiorczości jednak skiero-
wane jest do innych grup odbiorców. O pomoc mogą ubiegać się zarówno 
osoby fizyczne jak i osoby prawne, podejmujące lub prowadzące działalność 
gospodarczą oraz spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości 
prawnej, wspólnicy spółek cywilnych prowadzące(y) działalność gospodar-
czą. Pomoc obwarowana jest wieloma warunkami, z których najważniejszym 
jest warunek dotyczący statusu mikroprzedsiębiorstwa. Innym warunkiem 
jest ubezpieczenie w ZUS, co oznacza, że z Działania 312 nie mogą korzy-
stać osoby kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 311. Ponadto 
wnioskodawca nie może ubiegać się o wsparcie, jeżeli w okresie ostatnich 
2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, przyznano 
mu pomoc inwestycyjną w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, objętego Programem Operacyjnym 
Kapitał Ludzki, 2007-2013.

Wspierane przedsięwzięcie również musi spełnić wiele warunków, do 
których należą:

- opłacalność ekonomiczna,
- zgodność z przepisami prawa,
- miejsce zamieszkania przedsiębiorcy/siedziba firmy zlokalizowana na te-

renach wiejskich,
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- biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
- operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
- planowana wysokość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 

powyżej 20 tys. zł.
Zakres wspieranych działalności gospodarczych jest podobny jak w Dzia-

łaniu 311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, jednakże 
również w tym przypadku, należy sprawdzić czy planowana, bądź rozwijana 
działalność gospodarcza mieści się w szczegółowym wykazie kategorii dzia-
łalności gospodarczych, wspieranych w ramach Działania Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw, wg. numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), który jest przedstawiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia-
łania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw4. Wniosek o dofinansowanie 
działalności nie wymienionej w załączniku pierwszym nie będzie przyjęty do 
dofinansowania, pomimo spełnienia pozostałych warunków.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z:
- budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją nie-

mieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudową, przebudową lub 
remontem połączonym z  modernizacją istniejących budynków mieszkal-
nych,

- zagospodarowaniem terenu,
- zakupem maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
- zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu 

podejmowanej lub  wykonywanej działalności gospodarczej,
- zakupem środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów oso-

bowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kie-
rowcą).
W przypadku zakupu pojazdów samochodowych służących do przewozu 

towarów lub osób, naczep lub przyczep – dofinansowaniu podlegają koszty 
w wysokości nieprzekraczającej: 
- trzykrotności pozostałych wydatków inwestycyjnych – w przypadku dzia-

łalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transporto-
4  Dz. U. 2008r. Nr 139, poz. 883
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wych, 
- równowartości pozostałych wydatków inwestycyjnych – w przypadku dzia-

łalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transpor-

towe.
Należy podkreślić, że zakres wsparcia nie obejmuje zakupu pojazdów 

przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. Mogą one jednak re-
alizować inwestycje innego typu, zgodnie z zasadami programu. Ponadto, 
podobnie jak w Działaniu 311, dofinansowaniu mogą podlegać koszty zwią-
zane z realizacją prac przygotowawczych. 

Pomoc udzielana jest w formie refundacji poniesionych i udokumento-
wanych kosztów przedsięwzięcia. Dotacja pokrywa maksymalnie 50% po-
niesionych kosztów kwalifikowanych. Wielkość pomocy jest uzależniona 
od wielkości inwestycji i liczby nowotworzonych miejsc pracy. Maksymalna 
dotacja udzielona jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu 
nie może przekroczyć:
- 100 tys. zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie 1 lub 2 miejsc pracy,
- 200 tys. zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie 2-3 miejsc pracy
- 300 tys. zł – gdy przewidziano utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy,

W wyniku realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić wzrost liczby miejsc 
pracy netto w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Etaty te muszą być 
utrzymane przez okres minimum 2 lat po dokonaniu ostatniej płatności przez 
ARiMR. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wnioskodawcy, którzy spełniają 
wszystkie warunki mogą też tworzyć miejsca pracy dla siebie, poprzez sa-
mozatrudnienie. W tym przypadku wniosek składany jest przez osobę nie 
prowadzącą działalności gospodarczej. Po podpisaniu umowy zobowiązana 
jest ona zarejestrować firmę zgodnie z wnioskiem.

W przypadku, gdy przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie działalności związa-
nej z przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych lub 
jadalnych produktów leśnych maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł, 
jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w od-
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dziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właści-
wym dla miejsca lokalizacji przedsięwzięcia. Dla województwa podkarpackie-
go jest Oddział Regionalny w Rzeszowie. Kolejność przyznawania pomocy 
odbywa się na podstawie wcześniej określonych kryteriów obejmujących: 
bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, planowana do 
utworzenia liczba miejsc pracy. Stopień spełnienia poszczególnych kryteriów 
decyduje o liczbie przyznanych punktów. Informację o kolejności rozpatrywa-
nia wniosków podaje się na stronie internetowej ARiMR. Wnioski spełniające 
wszystkie kryteria formalne oraz poprawne pod względem merytorycznym 
mogą być przyjęte do dofinansowania, które przyznawane jest na podsta-
wie umowy. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana zaliczka, jed-
nakże w tym wypadku konieczne jest przedstawienie gwarancji bankowej. 
W przypadku nie otrzymania zaliczki, dofinansowanie wypłacane jest jako re-
fundacja wcześniej poniesionych kosztów, udokumentowanych oryginałami 
dokumentów księgowych, przedstawianych wraz z wnioskiem o płatność.

W latach 2008-2011 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przeprowadziła cztery nabory wniosków w ramach Działania 312. W wyniku 
przeprowadzonych w latach 2008-2010 naborów wniosków, dofinansowanie 
otrzymało prawie 5 tys. firm. Pomoc przyznana im na realizację projektów in-
westycyjnych  przyczyniła się do utworzenia ok. 10 tys. nowych miejsc pracy. 
W 2011 roku na udzielenie pomocy Agencja przeznaczyła około 2,5 miliarda 
złotych.

3.3 Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oprócz typowych instrumentów 

wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczości na wsi za-
wiera instrumenty sprzyjające integracji i aktywizacji środowisk lokalnych. 
Należy tu zaliczyć przede wszystkim Oś IV - Leader, w ramach której realizo-
wane jest Działanie 413 – Wsparcie lokalnych strategii rozwoju. 

Integralną częścią wdrażania Osi IV PROW było utworzenie lokalnych 
grup działania. W województwie podkarpackim w wyniku przyznanego fi-
nansowania funkcjonuje obecnie 19 LGD, obejmujących większość gmin. 
W ramach realizowanych lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich, 
lokalne grupy działania prowadzą nabór wniosków na dofinansowanie na-
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stępujących projektów:
- przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez rolników 

i domowników w ramach Działania 311 – Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej,

- dofinansowanie powstawania i rozwoju mirkroprzedsiębiorstw w ramach 
Działania 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- dofinansowanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi obszarów wiej-
skich w ramach Działań 313, 322 i 323 – Odnowa i rozwój wsi,

- Wsparcie różnorodnych inicjatyw lokalnych za pomocą tzw. małych projek-
tów.
O środki w ramach Działań 311 i 312 mogą się ubiegać uprawnieni be-

neficjenci, zamieszkujący na terenie działania określonej LGD. Wniosek 
o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie 
i w miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków, która 
przekazywana jest poprzez lokalne grupy działania, za pośrednictwem Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na stronie interneto-
wej http://www.umwp.podkarpackie.pl oraz w prasie o zasięgu obejmującym 
obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR). 

Ocena wniosków jest w tym przypadku dwustopniowa. Oznacza to, że 
w pierwszym etapie odpowiednie organy LGD dokonują oceny złożonych 
wniosków pod kątem zgodności projektów z lokalnymi kryteriami, określonymi 
w LSR. Jedynie wnioski odpowiadające kryteriom lokalnym są przekazywane 
do dalszej oceny w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam 
ocena przebiega zgodnie z procedurą dla Działań 311 i 312. Środki dostępne 
w ramach programu Leader stanowią dodatkową pulę, a więc beneficjenci, 
którzy nie zdążyli złożyć wniosków w ramach zasadniczych naborów ogłasza-
nych corocznie przez ARiMR, mogą starać się o pozyskanie dofinansowania 
za pośrednictwem działających na ich terenie lokalnych grup działania.

3.4. Wsparcie działalności społecznej w ramach programu Leader

Doskonalą formą aktywizacji kobiet oraz całych społeczności lokalnych 
jest realizacja małych projektów. Jest to wyodrębniony rodzaj przedsięwzięć 
związanych z wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy 
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działania, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działań Osi 3. Zakres małych projektów jest bardzo szeroki, służący realizacji 
różnorodnych celów związanych z podnoszeniem jakości życia na terenach 
wiejskich. Zestawienie rodzajów i dopuszczalnych zakresów małych projek-
tów przedstawia tabela 2.

Beneficjentami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie 
małych projektów są osoby fizyczne, będące obywatelami państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, są pełnoletnie i posiadające zameldowanie na 
pobyt stały lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym 
lokalną strategią rozwoju. Wnioski mogą też składać osoby prawne albo 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy 
przyznają zdolność prawną. Należy tu przede wszystkim wymienić fundacje 
albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub 
prowadzą działalność na tym obszarze. 

Kwota dofinansowania do małych projektów wynosi nie więcej niż 25 000 
zł na jeden mały projekt. Jednocześnie kwota pomocy nie może przekroczyć 
70% kosztów kwalifikowanych. Jest również ograniczenie dla Programu, 
które wynosi 100 000 złotych dla jednego beneficjenta. Ogólna kwota na 
dofinansowanie małych projektów na danym terenie jest określona w każdej 
lokalnej strategii rozwoju. Zależy ona m.in. od liczby mieszkańców na obsza-
rze LSR, dochodu podatkowego gminy, wskaźnika przyjętego dla podziału 
środków finansowanych na realizacją działań w ramach LSR, preferencji 
lokalnych społeczności wyrażonych w drodze konsultacji społecznych lub 
innych prac nad opracowaniem dokumentu.

Tabela 2 
Małe projekty w ramach LSR

Rodzaj projektu Zakres działań
podnoszenie 
świadomości 
społeczności lokalnej

- organizacja szkoleń,
- organizacja innych przedsięwzięć  

o charakterze edukacyjnym,
- organizacja warsztatów dla podmiotów  

z obszaru objętego LSR.
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podnoszenie jakości 
życia społeczności 
lokalnej na obszarze 
objętym LSR

- udostępnianie urządzeń i sprzętu 
komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu 
umożliwiającego dostęp do Internetu,

- organizacja imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych lub sportowych.

rozwijanie aktywności 
społeczności lokalnej 

- promocja lokalnej twórczości kulturalnej 
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, 
w tym kulturowego, historycznego lub 
przyrodniczego,

- kultywowanie miejscowych tradycji, 
obrzędów i zwyczajów,

- kultywowanie języka regionalnego i gwary,
- kultywowanie tradycyjnych zawodów 

i rzemiosła.
rozwijanie turystyki lub 
rekreacji na obszarze 
objętym LSR

- utworzenie lub zmodernizowanie bazy 
informacji turystycznej,

- tworzenie stron internetowych, 
- przygotowanie i wydanie folderów 

oraz innych publikacji informacyjnych 
dotyczących obszaru objętego LSR,

- budowa, odbudowa lub oznakowanie małej 
infrastruktury turystycznej, w szczególności 
punktów widokowych, miejsc 
wypoczynkowych lub biwakowych, tras 
narciarstwa biegowego lub zjazdowego, 
szlaków wodnych, szlaków rowerowych, 
szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub 
dydaktycznych. 

zachowanie, 
odtworzenie, 
zabezpieczenie lub 
oznakowanie cennego, 
lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego 
i przyrodniczego 

- projekty dotyczące w szczególności 
obszarów objętych poszczególnymi 
formami ochrony przyrody,

- projekty dotyczące obszarów Natura 2000.
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zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego 
i historycznego 

- odbudowa albo odnowienie lub 
oznakowanie budowli lub obiektów 
małej architektury wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków,

- odnowienie dachów lub elewacji 
zewnętrznych budynków wpisanych do 
rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków,

- remont lub wyposażenie muzeów,
- remont lub wyposażenie świetlic wiejskich.

inicjowanie 
powstawania, 
przetwarzania lub 
wprowadzania na rynek 
produktów i usług 

- produkty i usługi oparte na lokalnych 
zasobach,

- produkty i usługi w tradycyjnych sektorach 
gospodarki,

- produkty i usługi oparte na lokalnym 
dziedzictwie, w tym kulturowym, 
historycznym lub przyrodniczym, 

- podnoszenie jakości produktów i usług 
opartych na lokalnych zasobach.

wykorzystanie energii 
pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

- projekty dotyczące wykorzystania energii 
odnawialnej w celu: 
- poprawienia warunków prowadzenia 

działalności kulturalnej,
- poprawienia warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej,
- poprawienia warunków prowadzenia 

działalności rolniczej.
Źródło: Opracowanie własne

4. Lokalne grupy rybackie w województwie podkarpackim
Program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nad-

brzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, podobnie jak Program rozwoju 
obszarów wiejskich, oprócz instrumentów typowych dla wsparcia danego 
sektora gospodarki, zawiera instrumenty aktywizacji gospodarczej i społecz-
nej osób zamieszkujących obszary - w tym przypadku – zależne od rybac-
twa. Szczególnie realizacja Osi 4 ma się przyczynić do włączenia partnerów 
społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, 
które pozwolą na rozwój oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności. 
W ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich dostępne są środ-
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ki finansowe na realizowanie szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie 
dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz inwestycje na rzecz drobnej 
infrastruktury rybackiej.

