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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jako 
Uczelnia zorientowana na potrzeby studentów-

młodych rodziców  
- projekt propozycji dostosowania przestrzeni społecznej 



Fundacja „MaMa” 

 Fundacja „ MaMa” wspiera młodych rodziców od 2006r.  

 W związku z licznymi ograniczeniami dotyczącymi 
połączenia edukacji z rodzicielstwem, fundacja skupia się 
na możliwości ułatwienia młodym rodzicom poruszania 
się na uczelni, funkcjonowania w środowisku 
akademickim, czy dostosowania edukacji do potrzeb 
pracujących i uczących się rodziców.  

 Nasz projekt jest zainspirowany działaniem Fundacji 
MaMa, która wskazuje na potrzebę zmiany              
sytuacji młodych rodziców na uczelni 



„Macierzyństwo odkładane na później” 

 W 1900r. Liczba urodzeń dzieci wynosiła 547,7 tys., po czym 
stopniowo spadała aż do 2006r., gdzie liczba ta wynosiła 374,2 tys. 
Można więc zauważyć duży spadek dzietności w Polsce. Od 
2010r. zaobserwować można tendencję wzrostową, lecz niezbyt 
wysoką. Niestety jak wskazują badania GUS-u w 2012r. znów nastąpił 
spadek liczby urodzeń  i wynosił on 398,7 tys. urodzeń.  

 Można zauważyć  również spadek liczby urodzeń w kategorii 
kobiet w wieku 20-24 lata. W 1990r. była to grupa wiekowa, w 
której decyzja o macierzyństwie podejmowana była najczęściej.  Z 
roku na rok niestety odsetek matek w tym wieku stopniowo spadał. 
(Dane GUS, 2012)  

 Osoby z tego przedziału wiekowego obecnie poświęca swój 
czas na rozwój edukacyjny, jednak zwlekanie z urodzeniem 
dziecka wiąże się z wieloma konsekwencjami dla całego 
społeczeństwa.  

 Nasz projekt ma na celu pokazanie zmian w przestrzeni uczelni, które 
umożliwią ułatwią młodym rodzicom studiowanie na SGGW i być 
może zachęcą osoby mające dzieci do podjęcia studiów na tej Uczelni.  

 
 



Kilka słów o projekcie… 

 

 Celem projektu była odpowiedź na pytanie: 

 

 Jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego mogłaby 
dostosować swoją przestrzeń  oraz ofertę edukacyjną do 
młodych osób, które studiują i są rodzicami lub planują 
rodzicielstwo w okresie, który przypada na czas studiów?   



Przedmiot obserwacji 

Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 



Cel obserwacji 

 Obserwacja kampusu SGGW pod kątem dostosowania do 
potrzeb młodych matek i ojców. 

 

 Zaproponowanie zmian zagospodarowania przestrzeni, by 
ułatwić młodym rodzicom – przede wszystkim matkom – 
codzienne funkcjonowanie na Uczelni. 

 

 Propozycje dostosowania oferty studiów dla młodych 
rodziców, tak by umożliwić im połączenie edukacji z 
rodzicielstwem. 

 

 

 



Udogodnienia sprzyjające rodzicielstwu w ocenie 
studentów SGGW 

W styczniu 2014 roku przeprowadzony został sondaż diagnostyczny techniką 
CATI, w którym zastosowano nieprobablistyczny dobór próby.  Zapytano 
studentów SGGW o to, które z udogodnień sprzyjałyby decyzji o 
rodzicielstwie w czasie studiów. Z odpowiedzi wynika, że są to kolejno: 

 
1. Specjalne urlopy dziekańskie, w czasie których można otrzymać pomoc 

stypendialną przy indywidualnym toku nauczania (54,5% studentów) 
2. Żłobki i przedszkola w pobliżu uczelni (42,4%) 
3. Tańsze posiłki dla matki z dzieckiem (40,9%) 
4. Możliwość podgrzania obiadu na stołówce (37,9%) 
5. Opiekunki zajmujące się dzieckiem w czasie zajęć (34,8%) 
6. Windy i podjazdy (34,8%) 
7. Przewijaki (31,8%) 
8. Tabliczki pierwszeństwa w kolejkach dla kobiet w ciąży (30,3%) 
9. Kąciki zabaw (27,3%) 
10. Kącik dla matki/ojca z dzieckiem (24,2%) 
11. Świetlice  na terenie uczelni(22,7%) 



Udogodnienia sprzyjające rodzicielstwu w ocenie 
studentów SGGW 

Odpowiedzi udzielane przez studentów na temat udogodnień dla 
młodych rodziców wskazują głównie na potrzebę stworzenia 
specjalnego programu studiów, uwzględniającego pomoc 
finansową, jak i organizację czasu związanego z pogodzeniem 
nauki i wychowywania dziecka.   

