


KOBIETY. 

W MOZAICE POSTAW, 
PO W I ZIA A



INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
Program Zrównowa onego Rozwoju i Polityki Klimatycznej 

Niniejsza publikacja powsta a w ramach projektu: „Mieszkanki wsi a zrów-
nowa ony rozwój obszarów wiejskich. Postawy, wiedza i zaanga owanie” 
realizowanego we wspó pracy z Fundacj  im. Heinricha Bölla w Warszawie

Koordynatorka projektu: Aleksandra Kobyli ska/Katarzyna Renaud 
Kierowniczka badania: dr Paulina Sobiesiak-Penszko

Wydawca:
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5/22, 00-031 Warszawa
tel. (48-22) 556 42 61; isp@isp.org.pl; www.isp.org.pl

w
ha Bölla,



Spis tre ci

Wst p 5

G ówne wyniki badania 7

Metodologia i realizacja badania 9
Pytania badawcze 9
Próba i zastosowana technika badawcza 10

 Charakterystyka spo eczno-demogra  czna badanych kobiet 10

Mieszkanki wsi o zmianie klimatu, stanie rodowiska 
i zwi zanych z nimi wyzwaniach 17

wiadome czy sceptyczne? 17
Jest dobrze, ale jednak le… 22
Czy rolnictwo szkodzi rodowisku? 24

Ocena polityk i rozwi za  dotycz cych ochrony rodowiska i klimatu 27
Za ograniczeniem marnotrawstwa ywno ci. 

 Przeciwko dekarbonizacji 28
Kto popiera polityki pro rodowiskowe i klimatyczne? 29

Zaanga owanie mieszkanek wsi w dzia ania na rzecz ochrony 
rodowiska lub klimatu 39

Czy w rolnictwie dokonuje si  zielona transformacja? 
Stosowanie praktyk przyjaznych klimatowi i rodowisku 
w gospodarstwach rolnych 40
Jak mieszkanki wsi dbaj  o klimat i rodowisko? 42
Rzadko, dorywczo, akcyjnie. O spo ecznym zaanga owaniu 
mieszkanek wsi na rzecz klimatu i rodowiska 46
Brak czasu, mo liwo ci, potrzeby. Bariery zwi zane z anga owaniem 

 si  mieszkanek wsi w ochron  rodowiska i klimatu 48

Konsumenci, fundusze, malej ca liczba ma ych gospodarstw. 
Uwarunkowania ochrony klimatu i rodowiska na obszarach 
wiejskich w perspektywie kobiet 55

Podsumowanie 59



 5

K
ob

ie
ty

. W
ie

. K
lim

a
t 

i 
ro

d
ow

is
ko

. 

Wst p

W prezentowanym raporcie omówiono wyniki badania postaw, wiedzy 
i zaanga owania mieszkanek gmin wiejskich w ochron  rodowiska i kli-
matu, podsumowuj c rezultaty dzia a  badawczych zaprojektowanych 
i zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Fundacj  
im. Heinricha Bölla w okresie od czerwca do listopada 2021 roku. Ich g ów-
nym celem by o rozpoznanie potencja u w czenia kobiet w transformacj  
wsi i rolnictwa w kierunku zrównowa onym i niskoemisyjnym, a w dalszej 
kolejno ci – zaproponowanie rozwi za  pozwalaj cych w czy  kobiety 
w transformacj  do neutralno ci klimatycznej.

Bilans ostatnich dekad rozwoju wsi i rolnictwa jest niejednoznaczny. 
Z jednej strony, mi dzy innymi dzi ki transferom ze wspólnej polityki rol-
nej, wzros y dochody rolnictwa, otworzy  si  dost p do rynków pa stw 
cz onkowskich Unii Europejskiej. Polska wie  unowocze ni a si  i zmoder-
nizowa a. Jednocze nie pojawi o si  wiele nowych wyzwa , w ród których 
mo na wymieni  mi dzy innymi niestabilno  produkcji rolnej, post puj -
c  dezagraryzacj  i depopulacj  wsi, zmniejszaj c  si  liczb  gospodarstw 
(zw aszcza mniejszych), malej cy udzia  dochodów z dzia alno ci rolniczej, 
niekorzystne zmiany w przeznaczeniu i u ytkowaniu gruntów, rosn ce 
uprzemys owienie produkcji rolnej oraz wysokie koszty rodowiskowe 
i klimatycznej intensy  kacji produkcji. Wzrasta tak e zró nicowanie prze-
strzenne rozwoju obszarów wiejskich. Narastaj  nierówno ci spo eczne 
w rozwoju regionalnym i w relacjach miasto – wie . Post puje marginali-
zacja obszarów o niskim poziomie dochodów na osob , peryferyjnych, s a-
bo skomunikowanych, o niskim poziomie rozwoju infrastrukturalnego lub 
spo ecznego1. Jednocze nie rolnictwo jako jeden z pierwszych sektorów 
gospodarki zacz o odczuwa  negatywne konsekwencje zmiany klimatu. 
Jak wskazuj  zarówno europejskie polityki publiczne (na przyk ad Strate-
gia „Od pola do sto u”2, wspólna polityka rolna3), jak i krajowe dokumenty 
strategiczne (na przyk ad projekt Planu strategicznego dla wspólnej poli-
tyki rolnej4, Strategia zrównowa onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa), 
nowy model rozwoju wsi, który ma odpowiada  na powy sze wyzwania, 
w tym tak e zwi zane z globalnym ociepleniem i kryzysem bioró norod-

1 Strategia zrównowa onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, https://
bit.ly/3rpsEPr [dost p: 4.11.2021].
2 https://bit.ly/3I6aUyF [dost p: 4.11.2021]
3 https://bit.ly/3o84YNw [dost p: 4.11.2021]
4 https://bit.ly/31jsqya [dost p: 4.11.2021]
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no ci, powinien mie  charakter zrównowa ony. Jego celem powinno by  
d enie do poprawy jako ci ycia obecnych i przysz ych pokole  zamiesz-
kuj cych wie  przy jednoczesnym uwzgl dnieniu istniej cych zasobów 
rodowiskowych. Szczególnie odnosi si  to do rolnictwa, które z jednej 

strony wp ywa na klimat, bioró norodno , jako  wód, gleby, a z drugiej 
strony jego potencja  produkcyjny i efektywno  zale ne s  od przyrody. 
Podtrzymanie i rozwijanie zasobów przyrodniczych przek ada si  rów-
nie  na ca o ciowy potencja  rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwój 
pozarolniczych miejsc pracy, przedsi biorczo ci i innowacji (na przyk ad 
biogospodarka, gospodarka obiegu zamkni tego, zielona gospodarka, 
energetyka rozproszona oparta na odnawialnych ród ach energii), sektora 
turystyki i rekreacji oraz tworzenie warunków wzrostu mobilno ci zawodo-
wej mieszka ców i mieszkanek wsi.

Ide  omawianego projektu by o rozpoznanie wiadomo ci i postaw ko-
biet zamieszka ych w gminach wiejskich w kwestiach zwi zanych z ochro-
n  rodowiska, klimatem i ekologi . Interesowa y nas zarówno postawy, 
wiedza i ocena istniej cych rozwi za  na rzecz ochrony rodowiska i kli-
matu zawartych we wspólnej polityce rolnej (obowi zuj cej i przysz ej), jak 
i stanowisko wobec innych zagadnie  zwi zanych z ochron  rodowiska 
i klimatu, takich jak gospodarka odpadami, ograniczanie konsumpcji czy 
odnawialne ród a energii. Chcia y my  si  tak e przyjrze  aktywno ciom 
i dzia aniom mieszkanek wsi w obszarze ekologii, klimatu i rodowiska oraz 
uwarunkowaniom ich zaanga owania w tych sferach.

Wybór grupy docelowej projektu nie jest przypadkowy. Kobiety, jak po-
kazuj  mi dzynarodowe badania, przejawiaj  wy szy poziom wra liwo ci 
i wiadomo ci w kwestiach ekologicznych, dzi ki czemu mog  si  stawa  
motorem zmian w swoich rodowiskach. Przyk ady krajów na ca ym wie-
cie pokazuj , e w czanie perspektywy kobiet w projektowanie polityk 
publicznych przek ada si  na bardziej zrównowa one rozwi zania z punk-
tu widzenia klimatu i rodowiska. Dlatego tak istotne wydawa o si  nam 
rozpoznanie tego, jak  rol  z punktu widzenia dzia a  na rzecz ochrony 
rodowiska i klimatu odgrywaj  i potencjalnie mog  odgrywa  mieszkanki 

wsi, a tak e jakie bariery stoj  na przeszkodzie ich aktywnemu w czeniu 
w transformacj  rolnictwa w kierunku zrównowa onym.
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G ówne wyniki badania

Zagadnienie zmiany klimatu coraz mocniej przenika do wiadomo ci
spo ecznej, w tym tak e mieszkanek wsi. S  one w wi kszym stopniu
ni  ogó  Polaków przekonane o wadze tego kryzysu. Wiedza badanych
na ten temat wydaje si  jednak powierzchowna, na co wskazuje mi -
dzy innymi brak wiadomo ci cz ci kobiet dotycz cej przyczyn zacho-
dz cych zmian, w tym poszukiwanie ich w procesach naturalnych, nie-
zale nych od dzia alno ci cz owieka. Na postrzeganie przyczyn i opinie
o zmianie klimatu wp ywaj  ró ne czynniki, w tym wiek, wykszta ce-
nie i wykonywana praca. Najcz ciej sceptyczkami klimatycznymi s
rolniczki, kobiety w wieku powy ej pi dziesi ciu pi ciu lat oraz osoby
nieaktywne zarobkowo.

Wi kszo  mieszkanek wsi nie czuje si  zaniepokojona ogólnym sta-
nem rodowiska naturalnego w swoim otoczeniu, ale martwi  je ró ne
konkretne problemy ekologiczne, w tym w najwi kszym stopniu za-
miecenie rodowiska, ekstremalne zjawiska pogodowe i zmniejszaj -

ca si  liczba pszczó  oraz innych zapylaczy.

Wi kszo  kobiet nie wydaje si  przekonana o negatywnym wp ywie
obecnego modelu rolnictwa na rodowisko – tylko 15% uwa a, e ten
wp yw jest du y lub bardzo du y. Cz ciej problem ten dostrzegaj  ko-
biety po trzydziestym pi tym roku ycia ni  kobiety m odsze, co mo e
wynika  z ich wi kszego do wiadczenia i obserwacji zmian, jakie za-
chodzi y w rolnictwie przez ostatnie dekady, w tym po przyst pieniu
Polski do Unii Europejskiej.

Poparcie dla zmian przyjaznych dla rodowiska i klimatu w najwi k-
szym stopniu determinuje wykszta cenie i sytuacja ekonomiczna ko-
biet. Osoby z ni szym wykszta ceniem i najni szymi dochodami s
zarazem najbardziej niech tne wprowadzaniu pro rodowiskowych
i proklimatycznych zmian.

Najrzadziej akceptowanymi przez mieszkanki wsi kierunkami zmian na
rzecz ochrony rodowiska i klimatu s  zmiana diety, ograniczanie spo-
ycia mi sa oraz dekarbonizacja gospodarki. Szczególnie sceptyczne

pod tym wzgl dem s  rolniczki oraz osoby nieaktywne zarobkowo i po-
zostaj ce na utrzymaniu cz onków rodziny. Rzadziej zwolenniczkami
zmian s  tak e kobiety popieraj ce partie prawicowo-konserwatywne.

Z deklaracji badanych wynika, e gospodarstwa rolne stosuj  ró ne
rozwi zania sprzyjaj ce ochronie rodowiska i klimatu w rolnictwie,
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jak dywersy  kacja upraw, utrzymywanie trwa ych u ytków zielonych, 
ograniczanie zu ycia pestycydów i rodków ochrony ro lin, przy czym 
najcz ciej stosowane s  te, które s  obligatoryjne w ramach obowi z-
kowego komponentu systemu p atno ci bezpo rednich wspólnej po-
lityki rolnej. Rzadziej spotykane s  te praktyki, które wi  si  z dobro-
stanem zwierz t, ochron  gleb i rolnictwem ekologicznym.

 Spo ród ró nych dost pnych mo liwo ci podejmowania indywidual-
nych dzia a  na rzecz ochrony klimatu i rodowiska mieszkanki wsi, 
podobnie jak ogó  Polaków, najcz ciej deklaruj  segregowanie odpa-
dów i ograniczanie u ywania produktów jednorazowego u ytku. Cz -
ciej ni  ogó  populacji wskazuj  za  zmian  nawyków konsumpcyjnych 
zwi zanych z kupowaniem dóbr oraz ograniczanie jedzenia mi sa. 
Oko o 30% zadeklarowa o równie  korzystanie z odnawialnych róde  
energii, a 18% wskaza o na prowadzenie  rmy lub gospodarstwa ukie-
runkowanego na ekologi  lub ochron  klimatu.

 Zaledwie 7% mieszkanek wsi deklaruje spo eczn  aktywno  na rzecz 
rodowiska lub klimatu. Najcz ciej wi  si  ona z udzia em w doryw-

czych, lokalnych akcjach dotycz cych rodowiska/ekologii (na przyk ad 
sprz tanie okolicy).

 Aktywno  spo eczna kobiet na rzecz klimatu i rodowiska uwarunko-
wana jest wieloma czynnikami. Z jednej strony brakuje lokalnych ini-
cjatyw, w których kobiety mog yby bra  udzia , czasu, by móc si  w nie 
zaanga owa , wiedzy, jak to robi , a tak e funduszy czy transportu. Ko-
biety zwracaj  równie  uwag  na problem dyskryminacji kobiet – za-
równo w lokalnej przestrzeni publicznej, jak i w obr bie swoich rodzin. 
Cz  kobiet jest ponadto przekonana o braku swojego wp ywu na 
stan rodowiska i klimatu. Oko o 40% mieszkanek nie widzi potrzeby, 
by w cza  si  w takie dzia ania, ale 55% by oby gotowych w czy  si  
w jakie  inicjatywy, gdyby tylko pojawi y si  one w ich okolicy.

