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STRONA 2 

 
7 kwietnia 2022 roku 

województwo pomorskie 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym 

Polu  

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Uczestnicy seminarium podkreślali konieczność certyfikacji (kategoryzacji) usług 

opiekuńczych; oferta usług powinna uwzględniać różny zakres działań 

skierowanych do określonych grup seniorów (młodsi seniorzy, starsi seniorzy, 

seniorzy z niepełnosprawnością – intelektualną, fizyczną). 

2. Oferowanie przez rolników usług wymagających doświadczenia, wiedzy, 

większego nakładu pracy i czasu (np. opieka nad osobami niepełnosprawnymi) 

powinno wiązać się z większą gratyfikacją pieniężną. 

3. Ustawa o gospodarstwach opiekuńczych powinna narzucać niezbędne minimum 

w zakresie standardu gospodarstwa, zakresu usług (liczba godzin, oferowane 

usługi); działania wykraczające poza standardową usługę powinny mieć 

fakultatywny charakter. 

4. Gospodarstwo opiekuńcze powinno przypominać formę usług sąsiedzkich, a nie 

placówkę opiekuńczą z usługami medycznymi, paramedycznymi, itp. 

5. Wymogi formalno-prawne powinny być uproszczone i zachęcające rolników do 

podejmowania się zakładania gospodarstw opiekuńczych. Sugerowano wręcz, aby 

ograniczyć wyżywienie oferowane seniorom do jednego posiłku dziennie (raczej 

lunch niż obiad) i pobytu do 3-4 godzin dziennie, co byłoby formą bardziej 

atrakcyjną dla rolników, łatwiejszą do pogodzenia z dotychczasową działalnością 

rolniczą. 

 

 

 

 

 

 

 



STRONA 3 

21 kwietnia 2022 roku 

województwo kujawsko-pomorskie 

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Gospodarstwo opiekuńcze powinno udzielać wsparcia osobom 

niesamodzielnym, a nie tylko osobom starszym. 

2. W definicji gospodarstwa opiekuńczego należy uwzględnić zapis dotyczący 

grupy docelowej – „dorosłe osoby, w tym osoby starsze, niesamodzielne lub 

wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. 

3. Proponuje się, aby definicja nawiązywała do nazewnictwa stosowanego  

w Ustawie o Pomocy Społecznej, tzn. „grupa narażona na wykluczenie 

społeczne”. 

4. Kwalifikacja osób kierowanych do gospodarstw opiekuńczych (zgłaszanych przez 

rodzinę lub gospodarstwo opiekuńcze) za pośrednictwem Ośrodka Pomocy 

Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dysponenci usług 

ustalają liczbę godzin do wykorzystania w gospodarstwie opiekuńczym. 

Preferowane są dwa warianty: 4 godziny oraz 8 godzin. 

5. Gospodarstwo opiekuńcze może oferować, fakultatywnie, dzienne usługi 

opiekuńcze niespecjalistyczne, oferowane osobom w miejscu ich zamieszkania. 

6. W przypadku szkoleń, kursów, które musieliby odbyć właściciele gospodarstw 

opiekuńczych, należy wprowadzić system punktacji, tzn. szkolenie podstawowe, 

szkolenie dla średniozaawansowanych, szkolenie dla zaawansowanych. 

Szkolenia powinny mieć cykliczny charakter. Ponadto, należy podzielić je na 

obligatoryjne oraz fakultatywne. 

7. Preferowaną formą prawną gospodarstwa opiekuńczego jest fundacja, która 

może prowadzić jednoosobową działalność. 

8. Należy ustalić formę weryfikacji jakości świadczonych usług przez gospodarstwo 

opiekuńcze. 

9. Należy uwzględnić dwie akredytacje – samego gospodarstwa i prowadzącego. 

Pojawia się pytanie co w sytuacji gdy gospodarstwo ma akredytację, ale 

prowadzący nie może świadczyć usług (np. choruje). 