Lokalne strategie rozwoju obszarów rybackich pozwalają na dofinanso-
wanie wielu rodzajów przedsięwzięć, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finan-
sowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony 
rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie operacyjnym 
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007—20135. W kontekście aktywizacji gospodarczej i społecznej 
kobiet wiejskich interesujące są dwa rodzaje wsparcia. Po pierwsze jest to 
możliwość uzyskania pomocy na realizację projektu polegającego na rozwo-
ju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 
poprzez podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- naprawy i konserwacji statków i łodzi,
- handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami sa-

mochodowymi, 
- działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
- działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie infor-

matyki oraz działalności powiązanej, 
- działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego,
- działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicz-

nych, 
- opieki zdrowotnej,
- działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domo-

wego, 
- wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

Pomoc na realizację tego typu przedsięwzięć udzielana jest w formie zwro-
tu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60 % tych kosztów. Jednocze-
śnie pomoc nie może przekroczyć limitu, który w okresie realizacji Programu 

5  Dz. U. 2009r. Nr 177, poz. 1371
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wynosi 400 000 złotych na jednego beneficjenta, z tym, że pomoc na dofi-
nansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 200 000 złotych. 

W ramach Osi 4 PO Ryby organizacje pozarządowe i samorządy mogą 
także uzyskać pomoc na realizację projektów w zakresie wzmocnienia kon-
kurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 
Obejmuje ona przedsięwzięcia w zakresie:
- adaptacji i wyposażenia miejsc, w których będą świadczone usługi dostę-

pu do sieci Internet,
- poprawy funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebu-

dowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury, służących wyko-
nywaniu działalności związanej z tym transportem,

- rewitalizacji miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu pole-
gającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, 
ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów pu-
blicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne 
lub ich wyposażeniu,

- remoncie, odbudowie lub przebudowie obiektów wpisanych do rejestru za-
bytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 

- organizowania kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, 
- budowie, remoncie lub przebudowie małej infrastruktury turystycznej, 

w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypo-
czynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punk-
tów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do 
miejsc objętych inwestycją, 

- dostosowania obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 

- tworzenia muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających 
na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szcze-
gólności związanych z tradycjami rybackimi, 

- promocją obszaru objętego lokalną strategią rozwoju obszarów rybac-
kich.
Pomoc na realizację powyższych przedsięwzięć może być udzielona do 

wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Również w tym przypadku obwią-
zują limity dla Programu na poziomie 2 000 000 złotych na jednego benefi-
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cjenta, z tym, że pomoc na jeden projekt nie może przekroczyć 1 000 000 
złotych.

5. Agroturystyka

Jedną z form aktywizacji kobiet z obszarów wiejskich jest agroturystyka. 
Brak jest jednej definicji agroturystyki, tym nie mniej jest to forma turystyki 
charakteryzująca się kilkoma cechami. Należą do nich: 
- świadczenie usług turystycznych na terenach wiejskich, w związku z pro-

wadzoną działalnością rolniczą,
- wykorzystywanie do świadczenia usług turystycznych pokoi i pomieszczeń 

w budynkach mieszkalnych i zaadaptowanych na cele turystyczne budyn-
kach gospodarskich,

- realizacja usług osobiście przez właścicieli gospodarstwa rolnego,
- wykorzystanie w budowie oferty agroturystycznej lokalnych zasobów przy-

rody ożywionej oraz nieożywionej. 
Koncepcja agroturystyki opiera się więc na świadczeniu usług turystycz-

nych przez rolnika w obrębie gospodarstwa rolnego. W oparciu o gospo-
darstwo oraz jego zasoby kształtowana jest unikatowa oferta lub produkt 
turystyczny. Warto podkreślić, że wraz z rozwojem rynku usług agrotury-
stycznych konsumenci mają coraz większe wymagania w stosunku do tego 
produktu. Właściwie w dzisiejszej dobie produkt typu „nocleg + wyżywienie” 
nie jest już wystarczający, aby skutecznie zaspokoić wymagania klientów 
usług agroturystycznych. Dlatego też powinien on być bardziej kompleksowy 
i obejmować szereg innych usług dostarczanych przez gospodarstwo rolne 
i jego otoczenie.

Istotą kompleksowych produktów turystycznych jest zaspokajanie różno-
rodnych potrzeb klientów. Zwykle, jeżeli turyści wybierają odpoczynek w go-
spodarstwie agroturystycznym, kierują się uzyskaniem korzyści o charakte-
rze poznawczym, zdrowotnym, sentymentalnym lub wypoczynkowym. 

Zaspokojenie potrzeb poznawczych to przede wszystkim możliwość ob-
cowania z wsią, poznanie specyfiki pracy gospodarstwa rolnego, produkcja 
rolna oraz chów zwierząt, ale także poznanie innej kultury i sposobu życia 
rdzennych mieszkańców wsi. Potrzeby zdrowotne przejawiają się dążeniem 
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do korzystania ze zdrowej, produkowanej w sposób naturalny żywności. Dla-
tego atrakcyjnym urozmaiceniem oferty gospodarstwa agroturystycznego 
jest wyżywienie oparte na żywności tradycyjnej, ekologicznej oraz produk-
tach regionalnych. Dużym uznaniem cieszą się własne sery, wędliny, konfitu-
ry czy własnoręcznie pieczony przez gospodynię chleb. Potrzeby w zakresie 
wypoczynku mogą być najbardziej zróżnicowane. Jedni bowiem będą szu-
kali ciszy, spokoju, sielskości, inni natomiast preferują czynny wypoczynek 
np. jazdę konną, rowery, pływanie. Warto określić, jakie potrzeby chcemy 
zaspokajać we własnym gospodarstwie rolnym i kierować ofertę do okre-
ślonej grupy klientów – segmentu rynku. Potrzeby sentymentalne natomiast 
wiążą się z chęcią powrotu do konkretnego miejsca lub regionu, jako miej-
sca pochodzenia lub miejsca, z którym klienci mają pozytywne skojarzenia 
z przeszłości.

Określenie docelowego segmentu klientów jest bardzo istotne, nie tylko 
dlatego, aby dostosować ofertę uzupełniającą. Równie ważne jest zapew-
nienie wypoczynku w określonym standardzie. Niektórzy będą bowiem pre-
ferowali dobrze wyposażone mieszkania, inni – wrażliwi cenowo – docenią 
podstawową ofertę noclegu z wyżywieniem. 

Pojęciem związanym z agroturystyką jest turystyka wiejska. Często po-
jęcia te używane są zamiennie, jednakże ze względów pewnych uwarun-
kowań prawnych należy je rozdzielić. Turystyka wiejska oczywiście kojarzy 
się z wsią, zwłaszcza turystom z dużych miast. Usługi tego typu najczęściej 
oferowane są przez regularne przedsiębiorstwa turystyczne, które podlega-
ją przepisom prawnym związanym z działalnością gospodarczą oraz wielu 
przepisom branżowym dotyczącym turystki czy gastronomii. 

Agroturystykę z kolei, należy rozumieć jako świadczenie usług turystycz-
nych przez rolników w swoich gospodarstwach. Artykuł 3 Ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej6 mówi, iż: przepisów ustawy nie stosuje się 
do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu 
i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlą-
dowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków 
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związa-
nych z pobytem turystów. Tak więc każda osoba, która w myśl prawa jest 

6  Dz. U. 2004r. Nr 173, poz. 1807



42

Aktywne kobiety podkarpackich wsi

rolnikiem i przeznacza do osobistego użytkowania turystów nie więcej niż 5 
pokoi, nie prowadzi działalności gospodarczej, a w związku z tym nie pono-
si żadnych obciążeń podatkowych lub z zakresu ubezpieczeń społecznych 
z tego tytułu. Jest to bardzo wygodne dla rolników, gdyż nie wymaga reje-
strowania działalności gospodarczej, co znacznie ogranicza czynności biuro-
kratyczne w związku ze świadczeniem usług agroturystycznych. Działalność 
ta jest jednak doskonałym źródłem dodatkowego dochodu w gospodarstwie 
oraz pozwala wykorzystać naturalne zasoby i zdolności i/lub zainteresowa-
nia członków gospodarstwa rolniczego.

6. Wolontariat

Rok 2011 był Europejskim Rokiem Wolontariatu. Dlatego też warto wspo-
mnieć, że wolontariat jest doskonałą formą aktywizacji kobiet. W ostatnich 
latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie wolontariatem wśród róż-
nych grup społecznych. Wzrastająca liczba ochotników odnajduje się w dzia-
łalności wolontariackiej na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji 
publicznych. Zapotrzebowanie na pracę społeczną rośnie wraz z rozwojem 
trzeciego sektora. Z pewnością duże znaczenie w rozwoju wolontariatu mia-
ło przyjęcie regulacji prawnej w postaci Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie7. O wolontariacie mówi 
Dział III Ustawy. 

W szczególności w ustawie uregulowano zarówno ogólne zasady świad-
czenia pracy przez wolontariuszy jak i szczegółowe przepisy określające 
prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizacji, na rzecz których wykonują 
oni nieodpłatną pracę. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że wolon-
tariusze mogą wykonywać na określonych zasadach pracę na rzecz organi-
zacji pozarządowych, organów administracji publicznej i organów im podle-
głych w zakresie ich działalności statutowej. Praca wolontariuszy nie dotyczy 
świadczeń związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na to czy 
świadczona jest na rzecz przedsiębiorstw czy też innych podmiotów. Dzia-
łalność wolontariuszy dotyczy zarówno pracy wykonywanej na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej jak i organizacji międzynarodowych. Warto pod-

7  Dz. U. 2003r, Nr 96, poz. 873
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kreślić, że członkowie stowarzyszeń mogą również pracować społecznie na 
rzecz stowarzyszeń, których są członkami. Warunkiem wykonywania pracy 
przez wolontariusza jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji, 
oraz musi on spełniać inne wymagania określone prawem, do wykonywania 
danego rodzaju pracy.