 

Opierając się o przeprowadzony sondaż i własne obserwacje 
opracowano kilka propozycji wprowadzenie zmian w 
przestrzeni uczelni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
tak by stała się ona miejscem przyjaznym młodym rodzicom.   

Propozycje te wychodzą naprzeciw potrzebom współczesnym 
studentom planującym macierzyństwo, jak i rodzicom, 
chcącym rozpocząć edukację studiach wyższych. 

 



Propozycje zmian w przestrzeni 
uczelni SGGW 

 

1. Plac zabaw na kampusie 

2. Organizowanie festynów dla dzieci 

3. Kącik czytelniczy dla rodziców z 
dzieckiem 

4. Znak pierwszeństwa dla kobiet w 
ciąży i osób z małym dzieckiem 

5. Przewijaki 

6. Kąciki zabaw w budynkach 

7. Artykuły niemowlęce w sklepie 
„Szopik” 

 

 

 

 

 

8. Rodzinne Centrum  w którego sład 
wchodziłyby:  

  –przedszkole dla dzieci   pracowników 

SGGW i studentów , 

- klubik dziecięcy , 

- przestrzeń dla rodziców z małym 
dzieckiem (pokój zabaw, wyposażona 
kuchnia). 

9.  Oferta dla młodych rodziców – 
studentów na stronie uczelni SGGW 
(rekrutacja, pomoc stypendialna, 
zakwaterowanie , program studiów) 
oraz pracowników z małymi dziećmi. 

 



Kampus SGGW obecnie… 

Fot. Martyna Książek 



Propozycja nr 1: Plac zabaw na 
kampusie 

Miejsce, które 
Uczelnia może 
zagospodarować z 
myślą o zabawie 
matki z dzieckiem w 
wolnym czasie.   

Plac zabaw  
zlokalizowany byłby w 
pobliżu akademików 
SGGW,  których 
mieszkanki to 
również młode 
studentki – matki. 

Fot. Martyna Książek, plac zabaw – źródło na końcu prezentacji 



Propozycja nr 2: Organizowanie 
festynów dla dzieci 

Organizowanie przez 
Uczelnię festynów jako 
propozycji  nie tylko 
zabawy dla dzieci 
studentów i 
pracowników, ale także 
integracji ze 
społecznością 
Ursynowa.  

W organizowanej 
zabawie uczestniczyć 
mogłyby nie tylko 
dzieci osób 
studiujących czy 
pracujących na  SGGW,  
ale również spoza 
uczelni, co mogłoby 
zachęcić je także do 
poznania Uczelni od 
strony przyjaznej 
młodym rodzicom. 

Fot. Martyna Książek,, dodatkowe elementy– źródło na końcu prezentacji 



„Strefa Wolnej Książki” w Bibliotece Głównej 
SGGW obecnie… 

Fot. Martyna Książek 



Propozycja nr 3 : kącik 
czytelniczy wyposażony z myślą o 
rodzicach z dzieckiem 

Obecnie „Strefa Wolnej 
Książki” jest miejscem, 
w którym studenci 
mogą oddać się lekturze 
bez konieczności 
wchodzenia do czytelni. 

 Miejsce to Uczelnia 
może dostosować do 
potrzeb młodych matek, 
i ojców by mogli w tym 
miejscu zająć się 
lekturą, zabierając ze 
sobą dziecko. W miejscu 
dostępne byłyby 
zabawki, książeczki, 
kredki itp. by maluch 
mógł zająć swój czas 
zabawą. 