 

 



STRONA 4 

27 kwietnia 2022 roku 

województwo małopolskie 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Proponuje się oddzielenie kosztów podstawowych, związanych  

z przyjmowaniem podopiecznych (refundowanych ze środków publicznych), od 

kosztów wyżywienia, które są niestabilne i gwałtownie rosną.  

2. Aby uniknąć problemów ze strony Sanepid-u, postuluje się zawiązanie 

współpracy dysponenta usług (Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie) z Sanepid-em w zakresie zarówno standardów 

gospodarstwa opiekuńczego, jak i wyżywienia. W szczególności, dotyczy to 

sprawowania kontroli nad jakością posiłków, zapewnienia odpowiedniej diety, 

itp. 

3. Uczestnicy seminarium wskazali na możliwość ograniczenia kontroli 

gospodarstwa opiekuńczego ze strony Sanepid-u, jeśli gospodarstwo to będzie 

oferowało wyżywienie w ramach rolniczego handlu detalicznego (warsztaty 

kulinarne). Jednakże, inne osoby nadmieniły, opierając się na własnych 

doświadczeniach, że kontrole Sanepid-u w przypadku handlu detalicznego są 

równie drobiazgowe. Pozostaje kwestia odpowiedzialności gospodarza  

w przypadku, gdy dojdzie na przykład do zatrucia salmonellą, czy inne podobne 

zdarzenia. 

4. Ważnym kryterium definicji gospodarstwa opiekuńczego, w zakresie ich 

beneficjentów, nie powinien być wiek seniorów, lecz ich sprawność 

psychofizyczna. 

5.  Warto rozważyć rekomendację kursu nadającego uprawnienia właścicielom 

gospodarstw opiekuńczych, np. sanitariusza medycznego (zawód wpisany do 

KRS). Są dostępne również szkoły policealne  (za darmo) oferujące kursy 

terapeuty zajęciowego (1 rok) lub opiekuna medycznego (1,5 roku). Osoby, które 

wcześniej ukończyły kurs opiekuna medycznego, powinni rozszerzyć swoje 

uprawnienia (dające na przykład możliwość podawania insuliny). 

6. Pojawiło się pytanie czy rolnicy przechodzący na emeryturę, mogą utworzyć 

gospodarstwo opiekuńcze i zlecić osobom z zewnątrz prowadzenie tego 

gospodarstwa? 

7. Proponuje się, aby zgłaszane przez właścicieli gospodarstw opiekuńczych usługi 

(liczba osób i godzin) na kolejny miesiąc, celem ich refundacji, były traktowane 

jako deklaracja oraz gotowość gospodarza do świadczenia usług  
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w zaplanowanym zakresie. Zatem, gospodarstwo nie powinno ponosić 

odpowiedzialności oraz tracić środki z tytułu refundacji w przypadku, gdy 

podopieczny, z przyczyn od siebie zależnych lub niezależnych, nie pojawi się  

w gospodarstwie w danym dniu/dniach. 

8. Proponuje się, aby przy naliczaniu dziennej stawki pobytu w gospodarstwie 

opiekuńczym dla jednej osoby, wyjść od kwoty 70 zł. Taka stawka jest 

oferowana za jeden dzień opieki nad uchodźcą z Ukrainy. Obejmuje ona nocleg, 

dwa posiłki dziennie, pranie, zapewnienie środków higienicznych i czystości.  

W przypadku seniora, wprawdzie nocleg i  pranie nie jest brane pod uwagę, lecz 

równoważy to wkład pracy i czasu poświęcony indywidualnej opiece. 

9. Właściciele gospodarstw agroturystycznych podkreślali, że oczekiwany zysk  

z prowadzenia działalności opiekuńczej powinien być 100% wyższy niż  

w przypadku profitów uzyskiwanych z tytułu agroturystyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRONA 6 

11 maja 2022 roku 

województwo podkarpackie 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Wykorzystanie Funduszu Solidarnościowego do finansowania gospodarstw 

opiekuńczych. 