Jednym z istotnych przepisów regulujących współpracę pomiędzy wolon-
tariuszem a organizacją pozarządową jest obowiązek zawarcia stosownego 
porozumienia. Porozumienie takie określa przede wszystkim zakres, sposób 
i czas wykonywania pracy przez wolontariusza. Powinno ono zawierać także 
postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Jednym z praw wolontariusza 
jest możliwość uzyskania na piśmie zarówno zaświadczenia jak i opinii o wy-
konaniu przez niego określonych świadczeń. Ma to tym większe znaczenie, 
szczególnie dla osób nieposiadających doświadczenia zawodowego, np. 
ludzi młodych bądź kobiet powracających na rynek pracy po przerwie zwią-
zanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Pracodawcy chętniej zatrud-
niają osoby aktywne, mogące wykazać się działalnością społeczną na rzecz 
potrzebujących. 

Organizacja korzystająca z pomocy wolontariusza ma obowiązek poin-
formować go o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz 
zapewnić dostępność tych informacji. Szczególne ważne dla wolontariuszy 
są informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa związanego 
z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagroże-
niami. Korzystająca z pracy wolontariusza organizacja jest ponadto zobo-
wiązana do:
- zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- pokrycia kosztów podróży służbowych i diet na zasadach dotyczących pra-

cowników.
Wolontariusz może uzyskać także prawo do pokrywania innych niezbęd-

nych kosztów związanych z nieodpłatną pracą. Organizacja może pokrywać 
koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świad-
czeń, określonych w porozumieniu. Inne świadczenia, które mogą przysłu-
giwać wolontariuszowi zgodnie z ustawą to świadczenia zdrowotne oraz - 
w przypadku pracy trwającej ponad 30 dni - ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 
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Warto zauważyć, że pomimo licznych zobowiązań wynikających  z zawar-
tego porozumienia organizacje odnoszą również korzyści z pracy wolonta-
riuszy. Po pierwsze jest to oczywiście wartość nieodpłatnej pracy. Po drugie 
są to korzyści w podatkowe, gdyż wydatki na cele związane z pokryciem 
obowiązkowych kosztów pracy wolontariuszy stanowią koszty prowadzenia 
działalności statutowej organizacji pozarządowych. Wartość świadczeń wo-
lontariuszy nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego, więc nie ma ko-
nieczności opodatkowania tych usług zgodnie z przepisami podatkowymi.

Wolontariat jest nie tylko dobrym pomysłem na spędzenie wolnego cza-
su. Często daje możliwość zdobycia lub uaktualnienia doświadczenia za-
wodowego, nabycia nowych kwalifikacji i umiejętności, także z gatunku tych 
niematerialnych. Bardzo ważna jest umiejętność współpracy w zespole, pla-
nowania czasu, angażowania innych w sprawy ważne dla lokalnych spo-
łeczności. Nie bez znaczenia jest też po prostu możliwość zrobienia czegoś 
pozytywnego dla innych, co może być źródłem osobistej satysfakcji i samo-
spełnienia.

Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej, w trak-
cie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym oso-
bom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom. Wolontariuszem 
jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, na 
zasadach określonych w ustawie. Warto zauważyć, że wolontariuszami 
mogą być także osoby bezrobotne – wykonywanie przez nie świadczeń nie 
powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.

W kontekście ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariusz może pracować tylko na rzecz organizacji pozarządowych i in-
stytucji publicznych. W praktyce pojęcie wolontariatu stosowane jest szerzej 
i obejmuje także takie formy jak:
- wolontariat w sektorze prywatnym,
- wolontariat pracowniczy,
- aktywność członków organizacji,
- pracę asystentów społecznych,
- pracę społeczną bez pośrednictwa instytucjonalnego.

Wolontariat można więc określić też mianem działalności społecznej lub 
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aktywności obywatelskiej. Formy aktywności wolontariuszy są różnorodne. 
Można do nich zaliczyć między innymi: kontakty z urzędnikami i politykami, 
podpisywanie petycji, protesty i demonstracje, udział w zebraniach, akcje 
i działania nieformalne, realizacje projektów na rzecz społeczności lokalnych 
i inne. Obszernym przykładem spektrum działań społecznych podejmowa-
nych przez kobiety zajmiemy się w części III publikacji.
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Maria Adamska
Sołtys wsi Skalnik
Gmina Nowy Żmigród
Powiat jasielski

Pani Adamska jest z zawodu technikiem rolnikiem. Wiele lat zawodowo 
była związana z edukacją, pracując w Szkole Podstawowej w Krempnej 
jako specjalista ds. kadr a potem objęła funkcję dyrektora Zespołu Szkół 
w Krempnej. W latach 2001 – 2008 była Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Skalnik, które prowadziło niepubliczną szkołę. 

Działalność społeczną rozpoczęła w 2001 roku i od tego czasu angażu-
je się w wiele ważnych dla lokalnej społeczności inicjatyw. Jest członkiem 
wielu organizacji, w których odpowiedzialna jest za inicjowanie i zarządza-
nie projektami. Od 2007 roku, pani Adamska jest gminną przewodniczącą 
kół gospodyń wiejskich. Ta nieformalna organizacja dzięki twórczej liderce 
efektywniej współpracuje przy organizacji imprez, uroczystości i obchodów 
świąt. Przykładem takiej twórczej współpracy jest powstanie Gminnego Ze-
społu Śpiewaczego „Magurzanki”. Od 2011 roku, pani Adamska pełni rów-
nież funkcję prezesa Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Żmigród. 
Organizacja ta, jako stowarzyszenie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym posiada większy potencjał organizacyjno-prawny do pozyskiwa-
nia zewnętrznych środków fi nansowych z różnych źródeł. Do tej pory udało 
się samodzielnie lub wspólnie z partnerami zrealizować projekty o łącznej 
wartości ponad 140 000 złotych.

Maria Adamska
Sołtys wsi Skalnik
Gmina Nowy Żmigród
Powiat jasielski
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Nie tylko edukacja

Najbardziej spektakularne projekty, realizowane w 2012 roku, dotyczą za-
gospodarowania przestrzeni publicznej na potrzeby różnych grup społecz-
nych, głównie dzieci i młodzieży. Należy tutaj wymienić budowę placów za-
baw zlokalizowanych przy szkołach w Nienaszowie, Łężynach, Kątach oraz 
Gorzycach, Skalniku i Sadkach. Z każdego z tych projektów korzysta około 
150-200 osób, zarówno uczniów szkół podstawowych jak i młodszych dzieci. 
Każdy z czterech projektów pozwolił na sfinansowanie inwestycji o wartości 
ponad 32 000 złotych. Pani Adamska była odpowiedzialna za prawidłową re-
alizację projektu oraz jego rozliczenie. Ponadto, dzięki nim mogła realizować 
swoje powołanie, którym jest praca na rzecz najmłodszych mieszkańców. 

Projekty inwestycyjne to nie jedyny obszar zainteresowań pani Adamskiej. 
Jako członek Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia „Subregion Magurski” 
rozumie ona znaczenie pielęgnowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego dla 
rozwoju społeczności. Dzięki temu udało się zaangażować zespół osób, które 
przygotowały kilka ciekawych projektów. Należy do nich projekt obejmujący 
warsztaty rękodzieła ludowego pn.: „Tradycja Wielkanocnej Palmy”. Celem 
projektu było kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych poprzez 
naukę ich samodzielnego wykonywania. Dzięki warsztatom angażującym lu-
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dzi w różnym wieku, głównie członkiń kół gospodyń wiejskich w Żmigrodzie 
i Krempnej, możliwa była integracja międzypokoleniowa oraz promocja techni-
ki bibułkarskiej, stosowanej lokalnie do tworzenia palm wielkanocnych. Projekt 
o wartości 2 400 złotych był realizowany na przełomie marca i kwietnia 2012 
roku a uczestniczyły w nim 42 osoby. Podobny cel miał realizowany w tym 
samym okresie inny projekt związany z tradycjami wielkanocnymi. Obejmował 
on kilka konkursów, w których wyłoniono autorki najpiękniejszej palmy wielka-
nocnej, najładniejszej pisanki wielkanocnej oraz najsmaczniejszej babki wiel-
kanocnej. Wzięło w nim udział ok 45 członkiń kół gospodyń wiejskich.

Integracja mieszkańców

W maju 2012 roku realizowany był projekt pod nazwą „Gminny Dzień 
Matki”. Jego celem była integracja mieszkańców i społeczne docenienie roli 
matki i macierzyństwa. Wzięło w nim udział 190 osób a wartość projektu to 
prawie 3 000 złotych. Bardzo ciekawym projektem integracyjnym był projekt 
realizowany w drugiej połowie 2012 roku o wartości 37 000 złotych. Wzięło 
w nim udział 18 kobiet i 2 mężczyzn z terenu Gminy Żmigród.

Projekt obejmował kilka edycji warsztatów pod nazwą: „Prosiak czy kebab 
– lokalne dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju obszarów wiejskich”, 
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„Jak nas widzą, czyli jak się prezentować?”, „Palce lizać”, „Spisane - nie za-
pomniane”, „Pokażmy – zaraźmy”. Wszystkie warsztaty miały na celu za-
chowanie i promocję lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Pani Adamska, jako 
Prezes Stowarzyszenia nadzorowała prace zespołów projektowych, czuwa-
ła nad prawidłową i terminową realizacją projektów oraz była odpowiedzialna 
za końcowe rozliczenie projektu. 

Od 2003 roku pani Adamska jest Sołtyską wsi Skalnik, a od 2012 roku Ław-
nikiem Sądu Rejonowego w Krośnie. Za pracę społeczną otrzymała liczne 
nagrody i wyróżnienia, do których należą m.in. medal Order Serca – Matkom 
Wsi, oraz odznaka Za zasługi dla Kółek Rolniczych przyznane przez Zarząd 
Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
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Maria Irena Bałchan
Przewodnicząca
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej
Gmina Czudec
Powiat strzyżowski

Kultura ponad wszystko

Pani Bałchan zarówno zawodowo jak i społecznie jest związana z kulturą. 
Ukończyła w tym zakresie Państwowe Studium w Krakowie. Zdobyta wiedza 
została dobrze wykorzystana. Z inicjatywy pani Bałchan powstało Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. Jako inicjatorka powstania stowarzyszenia 
weszła ona w skład komitetu założycielskiego, doprowadzając do rejestracji 
organizacji w 1999 roku. Od tego czasu pełni nieprzerwanie funkcję prze-
wodniczącej. 

Jednym z ważnych obszarów działalności stowarzyszenia jest promocja 
lokalnego dziedzictwa wśród najmłodszych mieszkańców. Pani Bałchan 
chętnie uczestniczy w spotkaniach z dziećmi w wieku przedszkolnym, orga-
nizując różne pogadanki na tematy związane z kulturą. Ponadto angażuje 
się jako jurorka w konkursach wiedzy dla młodzieży gimnazjalnej. Uważa, 
że zainspirowanie i zaangażowanie najmłodszych jest warunkiem zachowa-
nia lokalnego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Czudeckej jest fundatorem licznych nagród dla młodzieży 
gimnazjalnej.

Jako przewodnicząca Stowarzyszenia angażuje się w działalność na rzecz 
jego członków. Zorganizowała wiele wycieczek do ciekawych miejsc związa-
nych z lokalną historią i kulturą. 

Maria Irena Bałchan
Przewodnicząca
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej
Gmina Czudec
Powiat strzyżowski
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Działalność wydawnicza

Pod kierunkiem pani Bałchan, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej 
rozpoczęło działalność wydawniczą, która ma na celu promocję lokalnej 
twórczości. Dzięki temu udało się wydać trzy tomiki poezji autorstwa Anny 
Oliwińskiej - Wacko oraz książki Anny Oliwińskiej - Wacko i Ryszarda Wacko 
pt.: Dzieje Czudca, „Matka Boża Łaskawa – Pani Czudeckiej Ziemi”, „Herby 
i pieczęcie Ziemi czudeckiej”. Dorobek wydawniczy stowarzyszenia wzboga-
ca wydawnictwo planszowe (herbarza) oraz pomniejsze, ale istotne dla pro-
mocji lokalnej wydawnictwa jak na przykład foldery turystyczne, widokówki 
z Czudca i inne.