 Kobiety dostrzegaj  zwi zek mi dzy ochron  rodowiska i klima-
tu a ogóln  sytuacj  i problemami wsi. Za szczególnie istotne uzna-
j  w zwi zku z tym postawy konsumentów kieruj cych si  w swoich 
decyzjach zakupowych g ównie cen  i wygl dem produktów, dost p-
no  funduszy na wprowadzanie rozwi za  przyjaznych dla rodowi-
ska, zmiany zachodz ce w rolnictwie, które skutkuj  mi dzy innymi 
zmniejszeniem si  liczby ma ych gospodarstw i s ab  pozycj  rolników 
na rynku.
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Metodologia i realizacja 
badania

Pytania badawcze

Podczas realizacji projektu przyj to nast puj ce pytania badawcze:
Jak s  postrzegane przez kobiety kwestie zwi zane ze zmian  klimatu
i wyzwa  z tym zwi zanych (tak e w obszarze rolnictwa)?
Jakie s  postawy kobiet wobec rodowiska przyrodniczego, w tym opi-
nie na temat wp ywu dzia alno ci rolniczej na rodowisko?
Jak kobiety oceniaj  dotychczasowe rozwi zania i interwencje doty-
cz ce ochrony rodowiska (woda, gleba, powietrze, bioró norodno )
i klimatu, wynikaj ce ze wspólnej polityki rolnej, oraz praktyki osób
mieszkaj cych na wsi zwi zane z dba o ci  o klimat i rodowisko? Jak
oceniane s  nowe rozwi zania na rzecz ochrony rodowiska, bioró no-
rodno ci i klimatu w ramach przysz ej wspólnej polityki rolnej (2023–
–2027)?
Jaki jest obraz i jaka jest skala aktywno ci spo ecznej, politycznej i za-
wodowej kobiet wiejskich w obszarze ochrony rodowiska i klimatu?
Co sprzyja ich zaanga owaniu na rzecz rodowiska, ekologii i klimatu?
Na jakie bariery napotykaj  w podejmowanych dzia aniach? Co, ich
zdaniem, stanowi przeszkod  w ochronie klimatu i rodowiska na ob-
szarach wiejskich?
Jaki zwi zek ma sytuacja spo eczna i ekonomiczna mieszkanek obsza-
rów wiejskich z ich postawami wobec rodowiska i klimatu?

Powy sze pytania badawcze stanowi y podstaw  konstrukcji kwestio-
nariusza ankiety. Zawiera a ona trzy g ówne bloki pyta . Pierwszy z nich 
dotyczy  opinii kobiet na temat zmiany klimatu, stanu rodowiska natu-
ralnego i zwi zanych z nimi wyzwa . W bloku tym pytano równie  kobiety 
prowadz ce w asne gospodarstwo rolne lub pracuj ce we w asnym go-
spodarstwie rolnym o stosowanie w nim praktyk pro rodowiskowych. Dru-
gi blok pyta  odnosi  si  do oceny przez respondentki konkretnych polityk 
i rozwi za  zwi zanych z ochron  klimatu i rodowiska. W trzecim bloku 
pytano o ró ne sposoby anga owania si  kobiet w dzia ania na rzecz kli-
matu i rodowiska. Interesowa y nas zarówno praktyki podejmowane indy-
widualnie, jak i dzia ania spo eczne. W ankiecie podj to tak e temat barier 
w anga owaniu si  przez mieszkanki gmin wiejskich w ochron  klimatu 
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i rodowiska oraz ogólnie kwesti  barier utrudniaj cych dba o  o przyro-
d  i klimat na obszarach wiejskich.

Próba i zastosowana technika badawcza

Badanie w ród mieszkanek wsi zrealizowano z wykorzystaniem techniki 
CATI (computer-assisted telephone interviewing), czyli wspomagane-
go komputerowo wywiadu telefonicznego. Polega ona na wykorzystaniu 
kwestionariusza ankiety podczas rozmowy telefonicznej z respondentem. 
Przebieg badania wspomagany jest przez system komputerowy. Ankieter 
odczytuje respondentowi pytania z przygotowanej wcze niej ankiety i na 
bie co wprowadza odpowiedzi do systemu. Technika ta ma wiele zalet. 
Umo liwia bie c  kontrol  nad realizacj  ankiety, mi dzy innymi w za-
kresie logicznej spójno ci wprowadzanych odpowiedzi. Pozwala tak e na 
losowe rotowanie odpowiedzi kwestionariuszowych przedstawianych re-
spondentom. W okresie pandemii niew tpliwym atutem tej techniki jest 
tak e zapewnienie bezpiecze stwa zarówno badanym, jak i ankieterom. 

Badaniem obj to grup  1 tysi ca doros ych kobiet. Realizacja opiera-
a si  na próbie reprezentatywnej dla pe noletnich kobiet mieszkaj cych 

w gminach wiejskich (zgodnie z podzia em jednostek terytorialnych Sy-
stemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych G ównego 
Urz du Statystycznego), warstwowanej wiekiem i województwem. W ana-
lizie zastosowano wagi poststraty  kacyjne, wyrównuj ce proporcje w po-
szczególnych kategoriach wiekowych i województwach zgodnie z danymi 
G ównego Urz du Statystycznego.

Sonda  zosta  zrealizowany przez  rm  4P Research Mix Sp. z o.o. 
w sierpniu i we wrze niu 2021 roku.

Charakterystyka spo eczno-demograf iczna 
badanych kobiet

Najliczniejsza grupa badanych pochodzi a z województw mazowieckiego, 
ma opolskiego i wielkopolskiego, najmniej liczn  grup  stanowi y kobiety 
z województw zachodniopomorskiego, opolskiego, podlaskiego i lubuskie-
go (por. mapa 1). Grupa by a zró nicowana pod wzgl dem wieku. Najwi cej 
(22%) kobiet stanowi y osoby w wieku emerytalnym, powy ej sze dziesi -
tego pi tego roku ycia. Najmniej by o respondentek najm odszych, mi -
dzy osiemnastym a dwudziestym czwartym rokiem ycia. Stanowi y one 
10% próby (wykres 1).
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W ród badanych kobiet przewa a y osoby z wykszta ceniem rednim 
(47%), mniej by o kobiet z wykszta ceniem wy szym (30%), wykszta cenie 
zasadnicze zawodowe mia o 17% respondentek, a podstawowe lub gimna-
zjalne – 6% (wykres 3).

Wykres 1. 
Miejsce 
zamieszkania 
badanych

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.

Mapa 1. 
Miejsce 
zamieszkania 
badanych

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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W badanej próbie mieszkanek gmin wiejskich 27% stanowi y kobiety 
prowadz ce w asne gospodarstwo rolne lub pracuj ce we w asnym go-
spodarstwie rolnym. W wi kszo ci by y to gospodarstwa do 10 hektarów 
– w gospodarstwach takiej wielko ci pracowa o lub prowadzi o je 70% rol-
niczek. Kobiet z najwi kszych gospodarstw rolnych – powy ej 50 hektarów 
– by o tylko siedem, co stanowi o 3% wszystkich rolniczek w próbie. Ponad 
po owa gospodarstw (57%) respondentek zajmowa a si  przede wszystkim 
produkcj  ro linn , a 9% hodowl  zwierz t. Oko o jednej trzeciej czy o 
prowadzenie obu tych rodzajów dzia alno ci (wykresy 4–6).

Jak pokazuje sonda , praca we w asnym gospodarstwie rolnym jest 
g ównym ród em utrzymania jedynie dla 12% kobiet. Najwi cej z nich 
– 34% – pracuje w charakterze pracowniczek najemnych. Najmniej – 4% 
– prowadzi w asn  dzia alno  gospodarcz . cznie tylko blisko po owa 

Wykres 3. 
Wykszta cenie 
respondentek 

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 

Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 

Heinricha Bölla, 
2021 rok.

Wykres 2. 
Wiek badanych

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 

Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 

Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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badanych utrzymuje si  z ró nych form aktywno ci zawodowej. Dla 35% 
kobiet g ównym ród em utrzymania s  wiadczenia emerytalne, rentowe 
lub ró ne rodzaje wiadcze  z pomocy spo ecznej. Co dziesi ta kobieta po-
zostaje na utrzymaniu innego cz onka rodziny.

W blisko po owie gospodarstw domowych badanych kobiet miesi cz-
ny dochód na r k  na jedn  osob  wynosi od 1000 do 1999 z otych. Jedna 
czwarta badanych kobiet wskaza a, e jest to kwota ni sza ni  1000 z otych, 
27% zadeklarowa a, e osi gane miesi czne dochody na jedn  osob  s  
nie mniejsze ni  2000 z otych netto.

Wykres 4. 
Prowadzenie 
w asnego 
gospodarstwa 
rolnego lub praca 
we w asnym 
gospodarstwie 
rolnym

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.

Wykres 5. 
Wielko  
gospodarstw 
(w ha)

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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Wykres 7. 
G ówne ród o 

utrzymania 
mieszkanek wsi 

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 

Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 

Heinricha Bölla, 
2021 rok.

Wykres 6. 
G ówny typ 
dzia alno ci 

gospodarstw 
rolnych 

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 

Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 

Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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Wykres 8. 
Miesi czne 
dochody netto 
na jedn  osob  
w gospodarstwach 
domowych 
mieszkanek gmin 
wiejskich

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.

W kwestionariuszu pytano tak e o preferencje polityczne kobiet, zak a-
daj c, e mog  one przek ada  si  zarówno na opinie, jak i na praktyki zwi -
zane z ochron  rodowiska i klimatu. Z danych zawartych na wykresie 9 
wynika, e w sytuacji, gdyby wybory do sejmu i senatu odby y si  w najbli -
szym czasie, oko o 35% kobiet nie wiedzia oby, na jak  parti  zag osowa , 
lub w ogóle nie wzi oby w nich udzia u. Spo ród wskazanych w pytaniu 
partii politycznych lub ugrupowa  najwi kszym poparciem kobiet cieszy o 
si  Prawo i Sprawiedliwo  wraz z Solidarn  Polsk , na które zag osowa o-
by 28% badanych. Koalicja Obywatelska i Polska 2050 Szymona Ho owni 
otrzyma yby g os odpowiednio co dziewi tej i co jedenastej badanej. Na 
Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Konfederacj  Wolno  i Niepodleg o  
odda oby g os po 4% kobiet, a na Lewic  – 3%.
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Wykres 9. 
Poparcie dla 

poszczególnych 
partii i ugrupowa  

politycznych 

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 

Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 

Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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Mieszkanki wsi 
o zmianie klimatu, stanie

rodowiska i zwi zanych
z nimi wyzwaniach

wiadome czy sceptyczne?

Coraz bardziej wzrasta ogólna spo eczna wiadomo  zmian klimatu 
i mo liwych katastrofalnych konsekwencji tych zmian. Badania CBOS 
z czerwca 2021 roku pokazuj , e 77% Polek i Polaków uwa a je za zagro-
enie, w tym ponad jedna czwarta za jedno z najwi kszych zagro e  dla 

naszej cywilizacji. Jedynie oko o 3% Polek i Polaków uwa a, e zmiany kli-
matu nie stanowi  zagro enia, a 1% – e takie zjawisko w ogóle nie istnieje5. 
Jednocze nie, jak pokazuje badanie CBOS, postrzeganie zmiany klimatu 
wi e si  z wielko ci  miejscowo ci zamieszkania badanych. W najwi k-
szym stopniu znaczenie tego problemu dostrzegaj  osoby mieszkaj ce 
w najwi kszych miastach, szczególnie pi settysi cznych i wi kszych. Po-
nad 90% ich populacji uwa a zmian  klimatu za zagro enie, a prawie po-
owa – za jedno z najwi kszych zagro e  cywilizacyjnych. Rzadziej kwestia 

klimatu niepokoi osoby mieszkaj ce na wsi. Zagro enia z tym zwi zane 
dostrzega 71% ogó u mieszkanek i mieszka ców terenów wiejskich, przy 
czym za niebezpieczne uznaje je 59% rolniczek i rolników, 23% uwa a, e 
nie stanowi  one istotnego zagro enia, a 13% – e nie s  one zjawiskiem 
niebezpiecznym6. W zwi zku z tym w realizowanym badaniu interesuj ce 
dla nas by o to, jak do problematyki zmiany klimatu odnosz  si  mieszkan-
ki wsi. W ankiecie pytano wi c kobiety wiejskie, w jakim stopniu zgadzaj  
si  z ró nymi stwierdzeniami dotycz cymi, po pierwsze, znaczenia zmiany 
klimatu, a po drugie – róde  zachodz cych zmian.

Jak wynika z danych zawartych na wykresie 10, ponad trzy czwarte ko-
biet potwierdza wag  problemu zwi zanego z kryzysem klimatycznym 
i postrzega te procesy jako jedno z g ównych zagro e  dla wspó czesnego 
wiata – 77% mieszkanek wsi zdecydowanie zgadza si  z t  opini . W tym 

5 Transformacja energetyczna – oczekiwania i postulaty. Komunikat z bada  
nr 70/2021, Centrum Badania Opinii Spo ecznych, Warszawa 2021. 
6 Ibidem. 
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wzgl dzie mieszkanki wsi s  wi c nie tylko bardziej przekonane o znacze-
niu kryzysu klimatycznego ni  ogó  mieszka ców wsi, ale tak e bardziej ni  
ogó  Polek i Polaków (przypomnijmy, e jedna czwarta Polaków uznaje kry-
zys klimatyczny za jedno z najwi kszych zagro e  wspó czesno ci). Z kolei 
16% mieszkanek wsi wskaza o, e zmiana klimatu to wymy lony problem, 
co jest zbli one do wyników bada  w populacji (18,3% Polek i Polaków 
uwa a podobnie7).

Warto tak e podkre li , e a  86% kobiet prawid o-
wo wskaza o g ówn  przyczyn  zachodz cych zmian, 
jak  jest dzia alno  cz owieka, co pokazuje, e przekaz 
ten przebi  si  ju  wyra nie do spo ecznej wiadomo-
ci. Z drugiej jednak strony prawie trzy pi te badanych 

zgadza si  z odwrotnym stwierdzeniem, e przyczyn  
obecnych zmian s  przede wszystkim naturalne waha-
nia temperatur. Jest to prawie o dwadzie cia punktów 

procentowych wi cej ni  ogó em w populacji8, co uwypukla potrzeb  dal-
szego ugruntowywania i pog biania wiedzy na ten temat w ród ró nych 
grup spo ecznych, by lepiej rozumia y zachodz ce procesy. Znaczenie 

7 Por. mi dzy innymi badania European Climate Foundation z 2020 roku [za: 
Z. Bie kowska, P. Drygas, P. Sadura, Nie nasza wina, nie nasz problem. Kata-
strofa klimatyczna w oczach Polek i Polaków podczas pandemii, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, Krytyka Polityczna Instytut Studiów Zaawansowanych, Warsza-
wa 2021, s. 62].
8 Ibidem, s. 62–63.

Wi kszo  (77%) 
mieszkanek wsi uwa a, 

e kryzys klimatyczny 
jest jednym z g ównych 

zagro e  wspó czesnego 
wiata

Wykres 10. 
Opinie 

mieszkanek wsi 
na temat przyczyn 

zmiany klimatu 
i wagi tego 

problemu 

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 

Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 

Heinricha Bölla, 
2021 rok.

Dla uproszczenia na wykresie pokazano po czone kategorie odpowiedzi „zdecydo-

wanie si  (nie) zgadzam” i „raczej si  (nie) zgadzam”.
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wiedzy dla postrzegania zmiany klimatu pokazuj  równie  wyniki opinii 
mieszkanek wsi na temat przyczyn zmiany klimatu w zale no ci od ich po-
ziomu wykszta cenia. Kobiety z wy szym wykszta ceniem s  bardziej ni  
inne sk onne postrzega  zmian  klimatu za jedno z najwi kszych wyzwa . 
Rzadziej równie  uwa aj , e jest to wymy lony problem (wynik testu chi-
-kwadrat istotny statystycznie przy poziomie istotno ci p = 0,05).