2. Powinna być przygotowana procedura w zakresie zgłaszania uczestników 

gospodarstw opiekuńczych. 

3. Postuluje się powołanie organizacji zrzeszającej gospodarstwa opiekuńcze, 

która przejęłaby obowiązki wykraczające poza standardowe działania 

gospodarstw opiekuńczych (np. różne zdarzenia losowe, wypadki, roszczenia 

odszkodowania, itp.). 

4. Należałoby wskazać na miękkie projekty, z których mogły korzystać 

gospodarstwa opiekuńcze. 

5. Usługi dodatkowe zlecane przez gospodarstwa opiekuńcze nie powinny być 

fakturowane. 

6. Należy przewidzieć wsparcie dla rolników (poza PROW) uruchamiających 

gospodarstwa opiekuńcze (dotyczy infrastruktury – budowa, remonty). 

7. Seniorzy powinni ponosić (z własnych środków) ok. 10-15% kosztów 

miesięcznego pobytu w gospodarstwie opiekuńczym. 

8. Czy przewiduje się minimalny okres funkcjonowania gospodarstwa 

opiekuńczego (co jest istotne zwłaszcza w przypadku projektów, dotacji, 

niskooprocentowanego kredytu, itp.)? 

 

 

 

 

 

 

 



STRONA 7 

12 maja 2022 roku 

województwo lubelskie 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Proponuje się ustalenie górnej granicy finansowania usług opiekuńczych ze 

środków beneficjentów w wysokości 300 zł; 

2. Refundacja kosztów związanych z inwestycją lub modernizacją 

budynku/pomieszczeń, na podobnych zasadach jak w przypadku gospodarstw 

agroturystycznych. Istotną kwestią, którą należy uwzględnić jest kredyt/dotacja 

udzielana bez zapewnienia o zdolności kredytowej. W tym przypadku, 

poręczycielem/gwarantem powinna być gmina. 

3. Uczestnicy seminariów nie wyrazili zainteresowania prowadzenia gospodarstwa 

opiekuńczego w ramach działalności gospodarczej. 

4. W materiałach informacyjnych skierowanych do gospodarstw rolnych oczekuje 

się wskazania projektów/programów, z których mogą skorzystać rolnicy przy 

zakładaniu i prowadzeniu gospodarstw opiekuńczych. 

5. Uważa się, że przynajmniej w początkowym okresie wdrażania gospodarstw 

opiekuńczych, powinno się wspierać gospodarstwa agroturystyczne, 

zainteresowane poszerzeniem działalności o usługi opiekuńcze. 

6. W zakresie wyżywienia oferowanego przez gospodarstwa opiekuńcze sugeruje 

się dowolność, tzn. catering lub wyżywienie własne. 

7. Otwieraniem gospodarstw opiekuńczych są zainteresowani tzw. 

dwuzawodowcy, którzy łączą pracę w rolnictwie z pozarolniczym źródłem 

dochodu (przeważnie jest to praca w mieście). 

8. Jeżeli właściciel gospodarstwa opiekuńczego będzie musiał posiadać status 

rolnika, to w myśl ustawy, jakie będą uwarunkowania w przypadku przekazania 

tej działalności np. członkowi rodziny, który nie ma statusu rolnika? 

9. Podkreślano znaczenie promocji idei gospodarstw opiekuńczych w izbach 

rolniczych, których pracownicy nie posiadają żadnej wiedzy na temat tej 

innowacji. 

 

 

 



STRONA 8 

18 maja 2022 roku 

województwo świętokrzyskie 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Proponuje się wprowadzenie systemu punktacji uwzględnianej w certyfikacji 

gospodarstw opiekuńczych, w zakresie szkoleń, kursów, które mieliby odbywać 

właściciele gospodarstw opiekuńczych. Kursy podstawowe – szkolenia 

cykliczne, okresowe; następnie kursy dla średniozaawansowanych oraz dla 

zaawansowanych. Zatem, byłyby to szkolenia obligatoryjne oraz fakultatywne. 