Pani Bałchan nie tylko wydaje dzieła innych osób, ale również sama pi-
sze. Jest ona pomysłodawczynią i redaktorką pisma lokalnego pn. „Kwar-
talnik Czudecki”. W swoich artykułach porusza przede wszystkim sprawy 
dotyczące pielęgnowania tradycji i kultury, lokalnych tradycji i obrzędów oraz 
twórczości folklorystycznej. Kwartalnik jest skutecznym narzędziem promocji 
lokalnej kultury oraz angażowania mieszkańców w życie społeczności. Poru-
sza on bowiem różne ważne dla mieszkańców Czudca problemy. 
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Materialne dowody

Oprócz działań edukacyjnych i animacyjnych na rzecz kultury, pani Bał-
chan podejmuje konkretne działania mające na celu ochronę zachowanych 
dóbr. Dzięki niej nie zapomniano o ruinach Zamku Czudeckiego oraz zadba-
no o ochronę zabytkowych kapliczek i zabytkowych nagrobków w Czudcu. 
Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu, wsparciu innych członków TPZCz 
oraz sponsorów jedna z kapliczek umiejscowionych w Czudcu została od-
remontowana. Za swoją działalność społeczną pani Bałchan została w 2008 
roku nagrodzona Nagrodą Honorową Zarządu Powiatu w Kategorii: Kultura, 
Sztuka, Oświata, Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Czas dla siebie

Pani Maria Bałchan obecnie jest emerytką. Jej pasją życiową jest ogrodnic-
two. posiada piękny ogród, w którym można odnaleźć kilkaset gatunków ro-
ślin, często unikatowych kwiatów, krzewów i drzew. Również i tę pasję wyko-
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rzystuje w edukacji dzieci, zarówno własnych wnucząt pani Bałchan została 
nagrodzona Nagrodą Honorową jak i ich koleżanek i kolegów z przedszkola. 
Dzięki tej działalności dzieci mają kontakt z przyrodą i mogą obserwować 
współzależność różnych ekosystemów w przyrodzie.



57

Aktywne kobiety podkarpackich wsi

Danuta Czaja
Radna Gminy Nozdrzec
Izdebki - Rudawiec
Powiat brzozowski

Pani Czaja przez wiele lat pracowała zawodowo w fabryce koronek 
w Brzozowie. Po przejściu na emeryturę cały swój wolny czas poświęca 
rodzinie oraz sprawom społecznym. Od 2006 jest radną Gminy Nozdrzec. 
Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Praca ta jest dla 
niej okazją do promocji spraw kobiet i wspierania działalności stowarzyszeń 
kobiecych. 

Koło Gospodyń Wiejskich

Od 2003 roku Pani Czaja pełni funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń 
Wiejskich. Koło kultywuje tradycje regionu, bierze udział w prezentacjach 
kulinarnych, organizuje spotkania okolicznościowe dla mieszkańców wsi 
i gminy. To Przewodnicząca wprowadziła zwyczaj wspólnego wykonywania 
wieńca dożynkowego i dzielenia się chlebem podczas uroczystej mszy świę-
tej i wiejskich dożynek. Zwyczajem stało się również obchodzenie, z udzia-
łem całej społeczności świąt okolicznościowych: Dnia Kobiet, Dnia Matki, 
Dnia Ojca, Dnia Dziecka. Szczególne miejsce w lokalnym kalendarzu zaj-
muje wspólna Wigilia. Ponadto Koło współpracuje ściśle z Gimnazjum Nr 
1 w Izdebkach oraz Środowiskowym Domem Samopomocy im. Anny w Iz-
debkach, z którego uczestnikami członkinie tradycyjnie już spotykają się 
przed świętami wielkanocnymi. Dzięki inspiracji pani Danuty okoliczne koła 
gospodyń wiejskich znane są z doskonałego wiejskiego jadła serwowanego 
podczas pikników, przeglądów, prezentacji i konkursów na terenie całego 

Danuta Czaja
Radna Gminy Nozdrzec
Izdebki - Rudawiec
Powiat brzozowski
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województwa. Od kilku lat podczas lipcowej biesiady stowarzyszenia kobiet 
biorą udział w gminnym konkursie o „Lipową Warzochę”. O aktywności KGW 
kierowanego przez panią Danutę może świadczyć fakt, że jako pierwsze 
w gminie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Integracja Społeczna

W latach 2008-2009 pani Czaja podjęła się realizacji projektu w ramach 
Programu Integracji Społecznej współfinasowanego z Poakcesyjnego Pro-
gramu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w którym społecznie pełniła funkcję 
koordynatora. Projekt nosił tytuł: „Umożliwienie osobom starszym spędzania 
czasu w sposób twórczy i zorganizowany - Stworzenie Klubu Seniora” i po-
zwolił na stworzenie w budynku starej szkoły Klubu Seniora. Powstały Klub 
Seniora jest miejscem okolicznościowych spotkań z okazji takich jak: Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka, spotkanie opłatkowe, obchody Dnia Strażaka, do-
żynki. Drugi projekt w ramach tego samego programu to „Rudawiecka Izba 
Pamięci”. Obejmował on stworzenie izby pamięci z bogatymi zbiorami, które 
obejmują stare sprzęty, narzędzia rolnicze oraz wiele innych przedmiotów 
nierzadko już zapomnianych a świadczących o bogactwie lokalnej kultury. 
W Rudawieckiej Izbie Pamięci odbywają się nie tylko spotkania Stowarzy-
szenia Kobiet Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej, ale – z inicjatywy pani 
Danuty - również lekcje historii dla uczniów okolicznych szkół. Informacje na 
temat stworzonych i zrealizowanych przez panią Danutę projektów zamiesz-
czały lokalne publikatory: min. Brzozowski Portal Internetowy, Brzozowska 
Gazeta Powiatowa, Dynowinka. Za niezwykłe zaangażowanie w realizację 
projektów, w 2009 roku podczas Podkarpackich Targów Usług w Kołaczy-
cach otrzymała zaszczytny tytuł „Miss Kreatywności Podkarpacia”.

Kobieta w OSP

Danuta Czaja zainicjowała obecność kobiet w szeregach Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rudawcu. Obecnie członkami tego stowarzyszenia jest 
jedenaście kobiet. Dzięki temu można zrobić więcej na rzecz rozwoju małe-
go sołectwa, które z każdym rokiem staje się piękniejsze. Przykładem dzia-
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łalności kobiet zrzeszonych w OSP jest czuwanie w strażackich mundurach 
u grobu Chrystusowego podczas Świąt Wielkanocnych.

Działalność publicystyczna

Danuta Czaja od przeszło dziesięciu lat pisze artykuły i wiersze do Brzozow-
skiej Gazety Powiatowej. Tematem artykułów są bieżące sprawy Rudawca 
oraz wydarzenia związane z działalnością lokalnych organizacji pozarządo-
wych. Wiersze zaś dotyczą regionu, wychwalają jego piękno, opisują codzien-
ne życie mieszkańców, wspaniale obrazują regionalne obrzędy związane ze 
świętami. Swoją twórczością pani Czaja promuje gminę, sławi jej bogactwo 
kulturowe, unikalną przyrodę i zabytki kultury materialnej. Podczas uroczysto-
ści organizowanych na terenie gminy, deklamując swoje wiersze bawi i uczy, 
piętnując w zabawny sposób wady i słabości ludzi i systemu. Swoją twór-
czość prezentuje też na spotkaniach autorskich - na które zapraszana jest 
przez szereg instytucji kulturalnych i oświatowych. Obecnie kończy ona pracę 
nad wydaniem autorskiego tomiku wierszy pt. „W serca ciszy”.
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Aktywność doceniona

W podziękowaniu za współpracę, podczas uroczystości pięciolecia Brzo-
zowskiej Gazety Powiatowej pani Danuta otrzymała list gratulacyjny. Był on 
wyrazem docenienia przez lokalną społeczność, którą inspiruje od lat do dzia-
łania. Stowarzyszenie KGW, jako jedyne w gminie, prowadzi Złotą Księgę, któ-
ra jest kroniką nie tylko pracy stowarzyszenia, ale przede wszystkim kroniką 
miejscowości. Wpisy odwiedzających Rudawiecką Izbę Pamięci – w pamiąt-
kowej księdze, są pełne słów uznania i podziwu dla pracy włożonej w stwo-
rzenie tego niezwykłego miejsca. Pani Danuta jest pełna optymizmu, zawsze 
chętna po niesienia pomocy innym. Jest dla wielu przykładem, że pozytywne 
myślenie przynosi pozytywne efekty. W 2009 roku podczas Podkarpackich 
Targów Usług w Kołaczycach otrzymała tytuł „Miss Kreatywności Podkarpa-
cia” a w 2012 roku tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec”.
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Małgorzata Drewniak
Przedsiębiorca, Sołtys wsi Futoma
Futoma
Gmina Błażowa
Powiat rzeszowski

Kobieta przedsiębiorcza

Pani Drewniak jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szko-
ły Informatyki i Zarządzania. Specjalizuje się w zakresie fi nansów i rachunko-
wości. Wiedzę wykorzystuje prowadząc wspólnie z mężem 25-cio hektarowe 
gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą w zakresie handlu artyku-
łami rolno-spożywczymi i zwierzętami. Osiąga na tym polu sukcesy, które zo-
stały docenione w konkursie „Kobieta Przedsiębiorcza”. Na 100 kandydatek 
zgłoszonych w plebiscycie pani Drewniak zajęła zaszczytne 13 miejsce. 

Kultura i tradycje lokalne

Przedsiębiorczość to tylko część aktywności pani Drewniak. Angażuje się 
ona przede wszystkim w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze swojej 
społeczności, dzieląc się pasją i wiedzą. W działalność społeczną włączy-
ła się już jako nastolatka, działając w Związku Harcerstwa Polskiego, Lidze 
Ochrony Przyrody oraz samorządzie uczniowskim. W dorosłym życiu, jako 
matka dwóch córek należała do Rady Rodziców. Sześć lat pełniła funkcję 
przewodniczącej, biorąc aktywny udział w życiu szkoły poprzez pracę z mło-
dzieżą i na rzecz młodzieży. 

Pani Drewniak inicjuje i realizuje projekty, których owocem są wydane fol-
dery, publikacje, wystawy, warsztaty. Przykładem jest realizowany w latach 

Małgorzata Drewniak
Przedsiębiorca, Sołtys wsi Futoma
Futoma
Gmina Błażowa
Powiat rzeszowski



62

Aktywne kobiety podkarpackich wsi

2007-2008 Futomski Klub Animatora Tęcza, o wartości 37 670 złotych, dofi-
nasowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. W ramach projektu zo-
stała uruchomiona działalność świetlicy wiejskiej, w której odbywa się wiele 
spotkań mieszkańców oraz gości. Drugi ważny dla społeczności lokalnej pro-
jekt to dofinansowana z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich impreza plenerowa pod nazwą „Dni Futomy”, połączona z otwarciem 
Regionalnej Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Futomskiej. Projekt realizowany był 
w 2009 roku, a jego wartość przekroczyła 39 000 złotych. Obchody Dni Futo-
my zostały również wsparte przez Województwo Podkarpackie kwotą 20 000 
złotych. Hasłem przewodnim imprezy była historia futomskiego folkloru. 

Działalność społeczna i obywatelska

Od 2002 roku pani Drewniak jest radną Rady Miejskiej w Błażowej, gdzie 
pełni funkcję przewodniczącej Komisji do spraw Gospodarczych, Finansów, 
Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jako radna organizowała i anga-
żowała mieszkańców do wykonywania prac przy poprawie nawierzchni dróg 
gminnych. Przy jej inicjatywie poprawiono nawierzchnię drogi powiatowej, 
wyasfaltowano i wyremontowano ze środków gminnych, poscaleniowych, 
popowodziowych oraz w ramach Wieloletniego Narodowego Planu Odno-
wy Dróg Lokalnych wiele dróg. Jako rzeczniczka ekologii i ochrony środo-
wiska propaguje wśród mieszkańców konieczność ochrony wód, selektyw-
nej zbiórki odpadów i dbałość o estetykę otoczenia. Była delegatem Gminy 
w organizowanym przez Związek Komunalny „Wisok” wyjeździe studyjnym 
do Norwegii. Gospodarczym sposobem zostały także odnowione przystanki 
autobusowe. Systematycznie wspiera Ochotniczą Straż Pożarną.