Tabele 1–2. Opinie mieszkanek wsi na temat zmiany klimatu a wykszta ce-
nie respondentek

Wykszta cenie

Kryzys klimatyczny jest jednym z g ównych 
zagro e  wspó czesnego wiata

Ogó em
nie zgadzam 

si
nie wiem/ trudno 

powiedzie
zgadzam 

si

Podstawowe/
gimnazjalne 13% 12% 75% 100%

Zasadnicze 
zawodowe 13% 21% 66% 100%

rednie 13% 10% 77% 100%

Wy sze/licencjackie 10% 6% 84% 100%

Nie chc  odpowiada  
na to pytanie 20% 40% 40% 100%

Ogó em 12% 11% 77% 12%

p<0,05

Wykszta cenie
Zmiana klimatu to wymy lony problem

Ogó emnie zgadzam 
si

nie wiem/ trudno 
powiedzie

zgadzam 
si

Podstawowe/
gimnazjalne 57% 18% 25% 100%

Zasadnicze 
zawodowe 68% 14% 18% 100%

rednie 77% 6% 17% 100%

Wy sze licencjackie 85% 4% 11% 100%

Nie chc  odpowiada  
na to pytanie 40% 60% 0% 100%

Ogó em 76% 8% 16% 100%

p<0,05 

ród o: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 2021 roku.
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Opinie na temat zmiany klimatu ró nicuje równie  
wiek badanych i rodzaj ich yciowej aktywno ci: 82% ko-
biet w wieku mi dzy osiemnastym a trzydziestym czwar-
tym rokiem ycia zgadza si  z tym, e kryzys klimatyczny 
to jedno z najwi kszych zagro e , podczas gdy w ród ko-
biet powy ej pi dziesi tego pi tego roku ycia odsetek 
ten wynosi 70%. Kobiety starsze cz ciej ni  m odsze re-
spondentki s  sceptyczne co do znaczenia zmiany klima-
tu – cz ciej postrzegaj  kryzys klimatyczny za wymy lo-
ny problem. Ponadto najwi cej z nich przyczyn  zmiany 
klimatu dostrzega w naturalnych procesach, niezale -
nych od dzia alno ci cz owieka.

Z kolei kiedy popatrzymy na postawy kobiet wzgl dem zmiany klima-
tu w zale no ci od g ównego ród a ich utrzymania, wówczas si  oka e, 
e cz ciej ni  inne mieszkanki wsi sceptyczkami klimatycznymi s  ko-

biety pracuj ce w gospodarstwach rolnych oraz nieaktywne zarobkowo: 
pozostaj ce na emeryturze, rencie lub korzystaj ce ze wiadcze  pomocy 
spo ecznej albo pozostaj ce na utrzymaniu innych cz onków rodziny. Dla 
porównania: ponad 21% kobiet niepracuj cych i oko o 17% rolniczek jest 
zdania, e zmiana klimatu to wymy lony problem, podczas gdy w grupie 
kobiet pracuj cych w ró nej formie (na przyk ad w ramach dzia alno ci go-
spodarczej lub pracy najemnej) odsetki te wynosz  odpowiednio oko o 9% 
i 12%. Zale no ci te ilustruje kilka poni szych tabel.

Tabele 3–4. Opinie mieszkanek wsi na temat zmiany klimatu a wiek ba-
danych

Wiek 
badanych

Kryzys klimatyczny jest jednym z g ównych 
zagro e  wspó czesnego wiata

Ogó em
nie zgadzam 

si
nie wiem/trudno 

powiedzie zgadzam si

od 18 do 34 lat 7% 11% 82% 100%

od 35 do 54 lat 11% 9% 80% 100%

55 lat lub wi cej 17% 13% 70% 100%

Ogó em 12% 11% 77% 100%

p<0,05

Kobiety powy ej 
pi dziesi tego pi tego 

roku ycia, rolniczki 
oraz osoby nieaktywne 
zarobkowo s  bardziej 

sceptyczne wobec 
globalnego ocieplenia. 

Cz ciej te  uwa aj , 
e jest to wymy lony 

problem
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Wiek badanych
Zmiana klimatu to wymy lony problem

Ogó emnie zgadzam 
si

nie wiem/trudno 
powiedzie zgadzam si

od 18 do 34 lat 81% 6% 13% 100%

od 35 do 54 lat 83% 7% 10% 100%

55 lat lub wi cej 68% 10% 22% 100%

Ogó em 76% 8% 16% 100%

p<0,05

ród o: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 2021 rok.

Tabele 5–6. Opinie mieszkanek wsi na temat zmiany klimatu a g ówne 
ród o utrzymania kobiet

G ówne ród o 
utrzymania

Kryzys klimatyczny jest jednym z g ównych 
zagro e  wspó czesnego wiata

Ogó em
nie zgadzam 

si
nie wiem/ trudno 

powiedzie
zgadzam 

si

W asna dzia alno  
gospodarcza 7% 2% 91% 100%

Praca we w asnym 
gospodarstwie rolnym 14% 18% 68% 100%

Praca najemna 10% 6% 84% 100%

Emerytura, renta, zasi ek, 
wiadczenia z o rodka 

pomocy spo ecznej
15% 15% 70% 100%

Pozostaj  na utrzymaniu 
cz onka rodziny 12% 16% 72% 100%

Inne 4% 7% 89% 100%

Ogó em 12% 11% 77% 100%

p<0,05
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 G ówne ród o 
utrzymania

Zmiana klimatu to wymy lony problem
Ogó emnie zgadzam 

si
nie wiem/ trudno 

powiedzie
zgadzam 

si

W asna dzia alno  
gospodarcza 84% 7% 9% 100%

Praca we w asnym 
gospodarstwie rolnym 73% 10% 17% 100%

Praca najemna 83% 5% 12% 100%

Emerytura, renta, zasi ek, 
wiadczenia z o rodka 

pomocy spo ecznej
68% 11% 21% 100%

Pozostaj  na utrzymaniu 
cz onka rodziny 80% 8% 12% 100%

Inne 84% 7% 9% 100%

Ogó em 76% 8% 16% 76%

p<0,05 

ród o: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 2021 rok.

Jest dobrze, ale jednak le…

W badaniu interesowa o nas równie  to, jak mieszkanki wsi oceniaj  stan 
rodowiska naturalnego w ich najbli szym otoczeniu. Jak wynika z danych 

zawartych na wykresie 11, jedynie dla 13% kobiet jest on powodem du ych 
b d  bardzo du ych obaw, a 44% badanych nie martwi on w ogóle lub 
martwi w niewielkim stopniu. Dwie pi te badanych deklaruje, e stan 
rodowiska jest powodem ich obaw w stopniu umiarkowanym. Kiedy po-

równamy te odpowiedzi z wynikami bada  ogó u Polek i Polaków na te-
mat oceny stanu rodowiska w miejscowo ci ich zamieszkania, wówczas 
si  oka e, e mieszkanki wsi s  w tym wzgl dzie bardziej optymistyczne 
od ogó u (w populacji stan rodowiska jest przedmiotem niepokoju 25% 
badanych)9. Jak pokazuj  badania CBOS, nasilenie obaw dotycz cych 
stanu rodowiska wyra nie wi e si  z wielko ci  miejscowo ci. Du y lub 
bardzo du y niepokój odczuwa wi c co druga osoba mieszkaj ca w naj-
wi kszych miastach, ale ju  tylko oko o 14% mieszkanek i mieszka ców 
wsi10. Prezentowane badanie zdaje si  potwierdza  te zale no ci. Z drugiej 
jednak strony, kiedy kwestia oceny stanu rodowiska naturalnego zostaje 
ukonkretniona przez wskazanie ró nego rodzaju problemów ekologicz-
nych, które mog  niepokoi , z listy dziesi ciu wymienionych zjawisk a  

9 wiadomo  ekologiczna Polaków. Komunikat z bada  nr 163/2020, Cen-
trum Badania Opinii Spo ecznej, Warszawa 2020, s. 1–2.
10 Ibidem.
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osiem zosta o wskazanych przez co najmniej trzy czwarte 
mieszkanek wsi. Tylko cztery osoby zadeklarowa y, e nic 
ich nie martwi. Najcz ciej wskazywanymi przez kobiety 
problemami by y za miecenie rodowiska, ekstremalne 
zjawiska pogodowe (takie jak powodzie lub susze), male-
j ca liczba pszczó  i innych zapylaczy oraz zanieczyszcze-
nie wód i gruntów. Niepokój powodowany tymi zjawiska-
mi zadeklarowa o 80–87% kobiet. Z kolei 79% mieszkanek 
wsi martwi  smog, cz stsze i d u sze susze, pojawienie 
si  nowych chorób i szkodników, a trzy czwarte kobiet – 
ogólnie zmniejszenie si  zasobów wodnych. Najrzadziej 
respondentki deklarowa y, e martwi  je wahania okresu 
wegetacyjnego i przymrozki wiosenne, cho  i tak wskaza o na t  kwesti  
prawie trzy pi te badanych kobiet. Okazuje si  wi c, e mieszkanki wsi 
dostrzegaj  wiele konkretnych zagro e  wynikaj cych z degradacji rodo-
wiska, cho  by  mo e nie wszystkich z nich do wiadczy y w swoim najbli -
szym otoczeniu.

Stan rodowiska 
naturalnego 
w najbli szym otoczeniu 
nie jest przyczyn  
obaw mieszkanek 
wsi, dostrzegaj  one 
jednak w Polsce wiele 
konkretnych problemów 
ekologicznych, b d cych 
powodem niepokoju dla 
wi kszo ci z nich

Wykres 11. 
Obawy 
mieszkanek wsi 
o stan rodowiska 
naturalnego 
w najbli szym 
otoczeniu

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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Czy rolnictwo szkodzi rodowisku?

Sektor rolnictwa odpowiada za oko o 8% emisji gazów cieplarnianych11. 
Jest przede wszystkim ród em emisji podtlenku azotu oraz metanu po-
chodz cych z hodowli zwierz t, u ytkowania gruntów rolnych, stosowa-
nia nawozów czy fermentacji jelitowej. Rolnictwo wp ywa tak e na stan 
bioró norodno ci, jako  wód, gleb i powietrza, przyczyniaj c si  mi dzy 
innymi do ich zanieczyszczenia, utraty yzno ci gleb, eutro  zacji ekosyste-
mów wodnych i l dowych oraz utraty bioró norodno ci. W zwi zku z tym 
istotne dla nas by o sprawdzenie, w jaki sposób mieszkanki wsi postrzegaj  
wp yw rolnictwa na rodowisko. 

Z badania wynika, e tylko 15% respondentek jest zdania, e negatywny 
wp yw rolnictwa na rodowisko jest du y lub bardzo du y. Zarazem war-
to odnotowa , e kobiety mi dzy trzydziestym pi tym a pi dziesi tym 
czwartym rokiem ycia i kobiety powy ej pi dziesi ciu pi ciu lat cz ciej 
ni  m odsze (w wieku od osiemnastu do trzydziestu czterech lat) sk on-
ne s  dostrzega  zagro enia wynikaj ce z rolnictwa dla stanu rodowiska 
(zale no ci istotne statystycznie przy poziomie istotno ci p=0,05), co mo e 
si  wi za  mi dzy innymi z ich d u szym do wiadczeniem i obserwacj  

11 Dane Krajowego O rodka Bilansowania i Zarz dzania Emisjami (KOBiZE) za 
2018 rok – por. https://bit.ly/3G6nmwd [dost p: 8.11.2021].

Wykres 12. 
Postrzeganie 

problemów 
ekologicznych 

przez mieszkanki 
wsi

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 

Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 

Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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intensywnych zmian, jakie zachodzi y w rolnictwie przez 
ostatnie dekady, w tym przede wszystkim po przyst pie-
niu Polski do Unii Europejskiej.

Prawie po owa mieszkanek wsi jest jednak zdania, e 
obecny model rolnictwa nie zagra a w ogóle lub zagra a 
tylko w niewielkim stopniu rodowisku naturalnemu, co 
z jednej strony mo e wskazywa  na niedostatek wiedzy 
i wiadomo ci kobiet w kwestiach negatywnego oddzia-
ywania rolnictwa. Z drugiej – ocena ta mo e by  tak e 

wynikiem wyobra e  dotycz cych niewielkiego wp ywu 
rolnictwa na klimat i rodowisko w porównaniu z innymi 
sektorami gospodarki. 

Tabela 7. Postrzeganie przez mieszkanki wsi wp ywu rolnictwa na rodo-
wisko a wiek badanych 

p<0,05 

ród o: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 2021 rok.

Wykres 13. 
Postrzeganie 
przez mieszkanki 
wsi wp ywu 
rolnictwa na 
rodowisko

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.

Blisko po owa kobiet 
uwa a, e obecny 
model rolnictwa nie 
zagra a rodowisku 
naturalnemu. Najcz ciej 
negatywny wp yw 
dostrzegaj  kobiety 
mi dzy trzydziestym 
pi tym a pi dziesi tym 
czwartym rokiem ycia

Wiek

W jakim stopniu, w Pani opinii, rolnictwo dzisiaj zagra a rodowisku 
naturalnemu? Ogó em

w adnym lub 
w niewielkim 

stopniu

w umiarkowanym 
stopniu

w du ym lub 
w bardzo du ym 

stopniu

nie wiem/
trudno 

powiedzie

od 18 do 34 lat 53% 37% 8% 2% 100%

od 35 do 54 lat 42% 35% 20% 3% 100%

55 lat lub wi cej 49% 31% 14% 6% 100%

Ogó em 48% 34% 14% 4% 100%
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Ocena polityk i rozwi za  
dotycz cych ochrony 

rodowiska i klimatu

Przeciwdzia anie globalnemu ociepleniu i ochrona zasobów przyrodniczych 
wymagaj  podj cia wielu systemowych dzia a  na wszystkich poziomach: 
globalnym, krajowym, lokalnym i indywidualnym. W Europie odpowiedzi  
na te wyzwania jest Europejski Zielony ad – nowa strategia rozwoju Europy, 
która ma przekszta ci  Uni  Europejsk  w obszar neutralny klimatycznie do 
2050 roku12. Z wdra aniem Zielonego adu i przej ciem do gospodarki nisko-
emisyjnej b d  si  wi za y liczne zmiany we wszystkich sektorach gospo-
darki, w tym zw aszcza w przemy le, transporcie, systemie energetycznym, 
rolnictwie i budownictwie. Ich kierunki zostan  doprecyzowane mi dzy in-
nymi przez nowe strategie unijne dotycz ce systemu energetycznego czy 
przemys u, a tak e Strategia bioró norodno ci 2030 i Strategia „Od pola do 
sto u”, która odnosi si  do budowy „sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego 
dla rodowiska systemu ywno ciowego”13. Z punktu widzenia transformacji 
wsi i rolnictwa w kierunku przyjaznym dla rodowiska i klimatu kluczowy 
jest tak e kszta t nowej wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027. Przewidy-
wane zmiany w rolnictwie zak adaj  mi dzy innymi zwi kszanie udzia u rol-
nictwa ekologicznego, ograniczanie zu ycia pestycydów, nawozów, rodków 
ochrony ro lin i antybiotyków w hodowli zwierz cej, rozwijanie integrowanej 
ochrony ro lin. Nacisk k adziony jest równie  na popraw  dobrostanu zwie-
rz t oraz dba o  o zachowanie i przywracanie ró norodno ci biologicznej. 
W ramach nowej wspólnej polityki rolnej premiowane b dzie ponadto osi -
ganie celów rodowiskowych i klimatycznych przez rolników, mi dzy inny-
mi w ramach inicjatywy ekoprogramów, zak adaj cej  nansowanie zrówno-
wa onych praktyk w rolnictwie, jak rolnictwo precyzyjne, agroekologia czy 
rozwój upraw zwi kszaj cych poch anianie dwutlenku w gla przez gleb  
i system rolno-le ny. Skuteczno  wdro enia tych zmian w poszczególnych 
krajach b dzie si  wi za a nie tylko z konieczno ci  zbudowania wielu kon-
kretnych instrumentów obudowanych wsparciem  nansowym – równie 
istotny b dzie spo eczny poziom przyzwolenia i poparcia dla nich. Z tego 
wzgl du kolejnym wa nym w tkiem poruszanym w omawianym badaniu 

12 Por. https://bit.ly/3lsDdNQ [dost p: 29.10.2021].
13 Ibidem.
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by a kwestia stosunku kobiet do ró nych konkretnych rozwi za  i polityk 
maj cych na celu ratowanie klimatu i rodowiska, w tym odej cia od gospo-
darki opartej na w glu.