2. Definiowany dla potrzeb gospodarstwa opiekuńczego status rolnika nie 

powinien być warunkowany ubezpieczeniem KRUS. 

3. Usługi gospodarstwa opiekuńczego powinny być refundowane na podstawie 

zgłoszonej przez właściciela, na przykład na każdy kolejny miesiąc, gotowości 

do świadczenia określonych usług dla danej grupy odbiorów. Właścicielowi nie 

powinny być potrącane kwoty z tytułu niestawienia się seniora w gospodarstwie 

lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Można uwzględnić brak refundacji 

posiłku pobytu w gospodarstwie jeśli był odpowiednio wcześniej odwołany. 

4. W gospodarstwie opiekuńczym lekarz rodzinny powinien pojawiać się 

przynajmniej raz w miesiącu. 

5. Limity godzin pobytu w gospodarstwie opiekuńczym powinny być ustalane na 

miesiąc, a nie na dzień. Proponuje się dwa warianty pobytu dziennego: 4 lub 8 

godzin, ewentualnie 3 lub 6. 

6. Usługi transportowe (opcjonalnie) na podstawie umowy z firmą, rozliczane  

w formie ryczałtu. 

7. W promocji gospodarstw opiekuńczych warto rozważyć włączenie w to uczelni 

(np. prowadzenie przedmiotów fakultatywnych w zakresie pozainstytucjonalnej 

opieki nad osobami starszymi). 

 

 

 

 

 



STRONA 9 

19 maja 2022 roku 

województwo opolskie 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  

(pałac w Pawłowicach) 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. W przypadku, gdy dane gospodarstwo opiekuńcze zdecyduje się na catering, 

warto wykorzystać lokalne, sprawdzone partnerstwa, na przykład firmę 

współpracującą z gospodarstwem agroturystycznym (bez konieczności 

stosowania zapytań ofertowych). 

2. Należy rozważyć możliwość uzyskania pozwolenia na prowadzenie 

gospodarstwa opiekuńczego przez rolnika, ale gospodarstwo rolne 

zarejestrowane jest w mieście. 

3. Dużą zachętą i ułatwieniem dla rolników, którzy podjęli decyzję  

o uruchomieniu gospodarstwa opiekuńczego było by, gdyby mogli oni 

bezpośrednio ubiegać się o środki z LSR (a nie poprzez fundację). 

4. Interesariusze wnieśli propozycję powołania stowarzyszenia, które prowadziło 

by księgowość kilku gospodarstw opiekuńczych w danej gminie (powiecie). 

5. Proponuje się rozliczanie w formie ryczałtu.  
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25 maja 2022 roku 

województwo śląskie 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział  

w Mikołowie 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Gospodarstwa opiekuńcze powinny być włączone do oferty Centrum Usług 

Społecznych (CUS). 

2. Jednostki organizacyjne, które mogą administracyjnie wspierać gospodarstwa 

opiekuńcze to: regionalne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra 

pomocy rodzinie. 

3. Interesariusze preferują gminę jako jednostkę, która powinna być włączona do 

programu gospodarstw opiekuńczych, zarówno na etapie naboru chętnych 

rolników do podejmowania tej inicjatywy, jak również jako poręczyciel  

w przypadku kredytów, dotacji udzielanych rolnikom rozpoczynającym 

działalność opiekuńczą. 

4. Istotną kwestią w przypadku klientów gospodarstw opiekuńczych jest 

docieranie do osób, które wymagają wsparcia, ale nie są klientami ośrodków 

pomocy społecznej. 