Od 2006 roku, już drugą kadencję pani Drewniak pełni funkcję sołtysa 
wsi Futoma. Jest bardzo zaangażowana w życie społeczne, gospodarcze 
i kulturalne wsi. Współpracuje z organizacjami działającymi w środowisku tj. 
Szkołą Podstawową, Radą Rodziców, Biblioteką, Ochotniczą Strażą Pożar-
ną, Radą Parafialną, Wolontariatem Studenckim i Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury. W środowisku pełni funkcję animatora kultury, tradycji, integracji środo-
wiska, a także integracji międzypokoleniowej. Dzięki jej staraniom powstała 
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Regionalna Izba Pamięci i Tradycji Ziemi Futomskiej, gdzie zgromadzono 
bogate zbiory obrazujące życie mieszkańców dawnej Futomy. Cyklicznie od-
bywa się impreza „Dni Futomy”, która jest okazją do spotkań. W 2010 roku 
również z jej inicjatywy odbyła się uroczystość rozpoczęcia obchodów jubile-
uszu 20-lecia Kapeli Ludowej z Futomy. Z tej okazji zorganizowano wernisaż 
fotografii Mieczysława Łypa oraz został wydany piękny katalog „W krainie 
złotej muzyki”. Pani sołtys zaangażowała się również bardzo aktywnie w uro-
czyste przekazanie futomskiej szkole przez rodzinę ppłk Józefa Maciołka 
Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą przyznanego 
pośmiertnie podpułkownikowi Józefowi Maciołkowi przez Prezydenta RP. 

Jako sołtys, pani Drewniak dba o rozwój infrastruktury wiejskiej. Angażo-
wała się w działania zmierzające do budowy wodociągu i kanalizacji w Futo-
mie oraz poprawę oświetlenia dróg. Wykonano brakujące oświetlenie wzdłuż 
drogi głównej oraz przygotowano dokumentację budowy wodociągu na no-
wym osiedlu Futoma-Dalnica. Dzięki zabiegom Pani Małgorzaty przy nowym 
osiedlu usytuowany zostanie przystanek PKS. Ściśle współpracuje z miej-
scowymi władzami w zakresie planowania lokalizacji i budowy biogazowni 
i sortowni śmieci.
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Sukcesy docenione

Pani Drewniak jest założycielką Stowarzyszenia Kultywowania Kultury 
i Tradycji Ziemi Lutomskiej, gdzie pełni funkcję sekretarza. Ściśle współ-
pracuje z Kapelą Ludową, Zespołem Obrzędowym „Futomianie” oraz arty-
stami ludowymi. Współpracuje także z Związkiem Literatów Polskich, od-
dział w Rzeszowie. Dużym sukcesem był występ na żywo Stowarzyszenia 
i Kapeli Ludowej w programie TVP „Dzień dobry w sobotę”. Organizacje te 
zdobywają wiele nagród Marszałka Województwa oraz innych podmiotów. 
Pani Drewniak dwukrotnie brała udział w konkursie „Sołtys Województwa 
Podkarpackiego” oraz w konkursie „Kryształowa Koniczyna”. Uczestniczyła 
w projekcie „Akademia Kobiet Aktywnych” realizowanym przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. Jest osobą bardzo energiczną i lubi pracę ze-
społową. Swoją aktywność dedykuje lokalnej społeczności. z czego czerpie 
wiele satysfakcji.
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Maria Homlak
Radna Gminy Nowy Żmigród, Sołtys wsi 
Brzezowa
Gmina Nowy Żmigród
Powiat jasielski

Poetka i twórczyni ludowa

Pani Homlak jest znaną lokalnie poetką i działaczką na rzecz zacho-
wania dziedzictwa kulturowego. Współpracując z różnymi organizacjami 
skutecznie realizuje swoje cele. Najciekawsze projekty, w których brała 
udział to np. projekt realizacji fi lmu pt.: „XIX–wieczna wieś Beskidu Niskie-
go”, realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Subregion Magurski”. Jej 
zadaniem było zgromadzenie i udostępnienie rekwizytów, przygotowanie 
tradycyjnych potraw oraz odegranie roli jednej z kluczowych postaci. Sto-
warzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej i Powiatowa Rada 
Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle wydały wspólnie książkę pt.: „Kobiety 
jasielskiej wsi w XX w.”, w której zamieszczono wiersze autorstwa pani 
Marii. Wspólnie z innymi regionalnymi twórcami pani Maria chętnie pre-
zentuje swoje dokonania artystyczne na spotkaniach z mieszkańcami roż-
nych miejscowości na terenie powiatu jasielskiego. Przy różnych okazjach, 
wspólnie z koleżankami z kół gospodyń wiejskich przygotowuje tradycyjne 
potrawy lokalnej kuchni.

Ważnym podmiotem wspierającym artystów oraz promującym lokalną 
twórczość jest Fundacja im. Stefanii Woytowicz. Pani Maria od wielu lat 
współpracuje z Fundacją w zakresie krzewienia twórczości i tradycji ludo-
wych oraz organizacji zawodów sportowych dla różnych grup wiekowych. 
Dzięki tej współpracy udało się zorganizować takie imprezy jak: „Miedza łą-

Maria Homlak
Radna Gminy Nowy Żmigród, Sołtys wsi 
Brzezowa
Gmina Nowy Żmigród
Powiat jasielski
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czy a nie dzieli – w maju jak w raju” oraz : „Miedza łączy a nie dzieli – jak to 
drzewiej bywało”.

Co roku pani Maria uczestniczy w Międzynarodowych Dniach Wina, or-
ganizowanych przez Urząd Miasta Jasła i Jasielski Dom Kultury. Wspólnie 
z koleżankami z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowuje potrawy regionalne 
i uczestniczy w ich prezentacji.

Działaczka społeczna

Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezowej była inicjatorką, założy-
cielką i Prezeską Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Wsi Brzezowa, 
w ramach którego działała Niepubliczna Szkoła Podstawowa, oferująca na-
uczanie dla uczniów uczęszczających do pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. 
Pani Homlak pomagała w prowadzeniu spraw administracyjnych szkoły. 
Szkoła ta po dwóch latach zakończyła działalność, jednakże do chwili obec-
nej funkcjonuje założone przez Stowarzyszenie Niepubliczne Przedszkole 
„Jaś i Małgosia” w Jaśle.

Sołtyska

Oprócz działalności na rzecz promocji i rozwoju kultury i twórczości regio-
nalnej pani Maria angażuje się w sprawy społeczne i obywatelskie. Od 11 
lat pełni funkcję sołtyski wisi Brzezowa a funkcję radnej gminy piastuje już 
drugą kadencję. Jako radna zabiegała o środki na remont drogi powiatowej 
i dróg gminnych a także na realizację innych ważnych dla mieszkańców 
inwestycji, między innymi remont Domu Ludowego, budowę oświetlenia 
ulicznego czy telefonizację wsi. Co roku organizuje Dni Św. Wojciecha, 
podczas których odbywa się marsz do źródełka św. Wojciecha, nabożeń-
stwo oraz biesiada w Domu Ludowym. Ponadto pani Homlak promuje 
wieś, opowiadając o historii Brzezowej, w tym o Grodzisku Walik. Wśród 
zainteresowanych, oprócz mieszkańców są studenci i turyści odwiedzający 
region.
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Pani Homlak jest z zawodu technikiem rolnikiem. Zainteresowanie rolnic-
twem jest widoczne do dzisiaj. Od lat współpracuje bowiem z Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Pomaga w organizacji szkoleń i po-
kazów oraz chętnie sama w nich uczestniczy. Ponadto pani Maria jest człon-
kiem Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Jaśle. Uczestniczy w szacowaniu 
szkód poniesionych przez rolników w wyniku klęsk żywiołowych. Ponadto 
bezinteresownie pomaga potrzebującym. 

Aktywności pani Homlak sprzyja uczestnictwo w wielu organizacjach. Od 
2008 roku, jest Prezeską Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Wsi Brze-
zowa, od 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich 
a od 2006 roku należy do Lokalnej Grupy Działania „Subregion Magurski”. 
Pozwala to między innymi na bardziej formalne i skuteczne działania, dzięki 
środkom finansowym pozyskanym na realizację różnych projektów. Przy-
kładem jest realizowany w styczniu 2010 roku projekt warsztatów ludowych 
w Brzezowej, poświęcony kultywowaniu tradycji regionalnych i ludowych. 
W projekcie o wartości 5 700 złotych wzięło udział 34 mieszkańców wsi Brze-
zowa. Pani Homlak była odpowiedzialna za prawidłową realizację i rozlicze-
nie projektu.

Działalność Pai Homlak została doceniona. Zajęła ona III miejsce w kon-
kursie Kryształowej Koniczyny w 2011 roku oraz otrzymała Brązowy Medal 
za zasługi dla OSP oraz Odznakę Zasłużony dla Rolnictwa w 2012 roku.
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Krystyna Kania
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Gmina Żyraków
Powiat dębicki

Pani Kania pracuje jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żyrakowie. 
Studiowała ekonomię oraz administrację publiczną, jest więc świetnie przy-
gotowana do pracy w samorządzie terytorialnym. Swoją wiedzę wykorzystu-
je nie tylko w pracy zawodowej. Angażuje się w działalność wielu organizacji 
pozarządowych, realizując ważne dla społeczności lokalnej cele. Od 2012 
roku jest ona Prezesem zarządu Stowarzyszenia „Razem zdziałamy więcej” 
w Straszęcinie, którego celem jest wspieranie wszechstronnego i zrównowa-
żonego rozwoju społecznego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego 
najbliższego regionu oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w środowisku lokalnym. Od września 2011 roku włączyła się 
w działalność nieformalnej grupy „Razem”, która współpracuje ze Stowarzy-
szeniem „Dębicki Klub Biznesu”. Rolą grup jest aplikowanie o środki na reali-
zację projektów, które są ważne dla społeczności lokalnej. 

Razem możemy więcej

Do tej pory udało się uzyskać dofi nasowanie trzech projektów. Pierwszy 
z nich to projekt pod nazwą „Razem zdziałamy więcej” realizowany przez 
grupę nieformalną „Razem” wraz z Zespołem Szkół Publicznych w Nago-
szynie. Celem projektu jest integracja mieszkańców Gminy Żyraków, szcze-
gólnie młodzieży wokół wspólnych działań, mających na celu wsparcie po-
szkodowanej w wypadku nauczycielki. Projekt o wartości 15 000 złotych 
realizowany był od maja do października 2012 roku. Około 10 000 osób 
pod kierunkiem 13 liderów i 30 wspierających i młodych ludzi wzięło udział 

Krystyna Kania
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Gmina Żyraków
Powiat dębicki

Pani Kania pracuje jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żyrakowie. 
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w zbiórce plastikowych nakrętek. Akcja była bardzo szeroko rozpromowana, 
dzięki czemu udało się zebrać ogromną ilość nakrętek z przeznaczeniem na 
pomoc. Współpraca pozwoliła na integrację mieszkańców wokół wspólnego 
celu, uwrażliwiła wszystkich na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz prze-
konała, że warto pomagać, dała poczucie, że rzeczywiście „razem można 
zdziałać więcej”. Na zakończenie projektu młodzi ludzie przygotowali spo-
tkanie, na którym oficjalnie zostały przekazane informacje o zgromadzonych 
środkach i ich przeznaczeniu. Rolą pani Kani w tym projekcie było przygoto-
wanie wniosku aplikacyjnego oraz szczegółowe zaplanowanie i koordynacja 
działań w projekcie.