W tym celu zaproponowano respondentkom do oceny kilka propozy-
cji, których wdro enie b dzie mia o istotny wp yw na ograniczanie global-
nego ocieplenia i popraw  stanu rodowiska. Jak pokazuj  wyniki badania, 
wszystkie propozycje ciesz  si  poparciem ponad jednej trzeciej kobiet, ale 
wida  tak e znaczne ró nice w akceptacji mieszkanek wsi dla poszczegól-
nych kierunków zmian.

Za ograniczeniem marnotrawstwa ywno ci. 
Przeciwko dekarbonizacji

Niemal wszystkie badane kobiety popieraj  ograniczenie marnotrawstwa 
ywno ci, sadzenie drzew, zalesianie, w tym tak e najs abszych gruntów rol-

nych. S  to zarazem kierunki zmian popierane najcz ciej tak e przez ogó  
Polek i Polaków. W badaniu European Climate Foundation (ECF) z 2020 roku 
za ich wdra aniem opowiedzia o si  ponad 80% populacji14. 

Ponad 90% kobiet opowiada si  równie  za podnoszeniem wiadomo-
ci ekologicznej rolników, ograniczaniem stosowania opakowa  i wytwa-

rzania odpadów oraz rozwijaniem rolnictwa ekologicznego, 87% jest za 
ograniczaniem stosowania pestycydów w rolnictwie. Trzy czwarte bada-
nych by oby równie  sk onne poprze  zmniejszanie ruchu samochodowe-
go i zast powanie go transportem publicznym. Trzy pi te popiera ogra-
niczanie hodowli przemys owej, a nieco ponad po owa uwa a, e warto 
zaprzesta  regulowania rzek, odtwarza  bagna i zakaza  u ywania w gla 
do ogrzewania budynków (w cytowanym wy ej badaniu European Clima-
te Foundation zakaz u ywania w gla do ogrzewania popar o oko o 49% 
Polek i Polaków, a zakaz regulacji rzek i odtwarzania bagien – 51,5%15). Naj-
mniej liczna grupa mieszkanek wsi opowiada si  za zmian  diety z mi s-

nej na diet  ro linn  (46%) oraz wygaszaniem górnictwa 
i gospodarki opartej na w glu (35%). Kwestia odej cia od 
w gla to tak e propozycja, co do której najwi ksza grupa 
kobiet nie mia a jasno wyklarowanego pogl du. W tym 
wypadku jedna pi ta badanych wybra a odpowied  „nie 
wiem/trudno powiedzie ”. Zarazem w tych dwóch ostat-
nich najrzadziej popieranych kierunkach zmian miesz-
kanki wsi okazuj  si  jeszcze bardziej sceptyczne ni  ogó  

14 Za: Nie nasza wina, nie nasz problem…, s. 62–67.
15 Ibidem.

Najmniej popieranym 
przez mieszkanki wsi 

rozwi zaniem ratuj cym 
klimat i rodowisko jest 

wygaszanie górnictwa 
i gospodarki opartej na 

w glu
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Polek i Polaków – zmian  diety na bardziej ro linn  popiera oko o 60% ca ej 
polskiej populacji, a wygaszanie górnictwa – 44,4%16).

Kto popiera polityki pro rodowiskowe 
i klimatyczne?

Gotowo  poparcia przez kobiety ró nych rozwi za  maj cych na celu 
ochron  rodowiska i klimatu zale y od wieku kobiet, ich poziomu wy-
kszta cenia, a tak e g ównego typu aktywno ci zawodowej, poziomu 
zamo no ci i preferencji politycznych (zale no ci te okaza y si  istotnie 
statystycznie przy poziomie istotno ci p=0,05). Dotyczy to zw aszcza kilku 
przedstawionych rozwi za . Nale y do nich nieregulowanie rzek, odtwa-
rzanie bagien, zmiana diety na bardziej ro linn , zmniejszenie spo ycia 
mi sa, ograniczenie hodowli przemys owej oraz zu ycie pestycydów w rol-
nictwie, wprowadzenie zakazu u ywania w gla do ogrzewania budynków 
i dekarbonizacja gospodarki, a wi c odej cie od w gla.

W zwi zku z tym warto zwróci  uwag , e kobiety starsze, które z jednej 
strony, jak wcze niej wskazano, maj  wi ksz  ni  kobiety m odsze wiado-
mo  negatywnego wp ywu obecnego modelu rolnictwa na rodowisko, 

16 Ibidem. 

Wykres 14. 
Gotowo  
poparcia przez 
mieszkanki wsi 
ró nych rozwi za  
na rzecz 
ochrony klimatu 
i rodowiska

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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jednocze nie s  mniej sk onne ni  inne grupy wiekowe kobiet popiera  
zmniejszenie wykorzystania pestycydów w rolnictwie oraz ograniczenie 
hodowli przemys owej. Rolniczki i osoby niewykonuj ce pracy zarobkowej 
s  tak e bardziej niech tne zmianie diety na ro linn , rzadziej popieraj  
ograniczanie hodowli przemys owej i s  najbardziej niech tne odej cie od 
w gla.

Najbardziej progresywn  grup  w kwestii zmian s u cych ochronie 
rodowiska i klimatu s  kobiety z wy szym wykszta ceniem oraz osoby naj-

zamo niejsze, w których rodzinach miesi czny dochód na osob  na r k  
przekracza 2 tysi ce z otych brutto. Kobiety z wy szym 
wykszta ceniem s  w wi kszym stopniu ni  pozosta e 
grupy gotowe ogranicza  spo ycie mi sa. Cz ciej opo-
wiadaj  si  za zakazem u ywania w gla do ogrzewania 
budynków i ogólnie odej ciem od gospodarki opartej na 
w glu. W mniejszym stopniu popieraj  hodowl  przemy-
s ow , a cz ciej by yby gotowe popiera  rozwi zania na 
rzecz zaprzestania regulowania rzek. Osoby z najwy szy-
mi dochodami cz ciej deklaruj  równie  poparcie dla 

ograniczenia stosowania pestycydów i zaprzestania regulowania rzek. S  
ponadto sk onne poprze  zakaz u ywania w gla do ogrzewania budyn-
ków i odchodzenie od w gla.

Dane te ogólnie potwierdzaj  wyniki innych bada  na temat znaczenia 
wiedzy i wiadomo ci (które cz sto wi  si  w a nie z wykszta ceniem) 
dla gotowo ci do popierania przez ludzi rozwi za  systemowych przyja-
znych klimatowi i rodowisku17. Wyedukowane spo ecze stwo jest gotowe 
zaakceptowa  nie tylko wi cej wyrzecze , ale tak e poprze  te, które jawi  
si  jako trudne i niekorzystne18. Drug  istotn  zmienn  jest sytuacja eko-
nomiczna. Grupy gorzej sytuowane pod wzgl dem ekonomicznym cz -
ciej mog  przeciwstawia  si  zmianom, obawiaj c si , e doprowadz  one 
do pogorszenia si  ich ju  i tak trudnej sytuacji ekonomicznej. Szczególnie 
kwestie te odnosz  si  w a nie do sytuacji kobiet, w tym mieszkanek wsi. 
Jak zwracaj  uwag  badacze, bieda ma p e . Kobiety cz ciej ni  m czy -
ni s  nara one na znalezienie si  w grupie ubogich (feminizacja ubóstwa). 
Dzieje si  tak za spraw  wielu czynników zarówno w sferze rynku pracy 
(mo na tu wskaza  na przyk ad podzia  bran  na „kobiece” i „m skie”, przy-
pisuj cy mniejsze znaczenie tym pierwszym, koncentracj  kobiet w gorzej 
p atnych zawodach i bran ach, dyskryminacj  p acow , a tak e ze wzgl du 
na wiek, cz stsze wykonywanie przez kobiety nieodp atnych prac domo-
wych i opieku czych), jak i w zwi zku ze stereotypami (w tym postrzeganie 
kobiet robi cych karier  jako lekcewa cych rodzin , zjawisko autostereo-

17 Por. na przyk ad: Ziemianie atakuj , Kantar, 2020 rok, https://ziemianieatakuja.pl.
18 Ibidem, s. 46–47.

Gotowo  do poparcia 
polityk na rzecz ochrony 

klimatu i rodowiska 
warunkowana jest 

mi dzy innymi sytuacj  
materialn  kobiet i ich 

poziomem wykszta cenia
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typizacji w ród kobiet, wp ywaj ce mi dzy innymi na ich ni sz  samooce-
n  jako pracownic i ubieganie si  o ni sze, ni  wynika oby to z kwali  kacji, 
stanowiska pracy), obowi zuj cym modelem rodziny (mi dzy innymi 
przypisywanie kobietom obowi zku wype niania wi kszo ci powinno ci 
rodzinnych, ponoszenie g ównego ci aru pracy reprodukcyjnej i opie-
ku czej, do wiadczanie przez nie przemocy domowej i ekonomicznej) czy 
przekonaniem, e to kobiety s  same sobie winne, gdy popadaj  w bied 19. 
Kobiety s  tak e bardziej obci one kosztami ubóstwa ni  m czy ni. Jak 
podkre la a El bieta Tarkowska, staj  si  one w wielu sytuacjach mene-
d erkami ubóstwa. Na kobiety najcz ciej spada obowi zek zarz dzania 
skromnym bud etem domowym i cz ciej równie  poszukuj  one do-
datkowych róde  dochodu, by utrzyma  rodzin 20. W zwi zku z tym nie 
dziwi, e mieszkanki wsi z rodzin o najni szym dochodzie na jedn  oso-
b , nieprzekraczaj cym 900 z otych, s  tak e najmniej gotowe poprze  na 
przyk ad zakaz u ywania w gla do ogrzewania budynków. Najbardziej te  
obawiaj  si  dekarbonizacji gospodarki. Warto zwróci  uwag , e jednym 
z wymiarów ubóstwa, którego do wiadczaj  kobiety, jest równie  ubóstwo 
energetyczne, polegaj ce na niemo no ci pokrycia wydatków na energi  
lub us ugi energetyczne w celu zaspokojenia swoich potrzeb energetycz-
nych (ogrzewania, ciep ej wody, elektryczno ci)21. Problem ten szczególnie 
dotyczy obszarów wiejskich, gdzie z jednej strony ryzyko ubóstwa zwi k-
sza jednorodzinna zabudowa, a z drugiej – ni sze ni  przeci tne dochody 
osób mieszkaj cych na wsi22. W tej sytuacji odej cie od w gla rodzi zapew-
ne z jednej strony ogólne obawy dotycz ce na przyk ad 
wzrostu cen za energi  czy ywno , ale tak e konkretne 
pytania o alternatyw  w zwi zku z niewystarczaj cym 
poziomem samowystarczalno ci energetycznej wsi (jak 
poka emy w dalszej cz ci raportu, to kobiety aktywne 
zarobkowo cz ciej ni  inne grupy mieszkanek wsi korzy-
staj  z odnawialnych róde  energii, takich jak instalacje 
fotowoltaiczne – por. rozdzia  Jak mieszkanki wsi dbaj  
o klimat i rodowisko?).

19 Por. mi dzy innymi: Polityka równo ci p ci. Polska 2007, Raport, Program Na-
rodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w ramach Gender Thematic Trust 
Fund, s. 72–82; A. Kubecka, M.W. Koziorzemska, J. Nowotniak, Oblicza ubóstwa 
kobiet w Polsce, „Kobieta i Biznes / Women and Business” 2019, nr 1–4, s. 10–20, 
https://bit.ly/3I89IuB [dost p: 29.10.2021].
20 E. Tarkowska, Zró nicowanie polskiej biedy w  wietle bada  jako ciowych, 
„Problemy Polityki Spo ecznej” 2002, nr 4.
21 Por. P. Lewandowski, P. Kie czewska, K. Zió kowska, Zjawisko ubóstwa ener-
getycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzgl dnieniem osób zamieszku-
j cych w domach jednorodzinnych, Instytut Bada  Strukturalnych, Warszawa 
2018. 
22 Ibidem, s. 5–6.

Mieszkanki wsi 
o najni szych dochodach 
najrzadziej popieraj  
dekarbonizacj  
gospodarki 
i wprowadzenie zakazu 
u ywania w gla do 
ogrzewania budynków
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Przeprowadzone w ród mieszkanek wsi badanie pokazuje równie , 
jaki stosunek do poszczególnych rozwi za  proklimatycznych i pro ro-
dowiskowych maj  zwolenniczki poszczególnych partii i ugrupowa  po-
litycznych. W zwi zku z tym warto przede wszystkim zwróci  uwag , e 
elektorat partii prawicowych i konserwatywnych rzadziej popiera cz  
rozwi za  przyjaznych klimatowi i rodowisku. Szczególnie dotyczy to 
zmiany diety na bardziej ro linn , wprowadzenie zakazu u ywania w gla 
do ogrzewania budynków i odchodzenia od gospodarki opartej na w glu. 
Stanowisko kobiet w tych kwestiach jest spójne z polityk  i narracj  popie-
ranych przez nie partii politycznych. Zwolenniczki Prawa i Sprawiedliwo ci 
(PiS) wraz z Solidarn  Polsk  najrzadziej s  gotowe ogranicza  spo ycie 
mi sa. Kobiety popieraj ce PiS i Solidarn  Polsk  oraz Konfederacj  Wol-
no  i Niepodleg o  cz ciej ni  inne mieszkanki wsi opowiadaj  si  prze-
ciwko odchodzeniu od w gla i wprowadzeniu zakazu u ywania w gla do 
ogrzewania budynków. Z kolei najbardziej sk onne do poparcia tych zmian 
s  zwolenniczki partii liberalno-lewicowych: Koalicji Obywatelskiej oraz Le-
wicy. Zale no ci te ilustruj  tabele 8–24.