5. Gospodarstwa opiekuńcze mogły by korzystać z usług terapeutów zajęciowych 

(finansowanych ze środków gminy), jak również asystenta rodziny – osób 

zatrudnionych w strukturach gminnych ośrodków pomocy społecznej. 

6. Każda gmina dysponuje bazą usług społecznych, na podstawie których 

powinny być kalkulowane koszty usług w gospodarstwach opiekuńczych. 
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01 czerwca 2022 roku 

województwo łódzkie 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Interesariusze sugerują rejestrację gospodarstw opiekuńczych w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw (ARiMR); administracja – na 

poziomie województwa. 

2. Lokalne grupy działania (LGD) będą sporządzać lokalne strategie rozwoju 

(LSR) do końca br., które będą poprzedzane konsultacjami społecznymi. 

Zatem, konieczne jest przygotowanie podstawowych założeń dotyczących 

gospodarstw opiekuńczych, jeśli działanie to ma być włączone do LSR. 

6.  Interesariusze proponują rozliczanie się gospodarstw w formie ryczałtu.  

3. Sugeruje się limit dziennego pobytu – 8 godzin, bez ograniczania liczby dni  

w miesiącu. 

4. Jednym z kryteriów przyjęcia do gospodarstwa opiekuńczego nie powinna być 

wysokość pobieranych świadczeń, lecz sytuacja życiowa. 

5. Łączenie usług nieodpłatnych z usługami odpłatnymi, zlecanymi  

i finansowanymi przez rodzinę (np. pobyt na godziny). 
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15 czerwca 2022 roku 

województwo dolnośląskie 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Powinny być przeznaczone środki, w formie dotacji lub niskooprocentowanego 

kredytu, na modernizację lub poszerzanie infrastruktury gospodarstwa 

opiekuńczego.  

2. W celu rozliczenia wsparcia finansowego dla gospodarstw opiekuńczych, 

proponuje się konieczność minimalnego okresu funkcjonowania takiego 

gospodarstwa, tzn. 3 lata. 

3. Wskutek dyskusji ustalono, że grupa seniorów (podopiecznych) może liczyć 

nie więcej niż 10 osób; warunek: pełne dwa etaty obsługi. 

4. Jedną z najważniejszych kwestii w zakresie sprawnego funkcjonowania 

gospodarstw opiekuńczych jest transport do i z gospodarstwa. 

5. Seniorzy powinni partycypować w kosztach gospodarstwa opiekuńczego; 

maksymalna opłata z ich strony – 100 zł. 

6. Preferuje się wyżywienie własne. 

7. Gospodarstwa opiekuńcze powinny być formą wsparcia mieszkańców wsi (a nie 

tylko rolników). Dlatego, jedno z kryteriów warunkujących otwarcie 

gospodarstwa opiekuńczego, nie powinno opierać się na ubezpieczeniu  

w KRUS (w zamian – płacenie podatku rolnego i posiadanie powyżej 1 ha 

przeliczeniowego ziemi). 

8. Sugeruje się przeprowadzanie certyfikacji (administracja) gospodarstw 

opiekuńczych w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddz.  

w Krakowie, natomiast realizacja (w tym kontakt rolnika z urzędnikiem)  

w poszczególnych oddziałach ośrodków doradztwa rolniczego (ODR).   

 

 

 

 

 



STRONA 13 

20 czerwca 2022 roku 

województwo warmińsko-mazurskie 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Jednym z kryterium określania statusu rolnika jako osoby prowadzącej 

gospodarstwo opiekuńcze powinno być posiadanie numeru producenta 

rolniczego, zamiast ubezpieczenia KRUS lub ponad ha ziemi. 

2. Interesariusze wyrazili opinię, że emeryci (wcześniej rolnicy) powinni mieć 

możliwość zakładania gospodarstw opiekuńczych. 

3. Dysponentem usług opiekuńczych powinno być Centrum Usług Społecznych. 

4. Zdaniem interesariuszy, gospodarstwo opiekuńcze powinno być 

gospodarstwem integracyjnym, otwartym na osoby niepełnosprawne. 