Żyraków w kolorze sepii

Kolejny projekt realizowany był przez tych samych partnerów. Efektem pro-
jektu „Ocalić od zapomnienia – zatrzymać czas” było wydanie książki pod po-
dobnym tytułem. Ocalić od zapomnienia – zatrzymać czas – Gmina Żyraków 
w kolorze sepii”. Projekt ten o wartości prawie 14 000 złotych był realizowany 
w okresie od września 2011 roku do lutego 2012 roku. Bardzo ciekawa jest 
geneza projektu. W 2009 roku wydano album pt. „Ocalić od zapomnienia. 
Gmina Żyraków w kolorze sepii”, będący wynikiem pracy grupy młodzieży 
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z kilku miejscowości Gminy Żyraków, która zebrała od mieszkańców foto-
grafie i wspomnienia o ważnych momentach z życia społeczności. Okazało 
się, że książka cieszy się dużą popularnością zarówno wśród starszego jak 
i młodszego pokolenia. Część mieszkańców gminy była jednak rozczaro-
wana, że album pomija niektóre miejscowości i rodziny. W związku z tym 
uznano, że konieczne jest wznowienie publikacji, uzupełnionej o informacje 
i fotografie, do których pierwotnie nie udało się dotrzeć. Ponownie zaangażo-
wali się młodzi ludzie, którym udało się zebrać pond 1500 fotografii, również 
z zagranicy. W ramach projektu powstała druga część książki, która jest lu-
strem życia mieszkańców wszystkich wsi z terenu Gminy Żyraków z ubiegłe-
go wieku. Bezpośrednio w projekcie uczestniczyły 52 osoby, pośrednio 50 
osób, natomiast ponad 300 osób było odbiorcami projektu. Krystyna Kania 
również i w tym przypadku została koordynatorem projektu. Jej zasługą było 
duże zaangażowanie mieszkańców oraz pozyskanie sponsorów.
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Moc ognia

Projekt pod nazwą „Fire Power – Moc Ognia” został zrealizowany przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrakowie. Miał on charakter integracyjny 
a skierowany był do młodzieży gimnazjalnej. Wzięło w nim udział 28 gim-
nazjalistów, którym zaoferowano działania prorozwojowe, zwiększające po-
czucie własnej wartości i rozwijające różnorodne zainteresowania. Działania 
projektowe obejmowały poznawanie przeszłości gminy i jej mieszkańców, 
a uzyskane przez młodzież informacje zostały zebrane w albumie ze starymi 
fotografiami. Ponadto powstały prezentacje multimedialne oraz zorganizowa-
no wernisaż prac. Związani z Ochotniczą Strażą Pożarną, młodzi ludzie, po-
znawali dawniejszą straż ogniową i aktualne sprawy z zakresu pożarnictwa. 
Projekt obejmował również pracę z zakresu sztuki widowiskowej. Młodzież 
wystawiając w Misterium Męki Pańskiej i Drogę Krzyżową Poetów przed-
stawiła teatr statyczny i montaż słowno-muzyczny. Zajmowała się również 
sztuką kabaretową „Spotkanie z balladą” oraz innymi odsłonami kabareto-
wymi. Uznanie otoczenia było dla młodzieży szansą na zwiększenie wiary 
we własne możliwości. Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2009 
roku do listopada 2010 roku a jego wartość to prawie 67 000 złotych. Uzy-
skał on dofinansowanie w kwocie 50 000 złotych z Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu 
Równać Szanse 2009 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Krystyna Kania jest członkiem zespołu kreatywnych pasjonatów, którymu 
przyświeca idealistyczne przesłanie: „tyle w nas dobrego, ile potrafimy dać 
z siebie innym”. Członkowie tej grupy wierzą w siebie i innych ludzi a ich 
działania przynoszą wymierne efekty.
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Janina Krawczyk
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
Stary Lubliniec
Gmina Cieszanów
Powiat lubaczowski

Pani Krawczyk z zawodu jest nauczycielką. Ukończyła Liceum Pedago-
giczne w Mielcu a potem Uniwersytet Rzeszowski. W 1968 roku rozpoczęła 
pracę w Szkole Podstawowej w Ułazowie. Potem pracowała w przedszkolu 
przyzakładowym, pełniąc przez trzynaście lat funkcję dyrektora oraz w od-
dziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu. Jej kariera 
w zawodzie trwała prawie 40 lat. W tym czasie została dwukrotnie nagrodzo-
na za swoje zaangażowanie na rzecz edukacji najmłodszych. 

Nowe mieszkanie – nowe wyzwania

Po przejściu na emeryturę pani Krawczyk zaangażowała się w pracę spo-
łeczną. Pierwsze jej projekty były związane z przeprowadzką. Osiedle, na 
którym zamieszkała wymagało wielu inwestycji. Pani Krawczyk zainicjowała 
wiele przedsięwzięć, które poprawiły warunki życia mieszkańców osiedla. 
Należy tutaj wymienić budowę gazociągu, telefonizację czy przekazanie 
działki pod budowę boiska sportowego, z którego korzystają mieszkań-
cy oraz LKS Zalew w Starym Lublińcu. Mieszkańcy powierzyli jej funkcję 
przewodniczącej Rady Osiedla w 2002 roku, którą pełniła przez dwie ka-
dencje. W 2003 roku z inicjatywy pani Krawczyk powstało Koło Gospodyń 
Wiejskich. Pani Janina jest też przewodniczącą Powiatowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich Ziemi Lubaczowskiej. Jako działaczka tych organizacji pani 
Krawczyk przyczyniła się do zrealizowania kilku ważnych dla mieszkańców 
projektów, do których należą np. modernizacja sieci kanalizacyjnej i remont 
drogi wewnątrzosiedlowej. 

Janina Krawczyk
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
Stary Lubliniec
Gmina Cieszanów
Powiat lubaczowski
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Potrzebujemy siedziby

Pani Krawczyk była też 
pomysłodawczynią stwo-
rzenia w budynku po byłym 
przedszkolu świetlicy so-
cjoterapeutycznej. Ma tam 
siedzibę również Koło Go-
spodyń Wiejskich. Udało się 
zgromadzić wiele sprzętów 
i wyposażenie niezbędne do 
organizacji imprez i uroczy-
stości ważnych dla miesz-
kańców.
 
Myśl globalnie – działaj lokalnie 

Zaangażowanie w działania na rzecz innych osób nie zwolniły pani Kraw-
czyk z dbałości o rozwój osobisty. Nadal aktywnie się dokształca poprzez 
udział w wielu szkoleniach, 
warsztatach i wyjazdach 
studyjnych. Tam poznaje 
ciekawe rozwiązania i dobre 
praktyki, które potem – z po-
mocą współpracowników – 
wdraża w życie. Aktywność 
pani Krawczyk została za-
uważona – była ona jedną 
z bohaterek programu lokal-
nych społecznościach, reali-
zowanego przez Telewizję 
Rzeszów.
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Zofi a Kałamarz
Prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet 
Gminy Zarzecze
Kisielów
Gmina Zarzecze, powiat przeworski

Pani Kałamarz z zawodu jest technikiem rolnikiem. Z wsią więc jest 
związana zarówno zawodowo jak i prywatnie. Przede wszystkim jednak 
jest ona aktywną działaczką wielu organizacji pozarządowych, w któ-
rych pełni ważne funkcje. Pani Zofi a jest zaangażowana w działalność 
organizacji kobiecych, które wypełniają istotną rolę w organizacji życia 
społeczności wiejskich. Jest ona Prezesem Stowarzyszenia Aktywnych 
Kobiet Gminy Zarzecze, Przewodniczącą Gminnej Rady KGW w Zarze-
czu, Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Przeworsku, V-ce Prze-
wodniczącą Regionalnej Rady KGW w Jarosławiu oraz członkiem Rady 
Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie. 

Koła gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich są często jedynymi aktywnymi lokalnie or-
ganizacjami, które koncentrują wokół siebie życie społeczne i kultural-
ne miejscowości. Dbają o pielęgnowanie lokalnych tradycji i zwyczajów. 
Starają się pielęgnować więzi międzypokoleniowe, organizując przed-
sięwzięcia wspólne dla młodzieży i seniorów. Oprócz organizacji imprez 
integracyjnych jak np. Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, starają 
się pozyskać chociaż niewielkie środki fi nansowe na wsparcie działal-
ności edukacyjnej, w ramach której są organizowane różne szkolenia 
i kursy. Pani Zofi a Kalamarz jest współorganizatorem różnych spotkań 
organizowanych przez koła gospodyń wiejskich na szczeblu gminnym, 

Zofi a Kałamarz
Prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet 
Gminy Zarzecze
Kisielów
Gmina Zarzecze, powiat przeworski
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powiatowym i wojewódzkim (m.in. „Biesiada pod Platanem”, „Dni Chle-
ba”, Dożynki). Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że z jej udziałem 
imprezy są zawsze przygotowywane profesjonalnie.

Projekty – warto!

Pani Kałamarz jest również członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Mleczki” w Przeworsku. Lokalne grupy działania peł-
nią w swoich regionach bardzo ważne role, nie tylko podejmując doraź-
ne działania ale również planując strategiczne, długookresowe programy 
rozwoju danego obszaru. Ich rolą było przygotowanie lokalnych strategii 
rozwoju oraz określenie priorytetowych obszarów wsparcia, które mogą 
być sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W jeden z takich projektów była osobiście zaangażowana pani Kała-
marz. Projekt pod nazwą „Organizacja gminnej imprezy kulturalnej zwa-
nej „Jużyną” w Rożniatowie oraz umożliwienie prezentowania swojego 
regionu w miejscowych strojach ludowych” był realizowany w lipcu 2012 
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roku. Jego celem było „podniesienie jakości życia i aktywności miesz-
kańców wsi Rożniatów oraz całej gminy w poznawaniu, kultywowaniu 
i promowaniu tradycji swojego regionu poprzez organizację imprezy kul-
turalnej pod nazwą „Jużyna” oraz zakup 4 kompletów strojów regional-
nych”. Projekt został zrealizowany jako jednodniowa impreza kulturalna, 
która odbyła się w dniu 01.07.2012 r. w miejscowości Rożniatów. Był 
on skierowany przede wszystkim do mieszkańców Gminy Zarzecze ale 
także do mieszkańców innych gmin objętych zasięgiem działania LGD. 
Ogólnie w imprezie wzięło udział około 500 osób.

Pani Zofia Kałamarz nadzorowała przygotowanie i realizację całego 
projektu. Organizacja imprezy objętej projektem poprzedzona była licz-
nymi działaniami o charakterze logistycznym, które zagwarantowały suk-
ces. Przede wszystkim należało zadbać o program artystyczny. Liczne 
grupy młodzieży oraz zespoły śpiewacze przygotowywały swoje progra-
my występy. W tym samym czasie zostały zamówione planowane do 
zakupu w ramach projektu regionalne stroje ludowe. Od połowy czerwca 
rozpoczęła się akcja promocyjna poprzez umieszczenie informacji o im-
prezie na stronach internetowych oraz w gazetce lokalnej. Rozwieszone 
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zostały także plakaty na terenie obszaru działania Lokalnej Grupy Dzia-
łania. Podczas imprezy, oprócz występów zespołów i kapel ludowych 
prezentujących melodie i przyśpiewki charakterystyczne dla regionu 
przeworskiego, odbyła się prezentacja i degustacja potraw regionalnych 
przygotowanych przez miejscowe koła gospodyń wiejskich. Rozstrzy-
gnięty został konkurs na najsmaczniejszą potrawę. W formie scenek 
przedstawione zostały dawne obrzędy i zwyczaje związane z pracami 
polowymi, głównie żniwnymi. Na zakończenie imprezy odbyła się trady-
cyjna zabawa taneczna. Wartość projektu wyniosła 22 032,86 zł.