Tabele 8–24. Poparcie mieszkanek wsi dla rozwi za  pro rodowiskowych 
i proklimatycznych a wiek, wykszta cenie, g ówne ród o utrzymania, do-
chody i preferencje polityczne

Wiek
Ograniczanie zu ycia pestycydów w rolnictwie

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

od 18 do 34 lat 90% 7% 3% 100%

od 35 do 54 lat 93% 4% 3% 100%

55 lat lub wi cej 81% 12% 7% 100%

Ogó em 87% 8% 5% 100%

p<0,05

Wiek

Ograniczenie hodowli przemys owej

Ogó em
popieram nie 

popieram
nie wiem/trudno 

powiedzie

od 18 do 34 lat 61% 28% 11% 100%

od 35 do 54 lat 68% 21% 11% 100%

55 lat lub wi cej 52% 27% 21% 100%

Ogó em 60% 25% 15% 100%

p<0,05
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 Wykszta cenie

Propagowanie diety ro linnej, ograniczanie 
spo ycia mi sa

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

Podstawowe/gimnazjalne 50% 41% 9% 100%

Zasadnicze zawodowe 43% 41% 16% 100%

rednie 40% 44% 16% 100%

Wy sze/licencjackie 57% 34% 9% 100%

Nie chc  odpowiada  na 
to pytanie 0% 100% 0% 100%

Ogó em 46% 41% 13% 100%

Wykszta cenie

Zaprzestanie regulowania rzek, 
odtwarzanie bagien

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

Podstawowe/gimnazjalne 43% 37% 20% 100%

Zasadnicze zawodowe 47% 30% 23% 100%

rednie 51% 31% 18% 100%

Wy sze/licencjackie 63% 21% 16% 100%

Nie chc  odpowiada  na 
to pytanie 60% 40% 0% 100%

Ogó em 54% 28% 18% 100%

p<0,05

Wykszta cenie

Zakaz u ywania w gla do ogrzewania 
budynków

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

Podstawowe/gimnazjalne 40% 46% 14% 100%

Zasadnicze zawodowe 48% 35% 17% 100%

rednie 51% 36% 13% 100%

Wy sze/licencjackie 62% 25% 13% 100%

Nie chc  odpowiada  na 
to pytanie 20% 80% 0% 100%

Ogó em 53% 33% 14% 100%

p<0,05
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Wykszta cenie
Ograniczanie hodowli przemys owej

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

Podstawowe/gimnazjalne 45% 43% 12% 100%

Zasadnicze zawodowe 49% 33% 18% 100%

rednie 59% 25% 16% 100%

Wy sze/licencjackie 70% 18% 12% 100%

Nie chc  odpowiada  na 
to pytanie

20% 40% 40% 100%

Ogó em 60% 25% 15% 100%

p<0,05

 Wykszta cenie

Wygaszanie górnictwa i gospodarki 
opartej na w glu

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

Podstawowe/gimnazjalne 22% 64% 14% 100%

Zasadnicze zawodowe 22% 54% 24% 100%

rednie 35% 47% 18% 100%

Wy sze/licencjackie 45% 33% 22% 100%

Nie chc  odpowiada  na 
to pytanie 0% 80% 20% 100%

Ogó em 35% 45% 20% 100%

p<0,05

Miesi czne dochody 
brutto na r k  na jedn  
osob  w gospodarstwie 

domowym

Ograniczanie zu ycia pestycydów 
w rolnictwie

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

do 999 z otych 83% 12% 5% 100%

od 1000 do 1999 z otych 86% 9% 5% 100%

2000 z otych lub wi cej 94% 3% 3% 100%

Ogó em 87% 8% 5% 100%

p<0,05
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Miesi czne dochody 
brutto na r k  
na jedn  osob  

w gospodarstwie 
domowym

Zaprzestanie regulowania rzek, 
odtwarzanie bagien

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

do 999 z otych 48% 32% 20% 100%

od 1000 do 1999 z otych 50% 29% 21% 100%

2000 z otych lub wi cej 64% 22% 14% 100%

Ogó em 53% 28% 19% 100%

p<0,05

Miesi czne dochody 
brutto na r k  
na jedn  osob  

w gospodarstwie 
domowym

Zakaz u ywania w gla do ogrzewania 
budynków

Ogó em

popieram nie popieram nie wiem/trudno 
powiedzie

do 999 z otych 46% 39% 15% 100%

od 1000 do 1999 z otych 52% 32% 16% 100%

2000 z otych lub wi cej 63% 29% 8% 100%

Ogó em 53% 33% 14% 100%

p<0,05

Miesi czne dochody 
brutto na r k  
na jedn  osob  

w gospodarstwie 
domowym

Wygaszanie górnictwa i gospodarki 
opartej na w glu

Ogó em

popieram nie popieram nie wiem/trudno 
powiedzie

do 999 z otych 25% 55% 20% 100%

od 1000 do 1999 z otych 32% 46% 22% 100%

2000 z otych lub wi cej 49% 34% 17% 100%

Ogó em 35% 45% 20% 100%

p<0,05
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 G ówne ród o 
utrzymania

Propagowanie diety ro linnej, ograniczanie 
spo ycia mi sa

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

W asna dzia alno  
gospodarcza 58% 26% 16% 100%

Praca we w asnym 
gospodarstwie rolnym 39% 53% 8% 100%

Praca najemna 54% 35% 11% 100%

Emerytura, renta, zasi ek, 
wiadczenia z o rodka 

pomocy spo ecznej
42% 41% 17% 100%

Pozostaj  na utrzymaniu 
cz onka rodziny 36% 47% 17% 100%

Inne 46% 43% 11% 100%

Ogó em 46% 41% 13% 100%

p<0,05

G ówne ród o 
utrzymania

Ograniczanie hodowli przemys owej
Ogó em

popieram nie popieram nie wiem/trudno 
powiedzie

W asna dzia alno  
gospodarcza 77% 5% 18% 100%

Praca we w asnym 
gospodarstwie rolnym 62% 25% 13% 100%

Praca najemna 67% 23% 10% 100%

Emerytura, renta, zasi ek, 
wiadczenia z o rodka 

pomocy spo ecznej
53% 28% 19% 100%

Pozostaj  na utrzymaniu 
cz onka rodziny 55% 29% 16% 100%

Inne 53% 31% 16% 100%

Ogó em 60% 25% 15% 100%

p<0,05
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G ówne ród o 
utrzymania

Wygaszanie górnictwa i gospodarki 
opartej na w glu

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

W asna dzia alno  
gospodarcza 46% 35% 19% 100%

Praca we w asnym 
gospodarstwie 
rolnym

23% 59% 18% 100%

Praca najemna 39% 40% 21% 100%

Emerytura, renta, 
zasi ek, wiadczenia 
z o rodka pomocy 
spo ecznej

34% 44% 22% 100%

Pozostaj  na 
utrzymaniu cz onka 
rodziny

27% 56% 17% 100%

Inne 49% 33% 18% 100%

Ogó em 35% 45% 20% 100%

p<0,05

Preferencje polityczne

Promowanie diety ro linnej, ograniczanie 
spo ycia mi sa

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

Prawo 
i Sprawiedliwo  (wraz 
z Solidarn  Polsk )

37% 53% 10% 100%

Polska 2050 Szymona 
Ho owni 55% 36% 9% 100%

Koalicja Obywatelska 63% 24% 13% 100%

Konfederacja Wolno  
i Niepodleg o  54% 38% 8% 100%

Lewica 57% 39% 4% 100%

PSL – Koalicja Polska 47% 41% 12% 100%

Inna partia/inne 
ugrupowanie 46% 36% 18% 100%

Trudno 
powiedzie , adna 
z partii, odmowa, nie 
g osowa abym

45% 37% 18% 100%

Ogó em 46% 40% 14% 100%

p<0,05
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Preferencje polityczne

Zakaz u ywania w gla do ogrzewania 
budynków

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

Prawo i Sprawiedliwo  
(wraz z Solidarn  
Polsk )

45% 42% 13% 100%

Polska 2050 Szymona 
Ho owni 65% 23% 12% 100%

Koalicja Obywatelska 74% 19% 7% 100%

Konfederacja Wolno  
i Niepodleg o  45% 47% 8% 100%

Lewica 86% 14% 0% 100%

PSL – Koalicja Polska 60% 20% 20% 100%

Inna partia/inne 
ugrupowanie 68% 23% 9% 100%

Trudno powiedzie , 
adna z partii, odmowa, 

nie g osowa abym
47% 35% 18% 100%

Ogó em 53% 33% 14% 100%

p<0,05

Preferencje polityczne

Wygaszanie górnictwa i gospodarki opartej 
na w glu

Ogó em
popieram nie popieram nie wiem/trudno 

powiedzie

Prawo i Sprawiedliwo  
(wraz z Solidarn  Polsk ) 23% 61% 16% 100%

Polska 2050 Szymona 
Ho owni 51% 38% 11% 100%

Koalicja Obywatelska 67% 22% 11% 100%

Konfederacja Wolno  
i Niepodleg o  16% 70% 14% 100%

Lewica 57% 21% 22% 100%

PSL – Koalicja Polska 40% 34% 26% 100%

Inna partia/inne 
ugrupowanie 50% 27% 23% 100%

Trudno powiedzie , 
adna z partii, odmowa, 

nie g osowa abym
30% 43% 27% 100%

Ogó em 35% 45% 20% 100%

p<0,05 

ród o: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 2021 rok.
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Zaanga owanie 
mieszkanek wsi 
w dzia ania na rzecz 
ochrony rodowiska 
lub klimatu

Z rankingu gotowo ci do zmian i wyrzecze  w zwi zku z zagro eniem ka-
tastrof  klimatyczn  wynika, e tylko jedna na pi  badanych osób (Polek 
i Polaków) jest gotowa do zmian, które wymagaj  wi kszych wyrzecze 23. 
W 2020 roku jedynie 11% Polek i Polaków zadeklarowa o, e w ci gu najbli -
szych dwóch, trzech lat zaanga owa oby si  w dzia alno  na rzecz ochrony 
rodowiska (w badaniu przeprowadzonym rok wcze niej – jeszcze mniej, 

tylko 9%)24. W wi kszym stopniu jeste my gotowi podejmowa  ró ne dzia-
ania indywidualne zwi zane ze zmian  nawyków konsumenckich, jak 

rezygnacja z jednorazowych przedmiotów, ograniczanie zakupów, oszcz -
dzanie wody czy rzadsza wymiana sprz tu elektronicznego (w 2020 roku 
do podj cia wy ej wymienionych dzia a  by o gotowych odpowiednio 
od 38% do 51% ogó u Polek i Polaków)25. W wypadku mieszkanek wsi do 
ca ej palety indywidualnych wyborów, które mog  podejmowa  kobiety 
na rzecz ochrony rodowiska i klimatu, oraz spo ecznego zaanga owania 
w tej dziedzinie, dochodzi jeszcze inny wa ny wymiar dzia a , jakim s  za-
chowania i praktyki pro rodowiskowe w gospodarstwach rolnych. W prze-
prowadzonym badaniu przyjrzano si  wszystkim tym wymiarom aktyw-
no ci kobiet.

23 Por. Ziemianie atakuj …, s. 48–49.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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Czy w rolnictwie dokonuje si  zielona 
transformacja? Stosowanie praktyk przyjaznych 
klimatowi i rodowisku w gospodarstwach 
rolnych

Aby oceni  stosowanie praktyk sprzyjaj cych ochronie rodowiska i klima-
tu w gospodarstwach rolnych, respondentkom zaprezentowano list  kil-
kunastu rozwi za  funkcjonuj cych i (lub) planowanych w ramach nowej 
wspólnej polityki rolnej i w unijnych dokumentach strategicznych na rzecz 
niskoemisyjnej transformacji rolnictwa. 

Jak wynika z danych zawartych na wykresie 15, sze  z trzynastu wska-
zanych rozwi za  jest, zgodnie z deklaracjami, stosowane przez wi kszo  
kobiet. Najwi cej badanych – 78% – potwierdzi o utrzymywanie w gospo-
darstwach wyznaczonych trwa ych u ytków zielonych. Oko o trzech czwar-
tych wskaza o ograniczanie stosowania rodków ochrony ro lin, 68% – sto-
sowania nawozów mineralnych, 56% zadeklarowa o zachowywanie pasów 
upraw wolnych od rodków ochrony ro lin lub nawozów, 70% potwierdzi-
o stosowanie zró nicowania p odozmianu, a 55% – odchwaszczania me-

chanicznego. Dwie pi te gospodarstw retencjonuje wod . Najrzadszymi 
praktykami s  system upraw bezorkowych (stosowany w jednej pi tej 
gospodarstw) i prowadzenie produkcji ekologicznej (pytali my zarówno 
o posiadanie certy  katu, jak i o staranie si  o jego uzyskanie). Warto tak e 
zwróci  uwag  na praktyki stosowane wzgl dem zwierz t i zapewnianie 
im dobrostanu w postaci zwi kszania dost pnej powierzchni w budyn-
kach czy dost pu do wybiegu oraz ograniczenie stosowania hormonów 
i antybiotyków w hodowli zwierz cej. Ze wzgl du na to, e nie we wszyst-
kich gospodarstwach rolnych hodowano zwierz ta, istotne w zwi zku 
z tym s  proporcje mi dzy odpowiedziami badanych dotycz cymi stoso-
wania lub niestosowania praktyk zwi zanych z hodowl  zwierz t. Jak wy-
nika z bada , grupa gospodarstw, w których stosowane s  praktyki zwi -
zane ze zwi kszaniem zwierz tom dost pu do powierzchni w budynkach 
lub mo liwo ci wybiegu/wypasu, ogólnie dwu- lub trzykrotnie przewa a 
nad tymi, które nie stosuj  podobnych rozwi za . Najmniejsza ró nica 

w udziale pozytywnych i negatywnych odpowiedzi wy-
st puje w wypadku ograniczania stosowania hormonów 
i antybiotyków w hodowli: 36% gospodarstw zadekla-
rowa o tak  praktyk  w porównaniu z 23%, które jej nie 
prowadz . Czy wyniki te oznaczaj , e w rolnictwie mamy 
do czynienia z zielon  transformacj ? Niekoniecznie. Nie 
wiemy bowiem, w jakiej mierze deklaracje mieszkanek 
wsi pokrywaj  si  z rzeczywi cie stosowanymi w gospo-

Jednymi z najrzadziej 
stosowanych 

w gospodarstwach 
rolnych rozwi za  

pro rodowiskowych 
s  system upraw 

bezorkowych oraz 
produkcja ekologiczna
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darstwach praktykami pro rodowiskowymi. Warto przy tym zwróci  uwa-
g , e ogólnie w Polsce w ostatniej dekadzie zu ycie nawozów mineral-
nych ( cznie azotowych, potasowych i fosforowych) wzros o o ponad 10%, 
a ogólny udzia  gospodarstw stosuj cych nawo enie mineralne wynosi 
oko o 71%. W 2020 roku rodki ochrony ro lin stosowa o blisko 70% gospo-
darstw rolnych posiadaj cych u ytki rolne26. Dane te ka  z dystansem 
odnie  si  do zadeklarowanych w badaniu praktyk ograniczania ich u y-
cia, z drugiej jednak strony warto przypomnie , e a  87% kobiet popiera 
ograniczanie stosowania pestycydów w rolnictwie, a wi c uznaj , e jest 
to kierunek po dany. Pytanie, w jakiej mierze z ró nych wzgl dów mog  
rzeczywi cie w gospodarstwach te popierane rozwi zania wdra a  (nale-
a oby tu wzi  pod uwag  takie czynniki jak wiedza, dost pno  do al-

ternatywnych mo liwo ci, jako  gleb czy ogólnie presja na efektywno  
w rolnictwie, d enie do niskich cen kosztem jako ci produkcji, ale tak e 
kwesti  tego, kto podejmuje decyzje, co do stosowanych technik rolni-
czych w gospodarstwie – czy s  to kobiety, czy raczej ich m owie).

