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Dlaczego potrzebne są działania na rzecz 
rozwoju gospodarstw opiekuńczych?
• Trendy demograficzne

• Niski poziom dostępności usług społecznych na wsi

• Niemożność zapewnienia usług opiekuńczych na zasadach 
komercyjnych

• Wykorzystanie zasobu w postaci gospodarstw

• Tworzenie gospodarstw wielofunkcyjnych i dywersyfikacja 
dochodów

• Nowe miejsca pracy

• Budowanie kapitału społecznego i podnoszenie poziomu życia.



Propozycje konsorcjum GROWID - definicja

• Gospodarstwo opiekuńcze to świadczona w gospodarstwie rolnym usługa 
w zakresie opieki dziennej i/lub integracji społecznej na rzecz osób i rodzin 
w celu poprawienia ich funkcjonowania. 

• Propozycja skodyfikowania w ustawie o pomocy społecznej

• W gospodarstwie opiekuńczym obligatoryjnie świadczone będą usługi w 
zakresie:
• Agroterapii dla uczestników – realizowanie programu zajęć terapeutycznych i 

aktywizacyjnych opartych na rolniczym potencjale gospodarstwa,
• Zajęć grupowych dla uczestników,
• Pomocy w załatwianiu codziennych spraw uczestników, 
• Pomocy w czynnościach higienicznych,
• Podawania posiłków i napojów uczestnikom.

• 8 uczestników jednocześnie i maksymalnie 24 tygodniowo



Propozycje konsorcjum GROWID – legalizacja i 
podatki
• Rozpoczęcie działalności gospodarstwa opiekuńczego możliwe po 

zarejestrowaniu go w Urzędzie Wojewódzkim (alternatywnie w Urzędzie 
Gminy)

• Rejestracja poprzedzona uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz odbyciem 
szkolenia i przejściem procesu certyfikacji realizowanego przez Centrum 
Doradztwa Rolniczego. 

• Gospodarstwo opiekuńcze można uznać za rozszerzenie i uzupełnienie 
prowadzonej działalności rolniczej. Działalność gospodarstw opiekuńczych 
byłaby w związku z tym wyłączona z przepisów Ustawy Prawo 
Przedsiębiorców. 

• Dochody osiągnięte z tytułu świadczenia w gospodarstwie rolnym opieki 
dziennej powinny podlegać przedmiotowemu zwolnieniu z podatku 
dochodowego. Oznaczałoby to jednocześnie możliwość ubezpieczenia w 
KRUS. 



Propozycje konsorcjum GROWID – wsparcie 
finansowe

• Klientami gospodarstw opiekuńczych powinny być osoby 
fizyczne, podmioty prywatne i instytucje publiczne (gminy).

• Wsparcie dla gmin na zakup usług gospodarstw:
• Włączenie gospodarstw opiekuńczych do Programów Senior+, 

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, ASOS

• Uwzględnienie gospodarstw opiekuńczych w regionalnych 
dokumentach strategicznych

• Wsparcie na dostosowanie gospodarstw - Plan Strategiczny 
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 



Propozycje konsorcjum GROWID – rola 
doradztwa rolniczego

• Obowiązkowe utworzenie w WODR-ach stanowiska poświęconego 

rozwijaniu rolnictwa społecznego 

• Rejestracja gospodarstwa opiekuńczego powinna wymagać przedstawienia 

dwóch certyfikatów wydawanych przez CDR: 

• certyfikatu dla danego gospodarstwa, na podstawie rekomendacji ośrodka 

doradztwa rolniczego,

• certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez prowadzącego gospodarstwo 

kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

• Dodatkowo CDR mógłby organizować fakultatywne kursy dla opiekunów w 

gospodarstwach opiekuńczych (kolejna kwalifikacja rynkowa). 



Propozycje konsorcjum GROWID –
szczegółowe rozwiązania

• Agroterapia i program agroterapii

• Personel i jego kompetencje

• Wymogi infrastrukturalne

• Wyżywienie

• Transport

• Kontrola