Fot. Martyna Książek,,dodatkowe elementy– źródło na końcu prezentacji 



Kolejka do dziekanatu… 

Fot. Martyna Książek 



Propozycja nr 4: Pierwszeństwo kobiet 
w ciąży i osób z dzieckiem w kolejkach 
do dziekanatu i nie tylko 

Wewnątrz budynków  
SGGW  umiejscowione 
mogłyby być 
oznaczenia 
symbolizujące 
ustąpienie 
pierwszeństwa 
kobietom w ciąży i 
osobom z dzieckiem. 
Mogłoby być to 
ułatwienie dla 
studentów 
załatwiających 
formalności  razem z 
dzieckiem i studentek 
spodziewających się 
dziecka. 

Fot. Martyna Książek, tabliczka - opracowanie własne 



Łazienka w jednym z budynków SGGW obecnie… 

Fot. Martyna Książek 



Propozycja nr 5: przewijaki w 
łazienkach dla niemowląt 

Z myślą o młodych 
matkach, Uczelnia 
SGGW może 
wyposażyć toalety 
damskie w przewijaki 
dla niemowląt.  

Ułatwi to z pewnością 
przebywanie ze swoją 
pociechą w 
budynkach SGGW w 
celu załatwienia 
uczelnianych spraw. 

Fot. Martyna Książek,, dodatkowe elementy– źródło na końcu prezentacji 



Propozycja nr 6: kąciki zabaw w 
budynkach SGGW 

Kolejnym pomysłem 
zagospodarowania 
Uczelni są kąciki 
zabaw w budynkach 
SGGW. 

Młode matki 
przebywając na 
uczelni mogą zostawić 
swoje pociechy na 
chwilę pod okiem 
przyjaciół w specjalnie 
do tego 
zorganizowanych 
kącikach zabaw 
zlokalizowanych 
wewnątrz budynków 

Fot. Martyna Książek,, dodatkowe elementy– źródło na końcu prezentacji 



Propozycja nr 7: artykuły 
niemowlęce w sklepie na kampusie 
SGGW 

Proponujemy, by 
popularny sklep 
spożywczo – 
przemysłowy„Szopik”, 
umiejscowiony na 
kampusie SGGW, 
wprowadził półkę z 
artykułami dla 
niemowląt. 

 Młode matki będą 
mogły zaopatrzyć się 
w niezbędne dla 
dziecka artykuły nie 
wychodząc poza 
obszar kampusu 
uczelnianego 

Fot. Martyna Książek,, dodatkowe elementy– źródło na końcu prezentacji 



Propozycja nr 8: Przedszkole  
- w ramach działania Rodzinnego 
Centrum 

Propozycja nr 8: 
Centrum 
Rodzinne  

Specjalnie dla młodych 
rodziców z dziećmi– 
zarówno pracowników 
jak i studentek  
proponujemy, by 
SGGW stworzyło 
bezpłatne przedszkole, 
zlokalizowane na 
terenie kampusu. 

 
http://wroclaw.olx.pl/integracyjny-zlobek-i-przedszkole-iid-469675330 



Propozycja nr 8: Klubik dla dzieci  
- w ramach działania Rodzinnego 
Centrum 

Propozycja nr 8: 
Centrum 
Rodzinne  

Klubik dziecięcy, w 
którym dzieci będą 
pozostawione pod opieką 
specjalistów a także 
studentek pedagogiki 
wczesnoszkolnej, które w 
ramach zajęć 
praktycznych będą kilka 
godzin dziennie 
opiekować się dziećmi. 

 
http://www.ymcastark.org/north-canton-ymca-preschool-play-room 



Propozycja nr 8: 
Centrum 
Rodzinne  
 

Przestrzeń dla 
rodziców z małym 
dzieckiem  

Stworzone przez 
Uczelnię miejsce 
spotkań młodych 
matek, gdzie będą 
mogły otrzymać 
wzajemne wsparcie np. 
przy opiece nad 
dzieckiem.   

Wyposażone w kuchnię, 
w której można 
podgrzać posiłki, kącik 
zabaw dla dzieci, 
oddzielny pokój do 
przewijania niemowląt. 

 

   

http://www.kwk.bydgoszcz.pl/65,l1.html 

http://kalejdoskop.wroclaw.pl/wp-
content/uploads/2011/10/phpThumb_ge
nerated_thumbnailjpg.jpg 
 

http://wiadomosci.ng.o.pl/wiadomosci/662337.html 

Przestrzeń dla rodziców z małym dzieckiem  



Plan kampusu SGGW z uwzględnieniem  
Rodzinnego Centrum 



Strona główna Uczelni w przyszłości… 
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