26 Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników, G ówny Urz d Statystyczny, 
Warszawa 2021, s. 32–36.

Wykres 15. 
Praktyki 
pro rodowiskowe 
stosowane 
w gospodarstwach 
rolnych

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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Kiedy popatrzymy na rozwi zania pro rodowiskowe ciesz ce si  naj-
wi ksz  popularno ci  w gospodarstwach, wówczas si  oka e, e s  to 
rozwi zania premiowane ju  wcze niej w ramach obowi zkowego kom-
ponentu systemu p atno ci bezpo rednich, do których nale y utrzymywa-
nie trwa ych u ytków zielonych i dywersy  kacja upraw. Potwierdza to na 
pewno znaczenie rozwi za  systemowych we wspieraniu transformacji 
rolnictwa w kierunku bardziej zrównowa onym. Wyniki omawianego ba-
dania wskazuj  równie  konieczno  dalszego rozwijania w nowej wspól-
nej polityce rolnej rozwi za  dotycz cych wsparcia dobrostanu zwierz t, 
ochrony gleb oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego, którego powierzchnia 
w Polsce stanowi jedynie oko o 3,4% u ytków rolnych ogó em i jest jedn  
z najni szych w Unii Europejskiej27.

Jak mieszkanki wsi dbaj  o klimat i rodowisko?

Pytaj c mieszkanki wsi o to, jakie dzia ania podejmuj  osobi cie, by chro-
ni  klimat i rodowisko, przedstawiono badanym list  ró nych propozycji, 
prosz c o wskazanie wszystkich odpowiedzi, które ich dotycz . 

Spo ród kilkunastu propozycji zawartych w kwestionariuszu badania 
osiem zosta o wskazanych przez co najmniej 60% kobiet. Kiedy porównu-
jemy odpowiedzi mieszkanek wsi z deklaracjami ogó u Polaków, wówczas 
mo emy dostrzec zarówno zbie no ci, jak i ró nice28. Analogicznie wi c 
na pierwszym miejscu zarówno w badaniach ogó u Polek i Polaków, jak 
i w sonda u w ród mieszkanek wsi najcz ciej wskazywanymi praktyka-
mi pro rodowiskowymi s  segregowanie odpadów i ograniczanie produk-
tów jednorazowego u ytku, co zapewne nale y wi za  z wprowadzeniem 
obowi zkowych rozwi za  dotycz cych odpadów czy na przyk ad odp at-
no ci  za jednorazowe plastikowe torebki. Podobnie prawie po owa ko-
biet wiejskich, jak i po owa ogó u Polek i Polaków, deklaruje ograniczanie 
u ywania samochodu ze wzgl dów ekologicznych. Z prezentowanego 
badania wynika jednak, e rezygnacja z samochodu i decydowanie si  na 
wspólne dojazdy na przyk ad z s siadami czy ze znajomymi w rzeczywi-
sto ci mo e mie  zwi zek nie tyle z ch ci  ochrony rodowiska, ile z wy-
sokimi kosztami utrzymania samochodu. Prawdopodobnie z tego w a nie 
wzgl du to mieszkanki wsi o najni szych dochodach w gospodarstwach 
domowych istotnie cz ciej ni  osoby bardziej zamo ne decyduj  si  na 
takie rozwi zanie. 

W porównaniu z ogó em populacji mieszkanki wsi cz ciej deklaru-
j  zmian  nawyków konsumenckich zwi zanych z zakupami, wskazuj c 

27 Por. Rocznik statystyczny rolnictwa 2020, G ówny Urz d Statystyczny, War-
szawa 2021, tabl. 41, s. 438–439.
28 wiadomo  ekologiczna Polaków…, s. 5–7.
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z jednej strony ich ograniczanie, z drugiej – kupowanie rzeczy u ywanych 
(62% w porównaniu z 47% w ca ej populacji), co mo e równie  wi za  si  
motywacj   nansow  i ch ci  oszcz dzania, aczkolwiek znaczenie w tym 
wzgl dzie maj  te  zapewne postawy, o czym wiadczy to, e istotnie rza-
dziej decyduj  si  na taki krok reprezentantki starszego pokolenia.

Mieszkanki wsi cz ciej równie  ni  ogó  Polek i Polaków deklaruj  
ograniczanie jedzenia mi sa (49% w porównaniu z 34% w ca ej populacji)29. 
Istotnie rzadziej decyduj  si  na taki krok kobiety, dla których g ównym 
ród em utrzymania jest praca we w asnym gospodarstwie rolnym. Po-

nadto wysoko na li cie wskaza  mieszkanek wsi znalaz a si  kwestia ku-
powania lokalnej i sezonowej ywno ci (93%), kompostowania odpadów 
organicznych (85%), a tak e dzia ania s u ce zmniejszaniu zu ycia energii 
przez ocieplenie domu (82%) i u ywanie do opa u wysokiej jako ci paliwa 
(79%). Jedynie 29% mieszkanek gmin wiejskich zadeklarowa o korzystanie 
z odnawialnych róde  energii. Jak pokazuj  dane,  najcz ciej na zielon  

29 Ibidem.

Wykres 16. 
Indywidualne 
dzia ania 
mieszkanek 
wsi na rzecz 
ochrony klimatu 
i rodowiska

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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energi  przestawiaj  si  osoby prowadz ce dzia alno  gospodarcz , oso-
by z wy szym wykszta ceniem i o najwy szych dochodach na osob  w go-
spodarstwie domowym (zale no ci istotne statystycznie przy poziomie 
istotno ci p=0,05). Warto tak e zwróci  uwag  na kategori  prowadzenia 
gospodarstwa (  rmy) zorientowanego na ekologi  i (lub) ochron  klimatu, 
któr  wybra o a  18% badanych, co by  mo e oznacza, e mieszkanki wsi 
zacz y dostrzega  tak e gospodarczy potencja  takich dzia a  i zak adaj  
lokalne przedsi biorstwa, które prowadz  dzia alno  w tym obszarze.

W ród innych znacznie rzadziej wymienianych przez mieszkanki wsi 
praktyk pro rodowiskowych znalaz o si  jeszcze na przyk ad sadzenie 

drzew, zbieranie mieci, oszcz dzanie wody czy ograni-
czanie zu ycia chemii w gospodarstwach domowych 
i stosowanie ekologicznych rodków czysto ci, kupowa-
nie energooszcz dnych produktów i zach canie innych 
do ekologii. Ka de z tych rozwi za  by o wskazywanych 
przez kilka do maksymalnie kilkunastu badanych kobiet

Tabele 25–26. Ograniczanie konsumpcji i ograniczanie u ywania produk-
tów jednorazowego u ytku a wiek badanych

Wiek
Ze wzgl dów ekologicznych ograniczam zakup na przyk ad 

ubra , zabawek, kupuj  rzeczy u ywane

tak nie

od 18 do 34 lat 66% 34%

od 35 do 54 lat 67% 33%

55 lat lub wi cej 55% 45%

Ogó em 62% 38%

p<0,05

Wiek

Gdy tylko to mo liwe, staram si  ograniczy  u ywanie produktów 
jednorazowego u ytku, na przyk ad plastikowych toreb na 

zakupy, jednorazowych talerzy, sztu ców, kubków

tak nie

od 18 do 34 lat 97% 3%

od 35 do 54 lat 98% 2%

55 lat lub wi cej 91% 9%

Ogó em 95% 5%

p<0,05

ród o: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 2021 rok.

Mieszkanki wsi cz ciej 
ni  ogó  populacji Polek 

i Polaków deklaruj  
ograniczanie jedzenia 

mi sa
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Tabela 27. Ograniczanie korzystania z samochodu a dochody mieszkanek 
wsi

Miesi czne dochody 
brutto na r k  na jedn  
osob  w gospodarstwie 

domowym

Ze wzgl dów ekologicznych ograniczam u ywanie 
samochodu (na przyk ad decyduj c si  na wspólne 

dojazdy z s siadami, ze znajomymi)

tak nie 

do 999 z otych 54% 46%

od 1000 do 1999 z otych 47% 53%

2000 z otych lub wi cej 40% 60%

Ogó em 47% 53%

p<0,05 

ród o: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 2021 rok.

 Tabele 28–30. Korzystanie z odnawialnych róde  energii a g ówne ród o 
utrzymania, dochody i wykszta cenie mieszkanek wsi 

G ówne ród o utrzymania
Korzystam z odnawialnych róde  energii 

(na przyk ad instalacji fotowoltaicznej)

tak nie

W asna dzia alno  gospodarcza 58% 42%

Praca we w asnym gospodarstwie 
rolnym 44% 56%

Praca najemna 29% 71%

Emerytura, renta, zasi ek, 
wiadczenia z o rodka pomocy 

spo ecznej
22% 78%

Pozostaj  na utrzymaniu cz onka 
rodziny 25% 75%

Inne 34% 66%

Ogó em 29% 71%

p<0,05
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Miesi czne dochody brutto 
na r k  na jedn  osob  

w gospodarstwie domowym

Korzystam z odnawialnych róde  energii 
(na przyk ad instalacji fotowoltaicznej)

tak nie 

do 999 z otych 29% 71%

od 1000 do 1999 z otych 26% 74%

2000 z otych lub wi cej 37% 63%

Ogó em 29% 71%

p<0,05

Wykszta cenie
Korzystam z odnawialnych róde  energii 

(na przyk ad instalacji fotowoltaicznej)

tak nie

Podstawowe/gimnazjalne 12% 88%

Zasadnicze/zawodowe 25% 75%

rednie 27% 73%

Wy sze/licencjackie 38% 62%

Ogó em 29% 71%

p<0,05 

ród o: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 2021 rok.

 Rzadko, dorywczo, akcyjnie. O spo ecznym 
zaanga owaniu mieszkanek wsi na rzecz 
klimatu i rodowiska

Spo eczna aktywno  na rzecz klimatu i rodowiska to celowo i nie dla pie-
ni dzy podejmowane dzia ania, by wesprze  ich ochron . Z bada  wyni-
ka, e mieszkanki wsi stosunkowo rzadko s  zaanga owane w taki rodzaj 
spo ecznej dzia alno ci, który ukierunkowany jest na te cele. Aktywno  
w tym wymiarze zadeklarowa o bowiem jedynie sze dziesi t osiem ko-
biet, co stanowi 7% wszystkich badanych, ale warto tu tak e wzi  pod 
uwag  ogólnie niewysoki ogólny poziom aktywno ci obywatelskiej kobiet 
wiejskich. W badaniu jak kolwiek spo eczn  aktywno  potwierdzi o 13% 
kobiet, z czego najwi cej, bo oko o 37%, dzia a w ko ach gospody  wiej-
skich, 15% jest wolontariuszkami, 10% anga uje si  w ró ne formy dzia al-
no ci na rzecz dzieci (mi dzy innymi w szko ach, lokalnych organizacjach, 
ucz c dzieci na przyk ad r kodzie a czy pomagaj c im w lekcjach), a oko-
o 8% dzia a w organizacjach spo ecznych zorientowanych na wspieranie 
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spo eczno ci lokalnych, dzia alno  spo eczno-kulturaln  czy ochron  lo-
kalnych zasobów.

Jak pokazuj  zgromadzone dane, zaanga owanie kobiet na rzecz kli-
matu i rodowiska polega z jednej strony na edukacji dzieci, z drugiej – naj-
cz ciej czy si  z partycypacj  w ró nych dorywczych akcjach dotycz -
cych konkretnych lokalnych spraw, które w ocenie badanych maj  zwi zek 
ze rodowiskiem lub z ekologi . Udzia  ten polega wi c na zaanga owaniu 
w ró nego typu akcjach spo ecznych, jak sprz tanie okolicy, podpisywanie 
petycji w konkretnych sprawach czy udzia  w lokalnym prote cie. Cz  
kobiet prowadzi te  aktywno  ukierunkowan  na ochron  klimatu przez 
uczestnictwo w grupach tematycznych prowadzonych w mediach spo-
eczno ciowych. Jest to wi c aktywno  w przestrzeni 

wirtualnej. Rzadsz  form  zaanga owania s  dzia ania 
kobiet w organizacjach spo ecznych, które zajmuj  si  
ochron  rodowiska i klimatu. Zadeklarowa o je oko o 
jednej trzeciej badanych aktywnych spo ecznie w tym 
obszarze. Podobna grupa wspiera tego typu organizacje 
 nansowo. Kilka kobiet dzia a w ruchach klimatycznych. 

Najcz stsz  form  
aktywno ci spo ecznej 
mieszkanek wsi jest 
dzia alno  w ko ach 
gospody  wiejskich

Wykresy 17–18. 
Spo eczne 
zaanga owanie 
mieszkanek wsi – 
ogólnie i na rzecz 
ochrony klimatu 
i rodowiska 

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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Maj c ju  zarysowany wy ej obraz zaanga owania mieszkanek wsi 
w ochron  klimatu i rodowiska, warto przeanalizowa  bariery utrudniaj -
ce im tego typu aktywno ci.

 Brak czasu, mo liwo ci, potrzeby. Bariery 
zwi zane z anga owaniem si  mieszkanek wsi 
w ochron  rodowiska i klimatu

Analiza uwarunkowa  decyduj cych o aktywno ci kobiet na rzecz klimatu 
i rodowiska wskazuje, e jest to kwestia z o ona. Sk adaj  si  na ni  za-
równo indywidualne przekonania, postawy, wiedza badanych kobiet, jak 
i ograniczenia w dost pie do ró nego rodzaju zasobów. 