Pani Zofia Kałamarz jest również członkiem Krajowego Związku Rolni-
ków Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie oraz Przewodniczącą 
Komisji d/s socjalnych, społecznych, zdrowia i kultury. Udział w licznych 
organizacjach pozwala jej zarówno być bliżej rzeczywistych problemów 
i potrzeb społeczności lokalnych jak i lepiej je rozwiązywać, dzięki two-
rzeniu szerokiej sieci współpracowników, liderów i animatorów życia 
społecznego. 
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Elżbieta Łępa
Rolniczka, Sołtys wsi Jodłowa Górna
Gmina Jodłowa
Powiat dębicki

Pani Łępa posiada bogate doświadczenie zawodowe. Była między in-
nymi pracownikiem administracyjnym w Urzędzie Gminy Jodłowa oraz 
kilka lat w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Zgłobicach, 
gdzie mogła wykorzystać swoje przegotowanie zawodowe. Od 1984 
roku z sukcesem prowadzi położone w terenie górzystym własne go-
spodarstwo rolne. Pomimo dużego obciążenia pracą, pani Łępa znajdu-
je czas na aktywność społeczną. Angażuje się ona w działalność wie-
lu organizacji, w których niejednokrotnie pełni odpowiedzialne funkcje. 
Jednym z ważniejszych dla niej obszarów jest działalność w radach ro-
dziców, która zaczęła się już 1995 roku. Związana jest z następującymi 
szkołami: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej, 
Gimnazjum w Jodłowej, Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie, Liceum 
Ogólnokształcące w Jodłowej. Oprócz codziennych spraw, którymi zaj-
mują się członkowie rad rodziców, należy wspomnieć o takich ważnych 
wydarzeniach jak: udział w oddaniu do użytkowania nowego budynku 
szkoły oraz udział w uroczystościach nadania imienia, a później sztanda-
ru Szkole Podstawowej w Jodłowej Górnej. Za zaangażowanie w życie 
szkoły otrzymała kilka dyplomów.

Aktywna sołtyska

Od 2007 roku pani Łępa pełni funkcję sołtyski Jodłowej Górnej. Bardzo 
angażuje się ona w sprawy sołectwa, dbając o rozwój wsi oraz o za-

Elżbieta Łępa
Rolniczka, Sołtys wsi Jodłowa Górna
Gmina Jodłowa
Powiat dębicki



80

Aktywne kobiety podkarpackich wsi

pewnienie jak najlepszych warunków życia mieszkańców. Angażowała 
się między innymi w działania na rzecz realizacji na terenie sołectwa 
dużych projektów infrastrukturalnych, jak np. wyremontowanie przez 
gminę wielu dróg i mostów, wybudowanie i otwarcie Centrum Kultury 
i Sportu w Jodłowej Górnej, obejmującego budynek, boisko i parking czy 
budowa oświetlenia drogowego na terenie wsi. Ponadto dzięki zaanga-
żowaniu pani Elżbiety odbywa się wiele lokalnych imprez integracyjnych 
dla mieszkańców. 

 
Kobiety górą

Bardzo ważną sferą życia jest dla pani Łępy rozpoczęta z jej ini-
cjatywy w 2008 roku działalność w Stowarzyszeniu Koła Gospodyń 
Wiejskich w Jodłowej Górnej, w którym pełni funkcję przewodniczącej. 
Działalność Stowarzyszenia opiera się o standardowe dla tego typu 
organizacji, ale istotne dla lokalnej społeczności działania, do których 
należą: integracja mieszkańców, rozwój aktywności kulturalnej i sporto-
wej wśród mieszkańców, promocja Stowarzyszenia i całego sołectwa. 
Działalność Stowarzyszenia została wielokrotnie doceniona w różnych 
konkursach. Ma ono również sukcesy w pozyskiwaniu zewnętrznych 
źródeł finasowania swojej działalności. Do głównych zadań Stowarzy-
szenia należy:
– organizacja corocznych spotkań opłatkowych, zabaw sylwestrowych, 

dożynek sołeckich, wycieczek w różne zakątki kraju, organizacja roz-
grywek sportowych i turniejów szachowo-warcabowych dla dzieci,

– organizowanie Dożynek Powiatowych i „Święta Jodły” w Jodłowej 
w 2008 roku oraz od 2009 roku Dni Gminy Jodłowa,

– organizacja przeglądu tradycji kulinarnych Ziemi Dębickiej w Żyrako-
wie w dniu 18.11.2008 roku - została wydana książka z przepisami 
kulinarnymi,

– udział w Podkarpackich Targach Usług Społecznych w Kołaczycach 
w 2009 roku,

– udział w Konkursie Kulinarnym „Zasmakuj w Tradycji” w Brzyskach 
w 2010 roku,
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– udział w konkursach na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową w gmi-
nie Jodłowa – przez trzy lata Stowarzyszenie zajęło pierwsze miejsca,

– promowanie wsi w konkursie „Najpiękniejsza wieś podkarpacka 2011” 
- wieś Jodłowa zajęła drugie miejsce w tym konkursie,

– udział w „Zielonym Pikniku z LGD” w Rzeszowie organizowanym przez 
Województwo Podkarpackie w 2012 roku.

To się opłaca

Pani Łępa była inicjatorką i koordynatorką kilku lokalnych projektów. 
Pierwszym z nich był realizowany w maju i czerwcu 2009 roku projekt pod 
nazwą: „Mini Klub Seniora” w ramach działań zmierzających do wsparcia 
wyrównania szans w różnych sferach życiowych osób starszych. Celem 
projektu była integracja mieszkańców oraz aktywne spędzanie wolnego 
czasu przez osoby starsze. Wzięło w nim udział około 50 samotnych 
osób. Pani Elżbieta była osobiście zaangażowana w przygotowanie ofer-
ty technicznej oraz została koordynatorem projektu, do którego zadań 
należało prowadzenie całej dokumentacji, nadzór nad przebiegiem dzia-
łań związanych z realizacją projektu oraz końcowe rozliczenie i sprawoz-
danie.
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Kolejny projekt dotyczył popularyzacji sportu masowego i rekreacji 
wśród wszystkich mieszkańców gminy. Jego celem był rozwój aktywno-
ści sportowej wśród mieszkańców. Główne działania, na których sfinan-
sowanie przeznaczono około 10 000 złotych to Maraton Sportowy i Rajd 
Pieszy, w których wzięło udział ponad 100 osób, w tym dzieci, ludzi mło-
dych, osób starszych oraz całych rodzin. Projekt był realizowany w lipcu 
2009 roku.

Pani Łępa była też pomysłodawczynią i koordynatorką projektu pod 
nazwą „Dni Otwarte dla Stowarzyszeń”. Jego celem było spotkanie Sto-
warzyszeń z terenu gminy Jodłowa oraz gmin sąsiednich, nawiązanie 
współpracy, wymiana doświadczeń. Wzięło w nim udział około 50 osób. 
Projekt ten o wartości około 4 000 złotych był realizowany na przełomie 
lipca i sierpnia 2010 roku.

Inny obszar projektowych zainteresowań pani Elżbiety dotyczy kultu-
ry. O lipca do września 2010 roku była ona zaangażowana w realizację 
projektu pod nazwą „Warsztaty artystyczno-teatralne - Teatr pokoleń”. 
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Celem projektu było zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzie-
ży osób starszych oraz rodzin. Warsztaty dotyczyły takich elementów 
jak: przełamanie tremy, autoprezentacja, oprawa plastyczna, tworzenie 
elementów scenografii, rekwizytów, przygotowanie spektaklu. W projek-
cie wzięło udział ponad 50 osób w różnym wieku. Kwota nico ponad 
3 000 złotych pozwoliła na zaangażowanie wielu osób w różnym wieku. 
Również w tym projekcie pani Łępa była zaangażowana od momentu 
przygotowania oferty dotyczącej realizacji projektu, poprzez koordynację 
do przygotowania końcowego sprawozdania i rozliczenia.

 
Zainteresowania pani Łępy są bardzo szerokie. Warto wspomnieć o jej 

pasji muzycznej. Od 1981 roku śpiewa w scholi parafialnej. Ponadto od 
17 lat uczestniczy w pracach grupy zajmującej się przygotowaniem de-
koracji w kościele na dany okres liturgiczny. Od 1992 roku jest członkiem 
rady parafialnej przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Jodłowej Górnej 
(przez dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej). Inne funkcje, 
które pełni pani Łępa to: radna Gminy Jodłowa, od lipca 2008 r. do na-
dal Sekretarz Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” 
w Brzyskach, od lutego 2007 roku do kwietnia 2011 roku członek Rady 
Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej. Podczas dożynek Powiato-
wych w Dębicy w 2011 roku została odznaczona medalem Ministra Rol-
nictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”.
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Maria Rzucidło
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, 
Sołtys wsi Nowa Wieś
Gmina Trzebownisko
Powiat rzeszowski

Pani Rzucidło jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich od 1978 roku. 
Jej zaangażowanie w działalność koła było docenione przez koleżanki – 
w latach 2004 - 2007 została ona wybrana przewodniczącą. Od 2005 r 
roku pani Maria jest również członkinią Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich Gminy Trzebownisko. W latach 2006 - 2010 pani Maria zasiadała 
w Radzie Gminy Trzebownisko. Od 2007 roku pełni funkcję Przewodni-
czącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po-
nadto jest ona członkiem Parafi alnego Zespołu Caritas oraz Akcji Kato-
lickiej. Od 2007 roku jest także sołtyską Nowej Wsi.

Talent organizacyjny

Członkostwo w licznych organizacjach pozwala pani Rzucidło angażo-
wać się w wiele istotnych dla społeczności lokalnej inicjatyw. Wykorzy-
stuje ona swój talent organizacyjny pracując w zespołach zajmujących 
się przygotowaniem uroczystości i spotkań o charakterze integracyjnym, 
kulturalnym lub obywatelskim. Potrafi  ona skupić wokół siebie chętnych 
do pracy i równie zaangażowanych współmieszkańców. Dlatego uda-
ło się zrobić tak dużo! Oto kilka przykładów jej działań, zrealizowanych 
w 2011 roku:
– przygotowanie i obsługa spotkania opłatkowego dla 65 nauczycieli 

i emerytów 
– opłatek parafi alny dla 140 mieszkańców Nowej Wsi w restauracji FENIX

Maria Rzucidło
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, 
Sołtys wsi Nowa Wieś
Gmina Trzebownisko
Powiat rzeszowski
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– organizacja zebrania sprawozdawczo – wyborczego Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej

– noworoczny kiermasz świec i gromnic w Domu Ludowym
– organizacja wspólnie z OSP, Caritas i Radą Sołecką 19-tego Świa-

towego Dnia Chorego i Dnia Seniora w Zespole Szkół dla 126 osób 
chorych i seniorów 

– uczestnictwo w panelu pt.: „Aktywna Kobieta” w Filharmonii Rzeszow-
skiej; uroczystość zaszczyciła swoją obecnością pani Prezydentowa 
Anna Komorowska

– udział w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania 
Eurogalicja na najpiękniejszy Stół Wielkanocny; KGW w Ropczycach 
otrzymało nagrodę rzeczową.

– udział w pikniku przygotowanym przez OSP z okazji Dnia Św. Floriana
– organizacja imprezy z okazji Dnia Matki. Przy tej okazji trzy członkinie 

KGW otrzymały odznaczenia Matka Wsi oraz dwie członkinie otrzyma-
ły odznaczenie Izydora Oracza

– udział w Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. 
– udział w dożynkach parafialnych, gminnych, diecezjalnych i ogólno-

polskich 
– współorganizowanie z OSP, Caritas, Radą Sołecką pikniku Wakacje 

z Bogiem
– zbiórka zniczy na groby na Cmentarzu Łyczakowskim
– współorganizowanie wraz z Caritas dyskoteki dla dzieci i młodzieży 
– zbiórka zabawek, stroików, środków higienicznych, przyborów szkol-

nych dla dzieci chorych w nowopowstałym Hospicjum w Rzeszowie. 

Dom Ludowy

Bardzo ważnym przedsięwzięciem dla wszystkich mieszkańców wsi 
był remont Domu Ludowego. Obiekt ten stanowi ważne miejsce spotkań, 
które wzmacniają poczucie więzi wśród mieszkańców. Już dwa dni po 
zakończeni prac remontowych oraz formalnym przyjęciu obiektu przez 
właściwe służby w Domu Ludowym odbyła się kolacja wydana dla go-
ści uczestniczących w 10-tym międzynarodowym konkursie pn.: „Wokół 
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wigilijnego stołu”. W kolacji uczestniczyło 50 osób, w tym dwie grupy 
z Ukrainy i jedna z Nowego Sącza. Sponsorem kolacji był Gminny Ośro-
dek Kultury w Trzebownisku. Bardzo duży wkład pracy w organizację im-
prezy włożyły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, które własnoręcznie 
przegotowały serwowane potrawy. 