5. Powinny być przewidziane jakieś ulgi podatkowe również dla rolników 

ubezpieczonych w ZUS (np. prowadzących przetwórstwo). 

6. Interesariusze zwrócili uwagę na konieczność dopracowania przepisów 

dotyczących gospodarstw opiekuńczych. Rolnicy muszą się przekonać do takiej 

idei. Niestety, są i chybione inicjatywy, takie jak e-bazarek, który zniechęcają 

do podejmowania nowych wyzwań. 

7. W przypadku kontroli warunków sanitarnych – czy jest konieczne, aby było to 

wykonywane przez Sanepid? 

8. Jeżeli usługi świadczone przez gospodarstwo opiekuńcze będą przez państwo 

refundowane, to powinna być możliwość zaliczkowania, ok. 75%. 

9. Powinna być dotacja na uruchomienie gospodarstwa opiekuńczego, która 

obejmowała by nie tylko koszty budowy, ale również remonty, wyposażenie, 

tak jak w przypadku klubów Senior+. 

10. Jeżeli oferta gospodarstw opiekuńczych ma być skierowania również (lub 

przede wszystkim) do gospodarstw agroturystycznych, należy uwzględnić fakt, 

że największą barierą w podejmowaniu nowych wyzwań, są dotychczasowe 

kontrole oraz przerost administracji. 

11. Seniorzy powinni być zobowiązani do korzystania z usług, które zadeklarowali 

w danym gospodarstwie opiekuńczym. 

12. Należy rozważyć możliwość łączenia działalności gospodarstwa opiekuńczego  

z odpłatną pracą tam podejmowaną. 



STRONA 14 

22 czerwca 2022 roku 

województwo wielkopolskie 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Gospodarstwo opiekuńcze powinno być miejscem również dla osób 

niepełnosprawnych, powinno integrować różne grupy społeczne, budować 

pozytywny wizerunek w regionie; powołano się na przykład Fundacji 

Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, ul. Osadowa 7, Nowy Klincz, 

83-400 Kościerzyna (https://buremisie.org.pl/wspolnota-burego-misia/. 

2. Kompleksowe uruchomienie gospodarstw opiekuńczych powinno być 

poprzedzone pilotażem trwającym minimum 2 lata. 

3. Interesariusze zaproponowali, aby pilotaż był realizowany przez gospodarstwa 

agroturystyczne (stowarzyszenia agroturystyczne) oraz przez koła gospodyń 

wiejskich (zarejestrowanych w ARiMR jako stowarzyszenia); trzecią grupą 

realizującą pilotaż mogliby by być ci przedsiębiorczy mieszkańcy wsi, którzy 

posiadają odpowiednią infrastrukturę i doświadczenia w opiece. 

4. W początkowym okresie działalności, gospodarstwa opiekuńcze mogłyby 

współpracować z warsztatami terapii zajęciowej. 

5. Powinny być ograniczenia dotyczące przyjmowania osób niepełnosprawnych 

ruchowo lub intelektualnie. Nie wynika to z braku chęci lub uprzedzeń 

rolników do takich osób, lecz jest przejawem troski o odpowiednie standardy 

obsługi. Należy mieć predyspozycje i kwalifikacje do pracy z takimi osobami, 

jak również powinno się uwzględnić konieczność posiadania większej liczby 

opiekunów. 

6. Proponuje się, aby dysponentem usług opiekuńczych były powiatowe centra 

pomocy rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

https://buremisie.org.pl/wspolnota-burego-misia/


STRONA 15 

24 czerwca 2022 roku 

województwo lubuskie 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Interesariusze podkreślali, iż pilotaż gospodarstw opiekuńczych jest konieczny 

ze względu na to, że rolnicy, którzy zainteresują się tym przedsięwzięciem,  

z pewnością będą chcieli obejrzeć gospodarstwo opiekuńcze, na wzór 

gospodarstw demonstracyjnych. 