Najcz ciej kobiety wskazywa y na przeszkody zwi zane z niewystar-
czaj c  ilo ci  czasu, wynikaj c  z licznych innych obowi zków wykony-
wanych w domu i (lub) w gospodarstwie, oraz na niedost pno  inicjatyw 
o takiej tematyce w najbli szym otoczeniu (kwestie te okaza y si  istotne 
lub umiarkowanie istotne dla ponad 60% kobiet, przy czym w ród rolniczek 
istotnie cz ciej wybrzmiewa a kwestia ogranicze  zwi zanych z obci -
eniem innymi obowi zkami). Ponad po owa badanych kobiet przyzna a 

równie , e nie wie, jak takie zaanga owanie w ochron  klimatu i rodo-
wiska mog oby wygl da . W ocenie badanych istotn  przeszkod  okaza  
si  równie  brak warunków umo liwiaj cych aktywno  kobiet, takich jak 
rodki  nansowe czy dost pno  transportu. Oko o 43% kobiet odwo a o 

si  równie  do swojej niewielkiej sprawczo ci w tym obszarze, wskazuj c, 
e ich osobiste zaanga owanie nie ma wi kszego znaczenia. Przekona-

Wykres 19. 
Wymiary 

spo ecznej 
aktywno ci 

mieszkanek wsi 
na rzecz ochrony 

rodowiska lub 
klimatu 

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 

Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 

Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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nie o braku wp ywu jest szczególnie widoczne w grupie 
rolniczek. Jednocze nie jednak jest to bariera, która dla 
najwi kszej grupy kobiet bior cych udzia  w badaniu nie 
by a istotna. Warto zwróci  tak e uwag , e oko o 40% 
badanych po prostu nie widzi potrzeby zaanga owania 
si  w tak  aktywno  ani korzy ci, jakie mog yby z niej 
wynika . Je li uwzgl dnimy tu te  odpowiedzi kobiet, 
które wskaza y te ostatnie dwie bariery jako umiarkowa-
nie istotne, to si  oka e, e a  dla oko o 70% kobiet s  to 
istotne powody braku zaanga owania.

W ród innych barier, które wymieni y badane mieszkanki wsi, pojawi y 
si  tak e w tki braku wsparcia i tworzenia przestrzeni dla dzia a  na rzecz 
ochrony klimatu i rodowiska w samorz dach lokalnych oraz nieprzychyl-
no  lokalnych liderów wobec takiej aktywno ci. Kobiety odwo ywa y si  
równie  do braku tradycji zaanga owania tego typu w perspektywie za-
równo indywidualnej, jak i lokalnej, ale tak e braku przyzwolenia innych 
osób na aktywno  kobiet w ogóle oraz dyskryminacj  kobiet ze strony 
m ów/partnerów i lokalnych rodowisk. W zwi zku z tym badane wspo-
mina y mi dzy innymi o tym, e „m owie zabraniaj  kobietom uczestni-
czy  w akcjach”, e zgodnie ze stereotypami i z przekonaniami „kobieta 
ma siedzie  w domu, rodzi  dzieci, zajmowa  si  domem i najlepiej si  nie 
odzywa ”, e ma „mniej do powiedzenia ni  m czy ni”, e to m  jest „de-
cydentem”, a kobiety „s  lekcewa one i gorzej traktowane ni  m czy ni 
w podejmowaniu decyzji” lub „ e nie maj  si y przebicia” i s  „pomijane”, 
„nie s  wa ne”. Pojawi  si  tak e w tek autostereotypów, jak w wypowiedzi 
jednej z kobiet, która stwierdzi a, e „niektóre prace s  w stanie wykona  
tylko m czy ni”.

Jednocze nie, gdy zapytano respondentki o gotowo  w czenia si  
w dzia ania na rzecz ochrony klimatu i rodowiska, gdyby takie inicjatywy 
powsta y w okolicy, 55% kobiet wyrazi o ch  zaanga owania si  w nie. Naj-
bardziej sk onne do tego by yby kobiety mi dzy osiemnastym a trzydzie-
stym czwartym rokiem ycia, cho  jednocze nie istotnie 
cz ciej wskazuj  one brak czasu i du  liczb  obowi z-
ków w domu lub w gospodarstwie jako jedn  z wa -
nych barier utrudniaj cych aktywno  na rzecz klimatu 
i rodowiska. Najmniej ch tne do aktywno ci na rzecz 
klimatu lub rodowiska by yby kobiety powy ej pi -
dziesi tego pi tego roku ycia. S  one równie  cz ciej 
ni  respondentki z innych grup wiekowych przekonane 
o nieskuteczno ci dzia ania w tym obszarze. Jak poka-
zuj  zebrane dane, ogólnie zainteresowanie w czeniem 
si  w dzia ania na rzecz ochrony klimatu lub rodowiska 
cz ciej wyra aj  kobiety aktywne zarobkowo ni  przeby-

Rolniczki cz ciej ni  
inne grupy mieszkanek 
wsi s  przekonane 
o swoim braku 
sprawczo ci i wp ywu na 
rzeczywisto

Najrzadziej w dzia ania 
na rzecz klimatu 
i rodowiska gotowe 
by yby zaanga owa  
si  kobiety po 
pi dziesi tym pi tym 
roku ycia, osoby na 
emeryturze, rencie, 
zasi ku lub korzystaj ce 
ze wiadcze  z o rodka 
pomocy spo ecznej
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waj ce na emeryturze lub rencie b d  korzystaj ce ze wiadcze  pomo-
cy spo ecznej. Do w czenia si  w ochron  klimatu i rodowiska istotnie 
rzadziej gotowe by yby tak e zwolenniczki Prawa i Sprawiedliwo ci oraz 
Solidarnej Polski, a w najwi kszym stopniu ch tne kobiety sympatyzuj ce 
z Lewic  (zale no ci istotne statystycznie przy poziomie istotno ci p=0,05).

Wykres 20. 
Bariery 

utrudniaj ce 
mieszkankom wsi 

zaanga owanie 
na rzecz 

ochrony klimatu 
i rodowiska 

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 

Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 

Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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Tabele 31–32. Bariery utrudniaj ce zaanga owanie mieszkanek wsi na 
rzecz klimatu i rodowiska a g ówne ród o utrzymania kobiet 

Brak czasu na zaanga owanie si  w tak  dzia alno , du a liczba obowi zków w domu czy w gospodarstwie

G ówne ród o 
utrzymania

nie jest 
istotna

w niewielkim 
stopniu istotna

umiarkowanie 
istotna

do  
istotna

bardzo 
istotna Ogó em

W asna dzia alno  
gospodarcza 2% 10% 21% 30% 37% 100%

Praca we w asnym 
gospodarstwie rolnym 7% 5% 15% 22% 51% 100%

Praca najemna 4% 6% 16% 27% 47% 100%

Emerytura, renta, zasi ek, 
wiadczenia z o rodka 

pomocy spo ecznej
19% 9% 26% 18% 28% 100%

Pozostaj  na utrzymaniu 
cz onka rodziny 11% 5% 19% 23% 42% 100%

Inne 2% 5% 20% 29% 44% 100%

Ogó em 10% 7% 20% 23% 40% 100%

p<0,05

Uwa am, e dzia ania na rzecz ochrony klimatu i rodowiska osoby takiej jak ja nie maj  znaczenia

G ówne ród o 
utrzymania

nie jest 
istotna

w niewielkim 
stopniu istotna

umiarkowanie 
istotna

do  
istotna

bardzo 
istotna Ogó em

W asna dzia alno  
gospodarcza 33% 14% 19% 12% 22% 100%

Praca we w asnym 
gospodarstwie rolnym 22% 13% 19% 13% 33% 100%

Praca najemna 29% 12% 19% 13% 27% 100%

Emerytura, renta, zasi ek, 
wiadczenia z o rodka 

pomocy spo ecznej
23% 7% 20% 21% 29% 100%

Pozostaj  na utrzymaniu 
cz onka rodziny 30% 20% 20% 11% 19% 100%

Inne 31% 4% 18% 18% 29% 100%

Ogó em 26% 11% 20% 15% 28% 100%

p<0,05 

ród o: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 2021 rok.
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Tabele 33–35. Zainteresowanie aktywno ci  na rzecz ochrony klimatu 
i rodowiska a wiek, g ówne ród o utrzymania i preferencje polityczne 
mieszkanek wsi 

Wiek

Czy by aby Pani zainteresowana w czeniem si  
w dzia ania na rzecz ochrony rodowiska i klimatu, 

gdyby takie inicjatywy powsta y w Pani miejscowo ci? Ogó em

tak nie nie wiem/trudno powiedzie

od 18 do 34 lat 63% 25% 12% 100%

od 35 do 54 lat 60% 26% 14% 100%

55 lat lub wi cej 45% 42% 13% 100%

Ogó em 55% 32% 13% 100%

p<0,05

Wykres 21. 
Gotowo  

w czenia si  
w dzia ania na 
rzecz ochrony 

klimatu 
i rodowiska przez 

mieszkanki wsi 

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 

Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 

Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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G ówne ród o 
utrzymania

Czy by aby Pani zainteresowana w czeniem 
si  w dzia ania na rzecz ochrony rodowiska 

i klimatu, gdyby takie inicjatywy powsta y 
w Pani miejscowo ci? Ogó em

tak nie nie wiem/trudno 
powiedzie

W asna dzia alno  
gospodarcza 63% 21% 16% 100%

Praca we w asnym 
gospodarstwie rolnym 58% 27% 15% 100%

Praca najemna 63% 26% 11% 100%

Emerytura, renta, 
zasi ek, wiadczenia 
z o rodka pomocy 
spo ecznej

44% 43% 13% 100%

Pozostaj  na utrzymaniu 
cz onka rodziny 56% 28% 16% 100%

Inne 61% 22% 17% 100%

Ogó em 55% 32% 13% 100%

p<0,05

Preferencje polityczne

Czy by aby Pani zainteresowana w czeniem 
si  w dzia ania na rzecz ochrony rodowiska 

i klimatu, gdyby takie inicjatywy powsta y 
w Pani miejscowo ci? Ogó em

tak nie nie wiem/trudno 
powiedzie

Prawo i Sprawiedliwo  
(wraz z Solidarn  Polsk ) 47% 40% 13% 100%

Polska 2050 Szymona 
Ho owni 65% 25% 10% 100%

Koalicja Obywatelska 61% 30% 9% 100%

Konfederacja Wolno  
i Niepodleg o  65% 30% 5% 100%

Lewica 68% 25% 7% 100%

PSL – Koalicja Polska 63% 26% 11% 100%

Inna partia/inne 
ugrupowanie 70% 22% 9% 100%

Trudno powiedzie , 
adna z partii, odmowa, 

nie g osowa abym
53% 30% 17% 100%

Ogó em 55% 32% 13% 100%

p<0,05 

ród o: badanie mieszkanek wsi, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 2021 rok.
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Konsumenci, fundusze, 
malej ca liczba 
ma ych gospodarstw. 
Uwarunkowania ochrony 
klimatu i rodowiska 
na obszarach wiejskich 
w perspektywie kobiet

Analizuj c kwestie anga owania si  kobiet wiejskich w ochron  klimatu 
i rodowiska, podj to tak e szerszy w tek postrzegania przez mieszkanki 
wsi uwarunkowa  zwi zanych z dba o ci  o klimat i rodowisko na obsza-
rach wiejskich. W zwi zku z tym wskazano ró ne wyzwania stoj ce obecnie 
przed wsi , które mog  mie  istotny wp yw zarówno na podej cie miesz-
ka ców do kwestii rodowiskowych, jak i na podejmowane przez nich dzia-
ania. Szczególnie, jak pokazuj  wcze niejsze badania prowadzone w ród 

mieszka ców wsi, troska o rodowisko wi e si  zarówno z ogóln  sytuacj  
rolnictwa, stabilno ci  i warunkami pracy w tym sektorze, jak i z ogóln  sytu-
acj  ekonomiczn  mieszka ców wsi30. Nie sprzyja jej presja na efektywno  
i niskie ceny, która wymusza na rolnikach intensy  kacj  produkcji, zwi k-
szanie zu ycia nawozów i rodków ochrony ro lin, ani postawa konsumen-
tów, którzy kupuj c ywno , cz sto kieruj  si  nie tyle jej jako ci  czy tym, 
w jaki sposób zosta a wytworzona, ile przede wszystkim jej wygl dem i cen . 
Przeprowadzone badanie potwierdza znaczenie tych kwestii. Po pierwsze, 
warto zwróci  uwag , e wszystkie ze wskazanych w kwestionariuszu ba-
rier utrudniaj cych trosk  o klimat i rodowisko odnosz cych si  do sytuacji 
rolnictwa, rolniczek i rolników, warunków prowadzenia przez nich produkcji 
rolnej i postaw konsumentów, zosta y uznane za istotne b d  bardzo istotne 
przez co najmniej trzy pi te badanych, a kiedy uwzgl dnimy w tym jeszcze 
wskazania dotycz ce odpowiedzi „umiarkowanie istotne”, wówczas si  oka-

30 Por. P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, E. Jakubowska-Lorenz (wspó praca), 
Perspektywy zrównowa onego rolnictwa. Diagnoza spo eczno-polityczna, In-
stytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Heinricha Bolla, Warszawa 2019.
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e, e wszystkie z wymienionych barier okaza y si  wa ne 
dla co najmniej 85% kobiet.

Za najbardziej istotne kwestie dla ochrony klimatu 
i rodowiska ( czna liczba odpowiedzi wskazuj cych, e 
jest to istotna bariera) mieszkanki wsi uzna y oczekiwania 
po stronie konsumentów, wpisuj ce si  w ukierunkowa-
ny na efektywno  i nisk  cen  model produkcji rolnej. 

cznie du e b d  bardzo du e znaczenie tego czynnika 
potwierdzi o 74% badanych. Zbli ona grupa kobiet wska-
za a, e problemem w zwi zku z ochron  rodowiska i kli-
matu jest zmniejszaj ca si  liczba ma ych gospodarstw 

rolnych i brak funduszy na wprowadzanie przyjaznych rodowisku metod 
gospodarowania, co wskazywa oby z jednej strony na przekonanie bada-
nych co do s abszego negatywnego oddzia ywania mniejszych gospo-
darstw na rodowisko i klimat, z drugiej – na wysokie koszty wprowadzania 
praktyk pro rodowiskowych, których nie rekompensuj  zyski z tak prowa-
dzonej dzia alno ci.

Wysoko w rankingu przeszkód znalaz a si  tak e kategoria odnosz ca 
si  do s abej pozycji rolników na rynku, co z kolei przek ada si  na niesta-
bilno  sytuacji producentów rolnych i koncentracj  wielu z nich przede 
wszystkim na przetrwaniu, a nie dba o ci o takie cele jak ochrona rodo-
wiska. Za istotn  przeszkod  w dzia aniu na rzecz ochrony rodowiska i kli-
matu badane uzna y ponadto niski poziom wiedzy i wiadomo ci miesz-
ka ców wsi. Najrzadziej wskazywa y zbyt du  liczb  innych obowi zków 
zwi zanych z prowadzeniem gospodarstw oraz trudn  sytuacj  ekono-
miczn  mieszka ców, cho  i tak za istotne i bardzo istotne bariery uzna o 
je oko o 60% badanych kobiet.

