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Raport IMAS Agri: Jeszcze sporo nie wiemy o zaradności kobiet - rolniczek 

W Polsce kobiety stanowią 30% zarządzających gospodarstwami rolnymi, zgodnie z danymi Eurostat. Jest 

to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej, jedynie w trzech krajach nadbałtyckich  oraz Austrii i 

Rumunii proporcja jest wyższa. Według badań IMAS Agri, połowa Polaków nie potrafi poprawnie wskazać 

tej liczby, przy czym częściej są to mężczyźni oraz osoby mieszkające w miastach.  

Bardziej trafne intuicje mają osoby młode, w wieku 15-29 lat oraz osoby starsze, w wieku od 60 do 64 lat. 54 

procent z nich celnie szacuje status i rolę kobiet na wsi związaną z zadaniami menedżerskimi gospodarstw 

rolnych.  

 

Jak zauważa Elżbieta Więsław, badacz z Instytutu IMAS International – „Skąd biorą się nasze nieprawidłowe 

odpowiedzi? Wydaje się, że wciąż mało jest wiedzy na temat sytuacji rolników, a tym bardziej rolniczek w 

Polsce. Praca i codzienna zaradność kobiet, także ta w zakresie zarządzania, jest mało widoczna. Jest to 

grupa słabo obecna w mediach. Nie ma więc możliwości weryfikacji uogólnień i stereotypów które narosły 

przez lata.” 

O BADANIU 

IMAS International w dniach 15-18 stycznia 2018 roku przeprowadził sondaż metodą ankiety internetowej 

CAWI, na kwotowej próbie Polaków n=500. Rozkład płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i 

regionu (NUTS 2) zgodny z rozkładem populacji mieszkańców Polski w wieku od 15 do 64 lat.  

O IMAS INTERNATIONAL 
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IMAS International Sp. z o.o. (www.imas.pl) od 1994 roku zajmuje się profesjonalnymi badaniami rynku i 

opinii społecznej. Prowadzi badania w Polsce, jak też za granicą. Od 2017 roku prowadzi rolniczy panel 

badawczy IMAS Agri (www.imasagri.pl), w którym wspólnie z rolnikami pomaga firmom i instytucjom 

związanych z branżą rolną w ulepszaniu produktów, dopasowywaniu usług do zmieniających się warunków 

pracy farmera. Na internetowym blogu blog.imasagri.pl pojawiać się będą Raporty IMAS Agri poświęcone 

różnym kwestiom branżowym. 

Wkrótce ukaże się pełny Raport IMAS Agri poświęcony rolnictwu.  