2. Na spotkaniu podjęto kwestię możliwości prowadzenia gospodarstw 

opiekuńczych przez organizacje pozarządowe. 

3. Podkreślano, że jedno z kryteriów dotyczących statusu właściciela 

gospodarstwa opiekuńczego, a odnoszącego się do własności ziemi, powinno 

uwzględniać możliwość również jej dzierżawy. 

4. W odniesieniu do statusu rolnika, należy uwzględnić także tych rolników, 

którzy reprezentują działy specjalne i mają nadany przez ARiMR numer 

producenta. 

5. Definicja gospodarstwa opiekuńczego powinna obejmować nie tylko rolników, 

ale właścicieli zagród wiejskich, posiadających budynek, ogródek, ewentualnie 

zwierzęta. 

6. Definicja odnosząca się do beneficjentów gospodarstwa opiekuńczego powinna 

być ogólna, tzn. osoby, których potrzeby społeczne nie są zaspokojone, bez 

wskazywania na poszczególne grupy, np. byli alkoholicy, recydywiści, aby nie 

stygmatyzować tych ludzi. 

7. Podkreślano, że zwykłe ubezpieczenie OC może być niewystarczające dla 

właściciela gospodarstwa opiekuńczego. 

 

 

 

 

 

 



STRONA 16 

06 lipca 2022 roku 

województwo mazowieckie 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. W ustawie o gospodarstwach opiekuńczych powinno się wykluczyć 

uczestnictwo osób autystycznych, z dysfunkcjami psychicznymi, ponieważ 

opieka nad takimi osobami wymaga specjalistycznych kwalifikacji  

i doświadczeń. 

2. Zakłada się, że maksymalny pobyt dzienny nie powinien przekraczać 6 godzin. 

3. Należy sprecyzować czy właściciel gospodarstwa opiekuńczego to mieszkaniec 

wsi, czy rolnik, czy mieszkaniec wsi, który zajmuje się uprawą ziemi lub 

chowem zwierząt (ale nie posiada statusu rolnika). 

4. Gospodarstwa opiekuńcze to przedsięwzięcie, które nie powinno być 

adresowane do rolników słabych ekonomicznie, walczących o przetrwanie, lecz 

wsparcie dla aktywnych gospodarstw rolnych. 

5. Specjalizowanie się gospodarstw opiekuńczych nie powinno odnosić się tylko 

do specyfiki/zakresu usług, ale również do grup beneficjentów (np. grupy 

zawodowe). 

6. Wpis do rejestru gospodarstw opiekuńczych powinien odbywać się na szczeblu 

gminy/powiatu, ale nie województwa. 

7. Transport nie powinien być obligatoryjną usługą świadczoną przez 

gospodarstwo opiekuńcze, ale jeśli będzie oferowany, to finansowany  

z budżetu państwa. 

8. Działalność opiekuńcza powinna być wyłączona z działalności gospodarczej. 

9. Interesariusze zwrócili uwagę na możliwość „wypożyczania” gospodarstwa 

rolnego na potrzeby prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego. 

 

 

 

 

 



STRONA 17 

07 lipca 2022 roku 

województwo podlaskie 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie-Wawrzyńcach 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Gospodarstwo opiekuńcze powinno być otwarte na społeczność – forma 

siedliska. 

2. Interesariusze uważają, ze gospodarstwa opiekuńcze nie powinny być 

prowadzone przez stowarzyszenia, lecz w pierwszej kolejności przez 

gospodarstwa agroturystyczne i aktywnych rolników. 

3. Administrowanie gospodarstwami opiekuńczymi na poziomie powiatu, a nie 

gminy. 