W ród innych wskazanych przez mieszkanki wsi barier znalaz a si  rów-
nie  kwestia z ych nawyków i tradycji zakorzenionych na wsi, do których 
zalicza si  na przyk ad wypalanie traw, wyrzucanie mieci do lasu lub ich 
spalanie w gospodarstwach domowych. Wa ne jest tak e osamotnienie 
rolników: z jednej strony brak spójnej polityki pa stwa oraz samorz dów 
wzgl dem ochrony rodowiska, z drugiej – brak wsparcia ze strony odpo-
wiednich instytucji, zajmuj cych si  na przyk ad doradztwem rolniczym, 
oraz efektywnej kontroli przestrzegania na wsi norm rodowiskowych. Kil-
ka respondentek wspomnia o tak e o braku dost pu do alternatywnych 
ekologicznych rodków ochrony ro lin oraz o degradacji stanu wód i gleb. 
Jak stwierdzi a jedna z kobiet: „trzeba nawozów, eby tu co  w ogóle by o”.

Znaczenie poszczególnych barier i ich wielowymiarowo  wskazuje, 
jak z o one jest wdra anie polityk pro rodowiskowych i proklimatycznych 
w rolnictwie i – szerzej – na obszarach wiejskich. Bez ich uwzgl dnienia na-
wet systemowe wprowadzanie instrumentów przyjaznych klimatowi i ro-

Troska o klimat 
i rodowisko jest ci le 

powi zana z ogóln  
sytuacj  rolnictwa 

i rolników. Nie sprzyjaj  
jej mi dzy innymi 

postawy konsumentów, 
brak wystarczaj cych 

funduszy i s aba pozycja 
rolników na rynku
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dowisku w ramach zarówno polityki unijnej, jak i polityki pa stwa b dzie 
niewystarczaj ce.

Wykres 22. 
Bariery 
utrudniaj ce 
ochron  
rodowiska 

i klimatu na 
obszarach 
wiejskich widziane 
z perspektywy 
kobiet

ród o: badanie 
mieszkanek wsi, 
Instytut Spraw 
Publicznych, 
Fundacja im. 
Heinricha Bölla, 
2021 rok.
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Podsumowanie

Wyzwania zwi zane z ochron  klimatu i rodowiska oraz budow  nowego 
projektu cywilizacyjnego, który b dzie odpowiedzi  na Europejski Zielo-
ny ad, b d  wymaga y nie tylko reakcji i transformacji wszystkich sekto-
rów gospodarki, w tym rolnictwa, ale tak e wspó pracy ró nych rodowisk 
i grup spo ecznych. Jak zwraca uwag  Edwin Bendyk w eseju W stron  
eko-Rzeczpospolitej. Zielona transformacja i przysz o  demokracji31, nie 
mo emy oczekiwa , e w taki sam sposób o tej transformacji b dzie my la  
i mówi  mieszkaniec wsi oraz reprezentant wielkomiejskiej klasy redniej. 
Nie oznacza to jednak, e nie mog  one tworzy  wspólnoty epistemicznej, 
która uznaje realno  zagro enia, jakie wi e si  ze zmian  klimatu i de-
gradacj  rodowiska.  Jakim g osem mówi  o klimacie i rodowisku miesz-
kanki wsi? 

Przede wszystkim nie jest to g os jednolity. Pogl dy kobiet ró nicuje wie-
le kategorii, w tym wiek, wykszta cenie, sytuacja zawodowa, poziom zamo -
no ci oraz pogl dy polityczne. Najbardziej przekonane o znaczeniu zmian 
klimatu i jednocze nie cz ciej ni  inne grupy kobiet sk onne popiera  ró -
ne rozwi zania sprzyjaj ce ochronie rodowiska i klimatu (w tym odej cie 
od w gla, zmian  diety na bardziej ro linn ) s  osoby m odsze, wykszta -
cone, aktywne zarobkowo, o dochodach przekraczaj cych 2 tysi ce z otych 
na osob  w gospodarstwie domowym, zwolenniczki partii liberalno-lewi-
cowych. Kobiety m ode lub w rednim wieku s  równie  bardziej sk onne 
ni  reprezentantki starszego pokolenia ogólnie ogranicza  konsumpcj , 
zakupy, w tym przestawia  si  na kupowanie produktów u ywanych, a tak-
e rezygnowa  z korzystania z produktów jednorazowego u ytku. To one 

w najwi kszym stopniu mog  by  no nikami zmian w zakresie zarówno 
propagowania postaw pro rodowiskowych, jak i uruchamiania konkret-
nych dzia a  i inicjatyw na rzecz klimatu i rodowiska na obszarach wiej-
skich. W tej chwili ten potencja  i ta gotowo  z ró nych wzgl dów pozostaje 
niewykorzystana. Ogólnie jedynie 7% mieszkanek wsi deklaruje spo eczne 
zaanga owanie w obszarach zwi zanych z klimatem i ze rodowiskiem. Jed-
nocze nie jednak 55% kobiet, w tym szczególnie pracuj cych i poni ej pi -
dziesi tego pi tego roku ycia, by oby gotowych dzia a  lokalnie na rzecz 
klimatu i rodowiska, gdyby takie inicjatywy powsta y w ich okolicy.

Nieco inaczej wygl da akceptacja spo eczna dla polityk klimatycz-
no- rodowiskowych w ród rolniczek. Mo emy w tym wypadku mówi  

31 E. Bendyk, W stron  eko-Rzeczpospolitej. Zielona transformacja i przysz o  
demokracji, https://bit.ly/3xREfYH [dost p 6.11.2021]. 
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o pewnego rodzaju paradoksie. Z jednej strony bowiem jest to grupa 
mieszka ców wsi najbardziej nara ona na negatywne skutki zmiany kli-
matu, z drugiej – przejawia ona bardziej sceptyczn  ni  inni postaw  wo-
bec globalnego ocieplenia, cz ciej te  w ogóle zaprzecza jego zmianom 
(17% rolniczek uwa a, e jest to wymy lony problem). Rolniczki rzadziej 
s  gotowe popiera  zmian  diety na bardziej ro linn  czy ograniczenie 
hodowli przemys owej, cho  dostrzegaj  ró ne problemy strukturalne 
obecnego modelu rolnictwa, a rozwi zania ograniczaj ce na przyk ad 
hodowl  przemys ow , kiedy rolniczki i rolnicy nie musieliby konkurowa  
z wysoko uprzemys owionymi fermami, mog yby by  dla nich korzystne. 
Warto równie  zauwa y , e rolniczki s  mniej gotowe popiera  dekarbo-
nizacj  gospodarki, jednocze nie jednak to w a nie ta grupa – obok osób 
prowadz cych dzia alno  gospodarcz  – cz ciej ni  inne mieszkanki 
wsi korzysta z odnawialnych róde  energii. Potwierdza to uruchomiony 
w tej grupie potencja  budowania samowystarczalno ci energetycznej, 
który warto dalej systemowo wspiera , pokazywa  jako nowe ród o do-
chodu i istotn  alternatyw  w obliczu obaw zwi zanych z odej ciem od 
w gla. W odniesieniu do potencja u zaanga owania rolniczek w ochron  
klimatu i rodowiska warto zaznaczy , e a  58% z nich deklaruje goto-
wo  do w czenia si  w takie dzia ania, gdyby takie inicjatywy pojawi y 
si  w okolicy. W ród kluczowych przeszkód, które mog  utrudni  im tak  
aktywno , badane dostrzegaj  g ównie nadmierne obci enie obowi z-
kami w domu i gospodarstwie. S  ponadto cz ciej ni  inne grupy kobiet 
przekonane o swoim braku sprawczo ci i wp ywu, co warto podkre li  
zw aszcza w zwi zku ze specy  czn  sytuacj  rolniczek, w du ym stop-
niu zale nych od systemowych rozwi za  i trudno ci odnosz cych si  do 
funkcjonowania rolnictwa.

W wymiarze budowania polityki pro rodowiskowej i klimatycznej na 
obszarach wiejskich niezwykle istotne wydaje si  tak e wzi cie pod uwa-
g  postaw, preferencji, obaw i potrzeb osób o najni szych dochodach oraz 
kobiet w wieku emerytalnym pozostaj cych ju  poza rynkiem pracy (warto 
przy tym zauwa y , e seniorki cz sto zaliczaj  si  do grupy osób najmniej 
zamo nych). Badanie pokazuje, e kobiety w najtrudniejszej sytuacji ma-
terialnej s  najbardziej niech tne zmianom zwi zanym z odchodzeniem 
od w gla, co zapewne nale y wi za  z obawami o pogorszenie ju  i tak 
trudnej sytuacji ekonomicznej. Nale y tu przypomnie , e kobiety w ogóle 
nara one s  w wi kszej mierze na ubóstwo, w tym ubóstwo energetycz-
ne. Z tego wzgl du systemowe wsparcie w tym zakresie nale y uzna  za 
jeden z kluczowych aspektów budowania spo ecznej akceptacji dla trans-
formacji do gospodarki niskoemisyjnej. W odniesieniu do seniorek warto 
podkre li , e jest to grupa najbardziej zdystansowana i w najwi kszym 
stopniu neguj ca zmian  klimatu. Starsze kobiety s  te  najbardziej prze-
ciwne zmianom w rolnictwie, w tym ograniczeniu zu ycia pestycydów 
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czy hodowli przemys owej, mimo e jednocze nie w najwi kszym stopniu 
na tle innych grup kobiet potwierdzaj  one negatywny wp yw obecnego 
modelu rolnictwa na rodowisko. Taka postawa mo e oczywi cie wynika  
z ogólnej niech ci osób starszych do zmian i nowo ci. Wery  kacja tego 
wymaga aby jednak odr bnych bada .

Analizy przeprowadzone w niniejszej publikacji pokazuj , e potencja  
poparcia dla polityk klimatycznych i pro rodowiskowych oraz gotowo  do 
zaanga owania si  w nie kobiet na obszarach wiejskich mo na budowa  
na kilku podstawach. Du e znacznie ma wi c ogólnie wzrastaj cy poziom 
wiadomo ci i przekonania badanych o zagro eniach, które wi  si  ze 

zmian  klimatu. Kobiety s  zaniepokojone wieloma problemami ekolo-
gicznymi, w tym za mieceniem rodowiska i gwa townymi zjawiskami 
pogodowymi. W ród mieszkanek wsi obserwujemy te  nieco cz ciej ni  
w ród ogó u Polek i Polaków (przynajmniej na poziomie deklaracji) zmian  
nawyków konsumpcyjnych, na przyk ad ograniczanie zakupu dóbr, kupo-
wanie rzeczy u ywanych oraz ograniczanie jedzenia mi sa. Nie wiadomo 
jednak, w jakim stopniu s  to decyzje rzeczywi cie motywowane ch ci  
dbania o klimat i rodowisko, a w jakim wynikaj  po prostu z ch ci oszcz -
dzania czy przekonania o pogarszaj cej si  jako ci mi sa.

Jednak e wobec wielu problemów i przeszkód, jakie dostrzegaj  
mieszkanki wsi w kwestii zarówno ochrony rodowiska i klimatu, jak i swo-
jego zaanga owania si  w dzia ania z tych obszarów, rozwijanie tego po-
tencja u wymaga wsparcia na ró nych p aszczyznach.

Po pierwsze, akceptacja, uznanie znaczenia i warto ci ochrony rodowi-
ska oraz przeciwdzia ania kryzysowi klimatycznemu zale y od rozwi zania 
licznych problemów, z którymi zmaga si  polska wie  i krajowe rolnictwo, 
w tym mi dzy innymi przygotowania rozwi za  systemowych wspiera-
j cych transformacj  rolnictwa w kierunku zrównowa onym, wdro enia 
instrumentów wsparcia i premiowania rolników za ochron  rodowiska 
i klimatu (na przyk ad rozwi za  na rzecz ochrony wód, gleb, dobrostanu 
zwierz t, ograniczania nawozów i rodków ochrony ro lin, wspierania rolni-
ctwa ekologicznego), wzmocnienia ich pozycji na rynku, ograniczenia nie-
stabilno ci i nieprzewidywalno ci prowadzenia produkcji rolnej. Zmianie 
ulec powinny tak e postawy konsumentów, podejmuj cych decyzje zaku-
powe g ównie na podstawie wygl du i ceny produktu, bez uwzgl dnienia 
tego na przyk ad, w jaki sposób zosta  on wytworzony.

Badania pokazuj  równie , jak wci  niezb dne s  dzia ania edukacyj-
ne, podnoszenie wiadomo ci osób mieszkaj cych na wsi na temat zna-
czenia i mo liwo ci ochrony rodowiska i przeciwdzia ania kryzysowi kli-
matycznemu, pokazywanie przyczyn istniej cego problemu i mo liwo ci 
jego rozwi zania. W zwi zku z du ymi obawami zwi zanymi z dekarboni-
zacj  gospodarki wa ne jest stwarzanie mo liwo ci budowania przez wie  
samowystarczalno ci energetycznej i tworzenie rozwi za , przy zastoso-
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waniu których mieszka cy zyskaj  dzi ki rozwijaniu czystej energii nowe 
ród a dochodu.

W spo eczno ciach lokalnych potrzebna jest przestrze  do debaty 
i dyskusji o problemach ekologicznych i mo liwo ciach przeciwdzia ania 
im zarówno w ramach rolnictwa, jak i poza nim. W wypadku mieszkanek 
wsi tak  rol  mog  odegra  ko a gospody  wiejskich, które s  nadal jed-
n  z najcz stszych form ich aktywnego uczestnictwa w lokalnym yciu 
spo ecznym. Jako organizacje, w których dzia aj  ró ne pokolenia kobiet, 
mog  by  wa nym centrum wzajemnego edukowania si , rozmowy o kry-
zysie klimatycznym i ochronie rodowiska. To jednak nie wystarczy.

Z przeprowadzonego badania wynika, e w czanie kobiet w ochron  
rodowiska i klimatu jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Sk adaj  

si  na nie postawy, stosunek do kwestii ochrony klimatu i rodowiska, ale 
tak e bariery komunikacyjne,  nansowe, wreszcie brak wiedzy, jak dzia a . 
Kluczowe s  równie  liczne ograniczenia kulturowe i spo eczne wynikaj ce 
ze statusu i z pozycji kobiet, w ród których to ogranicze  nale y wymie-
ni  mi dzy innymi nadmiar obowi zków zawodowych i rodzinnych zwi -
zanych z jednoczesnym pe nieniem funkcji opieku czych, dyskryminacj  
kobiet, przekonanie, e nie powinny one w ogóle zabiera  g osu w prze-
strzeni publicznej, brak wsparcia dla ich aktywno ci w rodzinach i w samo-
rz dach lokalnych.

Wszystko to pokazuje, e w czenie mieszkanek wsi w sprawiedliw  
transformacj  wsi i rolnictwa nie zadzieje si  tak po prostu bez wdro e-
nia systemowych polityk unijnych, krajowych i lokalnych rozwi za  wspie-
raj cych transformacj  rolnictwa w kierunku zrównowa onym, edukacji 
i budowania wiedzy rolniczek, rolników i wszystkich mieszka ców obsza-
rów wiejskich, a tak e wsparcia zaanga owania kobiet – w ramach dzia a  
upodmiotawiaj cych je jako obywatelki i liderki zmian oraz u atwiaj cych 
im aktywno  spo eczn .
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