Szukamy… i znajdujemy pieniądze

Wiele przedsięwzięć, w które angażuje się pani Rzucidło wymaga po-
święcenia czasu, pracy zespołowej oraz dobrej organizacji. Są jednak 
przedsięwzięcia wymagające również wkładu finansowego. Odpowiedzią 
na brak środków jest realizacji projektów współfinasowanych ze środków 
europejskich. W drugiej połowie 2009 roku udało się pozyskać środki 
w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 
który wdraża komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Konkurs organizowany był w ramach Działania 9.5 – Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich. W ramach projektu o war-
tości prawie 50 000 złotych. 48 kobiet w starszym wieku z terenu gminy 
Trzebownisko nauczyło się obsługiwać komputer i korzystać z Internetu. 
Umiejętności te są w obecnych czasach niezbędne, więc projekt cieszył 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich przygotowało kolej-
ny projekt, który został oceniony pozytywnie i w dniu 19.04.2012 roku 
została podpisana umowa na dofinansowanie. W drugiej edycji projektu 
pod nazwą „Komputer od podstaw” bierze udział 35 osób. 

Innej dziedziny dotyczył projekt pod nazwą „Aktywny babiniec”. Jego 
celem była promocja aktywności ruchowej jako formy przeciwdziałania 
chorobom serca, otyłości oraz skutkom stresu. Projekt ten skierowany 
był do kobiet po pięćdziesiątym roku życia, kiedy zagrożenie chorobami 
zaczyna przybierać na sile. Zainteresowanie projektem przerosło ocze-
kiwanie organizatorów. Na planowane 30 miejsc zgłosiło się ponad 50 
kobiet. Zajęcia odbywały się w plenerze, a od połowy listopada na base-
nie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi. Zajęcia sportowe zostały 
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uzupełnione o spotkania z kosmetyczką, fryzjerką, dietetyczką, rehabi-
litantem, lekarzem a więc projekt miał również aspekt edukacyjny, ma-
jący na celu zmianę postaw dotyczących profi laktyki zdrowia. Wartość 
projektu wyniosła 16 206 złotych. Był on dofi nasowany kwotą 10 575 
złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Pozostałą kwotę wniesiono w formie pracy wolon-
tariuszy. Projekt ten był realizowany w okresie od września do grudnia 
2011 roku.

Inne projekty obecnie realizowane to np. projekt pod nazwą „Od Rze-
szowa jadem”, który dotyczy kultywowania tradycji lokalnych poprzez 
zakup strojów ludowych dla dzieci oraz ich udział w cyklicznych impre-
zach na terenie gminy. Całkowita wartość projektu to 30 518 złotych, 
z czego 16 450 złotych pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Z tego samego programu, w ramach puli na tzw. małe projekty 
Stowarzyszenie planuje wydanie do lutego 2013 roku Monografi i Nowej 
Wsi. Nowa Wieś jest również uczestnikiem pilotażowego Podkarpackie-
go Programu Odnowy Wsi na lata 2011- 2016. Dzięki tej inicjatywie reali-
zowana jest wizja wsi, która mówi o tym, że Nowa Wieś to miejscowość 
z silną tożsamością lokalną, kulturową i społeczną oraz pełną infrastruk-
turą, otwarta na różnorodność i innowacje.

Z inicjatywy pani Rzucidło Stowarzyszenie wzięło udział w Konkursie 
Ministra Sportu i Turystyki na najciekawszą inicjatywę z zakresu upo-
wszechniania aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz osób star-
szych służącej solidarności międzypokoleniowej i promowaniu sportu 
w rodzinach ze środowiska wiejskiego Zgłoszony projekt pod nazwą 
„Obierz kurs na Orlika” oraz piknik sportowy pod nazwą „Żyj zdrowo 
na sportowo”, który odbył się w dniu 01.09.2012 roku otrzymał nagrodę 
w postaci dofi nasowania.



ANEKS
LISTA PRZYDATNYCH ADRESÓW
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ADMINISTARCJA RZĄDOWA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
al. Łukasza Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów, 
skr. pocztowa 17 
tel. centrala 17 850 17 00
faks 17 850 17 01 
e-mail: urzad@podkarpackie.pl
www.umwp.podkarpackie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20 
35-025 Rzeszów 
tel. centrala 17 850 92 00
Sekretariat: 17 850 92 30, 850 92 01
Kancelaria: 17 850 92 34
faks 17 852 44 57
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl 
rzwu@praca.gov.pl
www.wup-rzeszow.pl 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Odział Regionalny w Rzeszowie
al. Tadeusza Rejtana 36
35-310 Rzeszów
tel. 17 875 60 00
www.arimr.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
www.minrol.gov.pl
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Centrum Wolontariatu w Warszawie 
ul. Nowolipki 9b 
00-151 Warszawa 
www.wolonariat.org.pl

Fundacja Dobra Sieć
www.e-wolontariat.pl
www.tojetswolontariat.pl

Krajowe Stowarzyszenie  
Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin 
tel. 63 243 75 80
www.kss.org.pl

Fundacja Generator Inspiracji
Futoma 168
36-030 Futoma
tel. 17 230 13 90
faks 17 230 13 90
e-mail: biuro@fgi.org.pl
www.fgi.org.pl

Regionalne Centrum Informacji I Promocji dla Kobiet
ul. Kościuszki 30 lok. 109
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 687 20 95

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Kobiet „Blanka”
ul. Bronisława Czecha 14/15
35-302 Rzeszów
tel. 501 645 322
e-mail: stow.blanka@gmail.com
www.stowblanka.free.ngo.pl
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Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi
Łysakówek 16
39-305 Łysakówek
tel. 17 581 54 23
faks 17 581 54 23
e-mail: fundacja2@tlen.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne 
“Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – Bieszczady”
ul. Pułaskiego 1
38-600 Lesko
tel. 13 469 72 66, 693 131 014, 608 626 775
faks 13 469 72 66
e-mail: gggbiesz@poczta.onet.pl
www.bieszczady.podkarpackie.pl

Fundacja Karpacka  - Polska
Rynek 7
38-500 Sanok
tel. 13 463 88 50
faks 13 463 88 51
e-mail: cfpl@cfoundation.org
www.fundacjakarpacka.org
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REGIONALNE OŚRODKI 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w 
Przemyślu
ul. Św. Jana Nepomucena 13/12
37-700 Przemyśl
tel. 16 736 12 23, 16 736 10 88
faks 16 736 12 16
e-mail: info_przemysl@roefs.pl
www.przemysl.roefs.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w 
Rzeszowie
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
tel. 17 860 25 95
e-mail: info_rzeszow@roefs.pl
www.rzeszow.roefs.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w 
Krośnie
ul. Lewakowskiego 14
38-400 Krosno
tel. 13 432 02 91
e-mail: info_krosno@roefs.pl
www.krosno.roefs.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w 
Tarnobrzegu
ul. M. Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 55 28
faks 15 822 61 87
e-mail: info_tarnobrzeg@roefs.pl
www.tarnobrzeg.roefs.pl
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PUNKTY KONSULTACYJNE

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18
39-300 Mielec
tel. 17 788 18 50
faks 17 788 18 64
e-mail: marr@marr.com.pl
www.marr.com.pl

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9
37-300 Leżajsk
tel. 17 242 79 08
faks 17 242 79 08
e-mail: lsr@lsr.pl
www.lsr.pl

Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Lewakowskiego 14
38-400 Krosno
tel. 13 436 95 90
faks 13 432 34 47
e-mail: pig@pigkrosno.pl
www.pigkrosno.pl

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Piotra Skargi 7
37-700 Przemyśl
tel. 16 670 27 49
faks 16 676 09 86
e-mail: pk@parr.pl
www.parr.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. 17 867 62 56
faks 17 852 06 11
e-mail: pk@rarr.rzeszowpl
www.rarr.rzeszów.pl
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LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „SIEDLISKO” 
ul. Kościuszki 6, lokal 2/4 
36-100 Kolbuszowa
tel./faks 17 22 71 449, 533 271 449
e-mail: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl 
www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl

Lokalna Grupa Działania
 „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów
tel. 16 632 17 17 
faks 16 632 17 17 
e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com
www.lgd-rzl.pl

Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” 
Lokalna Grupa Działania 
Plac Kościuszki 5/3
37-415 Zaleszany 
tel./faks 15 845 07 78 
e-mail: biuro@sanleg.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
EUROGALICJA
31-001 Trzebownisko 976
tel.  17 771 00 05
faks 17 771 00 06
e-mail: biuro@eurogalicja.com.pl
www.eurogalicja.com.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A 
38-212 Brzyska
tel./faks 13 44 103 38 
e-mail: lgdliwocz@wp.pl
www.gkudlacz.cal.pl
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LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”
Wierzawice 874,
37-310 Leżajsk,
tel.17 242 12 04
tel. kom.  515 100 958
e-mail: lgdbiuro@gmail.com 
www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Lokalna Grupa Działania “Nowa Galicja” 
38-213 Kołaczyce 
ul. Szkolna 7
e-mail: lgdnowagalicja@op.pl
www.nowagalicja.itl.pl

Stowarzyszenie 
„Lasowiacka Grupa Działania” 
ul. Mikołaja Reja 3 
39-460 Nowa Dęba, 
tel. 15 846 22 19 
e-mail: biuro@lasowiacka.pl
www.lasowiacka.pl

Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo 5 Gmin
ul. Rynek 1
39-100 Ropczyce
tel. 17 221 00 69: 
faks 17 221 170 69 wew. 24
email: biuro@partnerstwo5gmin.pl
www.partnerstwo5gmin.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
ul. Mickiewicza 26, 
36-200 Brzozów 
tel./faks 13 434 15 56
e-mail: lgd@powiatbrzozow.pl
www.lgd.powiatbrzozow.pl
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dorzecze Mleczki” 
ul. Bernardyńska 1a 
37-200 Przeworsk 
tel. 16 648 98 88 wew. 108 
e-mail: biuro@dorzeczemleczki.pl
www. dorzeczemleczki.pl

Lokalna Grupa Działania PROWENT
39- 300 Mielec
ul. Sienkiewicza 1
tel. 17 773 18 90
faks 17 773 18 90
email: lgd.prowent@interia.pl
www. prowent.mikroregion.org.pl

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania 
37-204 Tryńcza 127 
tel. 16 642 23 20
e-mail: krainasanu.lgd@gmail.com 
www.krainasanu.pl

Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady”
ul. Mickiewicza 17
38-600 Lesko
tel.13 469 62 03
e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl
www.nasze-bieszczady.pl

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi 
Niżańskiej”
ul. Rzeszowska 42
37-400 Nisko
tel./ faks 15 841 13 31
e-mail: lgdnisko@wp.pl
www.lgdnisko.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” 
38-530 Zarszyn 
tel. 13 467 00 75 
faks 13 467 00 75 
e-mail: dorzeczewisloka@op.pl
www. Dorzeczewisloka.pl
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Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 601 415 070
e- mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl
www.lgd-zielonebieszczady.pl

Lokalna Grupa Działania „Subregion Magurski”
ul Mickiewicza 2
38-230 Nowy Żmigród 
tel. 13 44 82 611 lub 13 441 56 05 wew.11 
e-mail: subregionmagurski@onet.eu
www.subregionmagurski.pl

Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza” 
ul. Kościuszki 6
37-611 Cieszanów 
tel./faks 16 631 11 34
530 725 795
e-mail: serceroztocza@op.pl
www.serceroztocza.iap.pl

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska”
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
tel. 691 079 944 
tel./faks 16 676 02 57
e-mail: lgd@ziemiaprzemyska.pl
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