4. Interesariusze nie byli zgodni co do kwestii, że ośrodki pomocy społecznej 

powinny być dysponentem usług opiekuńczych, a przynajmniej nie tylko te 

ośrodki, ze względu na to, że wiele osób nie jest znanych pracownikom tych 

placówek; osoby biedne, w potrzebie nie zawsze wykazują roszczeniową 

postawę i nie są klientami pomocy społecznej. 

5. Postuluje się, aby w gospodarstwach opiekuńczych wprowadzić inne standardy 

związane z bezpieczeństwem żywności, poza HACCP. 

6. Nie powinno określać się minimalnej liczby osób dziennie pozostających pod 

opieką gospodarza, natomiast maksimum to 8. 

7. Maksymalna liczba godzin dziennego pobytu to 8, ale należy uwzględnić 

przypadki, gdzie pracujące dzieci kierują rodzica do gospodarstwa 

opiekuńczego. 

8. Jednym z kryteriów, które musi spełnić właściciel gospodarstwa opiekuńczego, 

to tak jak w przypadku sprzedaży ziemi, zamieszkiwanie przez lata na wsi. 

9. Refundowana powinna być deklarowana przez gospodarza gotowość do 

świadczenia opieki dla x osób dziennie. 

10. Ewentualne dofinansowanie powinno być kierowane do gospodarstw 

opiekuńczych, a nie do gminy; finansowanie z poziomu województwa; to samo 

dotyczy kontroli. 

11. Gospodarstwo opiekuńcze powinno mieć najmniej formalny charakter ze 

wszystkich istniejących dotychczas form opieki. 

12. Preferuje się własne wyżywienie. 
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13. Gospodarstwo opiekuńcze powinno oferować podstawowe usługi refundowane 

przez państwo, ale również usługi fakultatywne, finansowane przez rodzinę 

seniora. 

14. Beneficjentami gospodarstw opiekuńczych mogą być rodzice właściciela, ale ci 

z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (aby uniknąć podwójnego 

finansowania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRONA 19 

12 lipca 2022 roku  

województwo zachodniopomorskie 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

moderator: Wioletta Knapik 

 

Najważniejsze wnioski: 

1. Definicja właściciela gospodarstwa opiekuńczego powinna odnosić się do 

mieszkańca wsi, posiadającego odpowiednią infrastrukturę (a nie tylko do 

rolnika). 

2. Propagowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego powinno rozpocząć się 

dopiero wtedy, kiedy będą przygotowane odpowiednie przepisy. 

3. W ustawie o gospodarstwach opiekuńczych powinno znaleźć się miejsce dla 

organizacji pozarządowych. 

4. Oprócz podstawowych kursów w zakresie opieki nad osobami starszymi, 

właściciel gospodarstwa opiekuńczego powinien również ukończyć kurs  

z agroterapii. 

5. Ustawa o gospodarstwach opiekuńczych powinna się koncentrować w takiej 

samej mierze na drobnych rolnikach, jako osobach prowadzących, oraz na 

osobach starszych – beneficjentach usług. 

6. Gospodarstwo opiekuńcze to gospodarstwo rodzinne (ale bez obowiązku 

zamieszkiwania prowadzących gospodarstwo z własną rodziną); bardziej 

adekwatne określenie: gospodarstwo domowe. 

7. Powinny być uwzględnione różne drogi finansowania gospodarstw 

opiekuńczych – pierwsza ścieżka to mieszkaniec wsi zakładający 

przedsiębiorstwo społeczne i korzystający ze środków unijnych; druga ścieżka 

to rolnicy korzystający z dotacji państwa. 

8. Na spotkaniu zadano pytanie dotyczące rolników, którzy byli ubezpieczeni  

w KRUS i przeszli na emeryturę – czy będąc właścicielami gospodarstwa 

opiekuńczego musieliby płacić składki? 

9. Interesariusze są zgodni co do tego, że podopiecznymi gospodarstw mogą być 

osoby niepełnosprawne, lecz w ustawie należy określić rodzaj/stopień 

niepełnosprawności.   


