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1 Umiejscowienie badań w strukturze 
logicznej projektu GROWID oraz ich cele  

 

Konstrukcja zadania nr 3 uwzględnia wykorzystanie materiału badawczego pozyskanego  

w ramach zadania nr 1 „Modele starzenia się na obszarach wiejskich: wpływ innowacji społecznych 

na tradycyjne sieci wsparcia osób starszych” oraz zadania nr 2: „Diagnoza postaw społecznych wobec 

starości, wsparcia społecznego oraz zapotrzebowania na usługi opiekuńcze”. Poszczególne zadania 

zostały tak zaprojektowane, aby wykorzystać wyniki, analizy i wnioski wynikające z realizacji 

poprzednich zadań. 

Zadanie nr 1 dostarczyło nowej wiedzy w zakresie różnych scenariuszy życia seniorów, ich 

starzenia się oraz istniejącego, instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego systemu wsparcia osób 

starszych. Kontynuacją tej problematyki jest zadanie nr 2, którego celem jest diagnoza postaw 

społecznych wobec seniorów i ich potrzeb oraz wstępna analiza zmierzająca do zidentyfikowania 

zapotrzebowania na usługi społeczne i opiekuńcze.  

Głównym przesłaniem zadania nr 3 jest, z jednej strony, konieczność zapewnienia opieki  

i zapobieganie wykluczeniu osób starszych na obszarach wiejskich, a z drugiej strony – możliwość 

pozyskania nowego źródła dochodu przez gospodarstwa wiejskie, które będą chciały i będą mogły 

podjąć się świadczenia takiej opieki. Szczególnie w przypadku drobnych gospodarstw rolnych, które 

aby sprostać rosnącym kosztom utrzymania się na rynku, poszukują alternatywnych źródeł 

pozyskiwania dochodów. Propozycją dywersyfikacji dochodów dla ludności wiejskiej jest 

wykorzystanie potencjału ich gospodarstw do świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób 

starszych. Jest to wyzwanie zarówno dla polityki regionalnej (samorządy terytorialne), gospodarstw 

rolnych, jak i dla mieszkańców obszarów wiejskich. 

Zatem, zadanie oddziałuje w kilku obszarach w skali makro: 

 społecznym – starzenie się społeczeństwa, wzrost popytu na usługi świadczone seniorom, 

zacieśnianie więzi społecznych, integracja społeczności wiejskiej, wzmacnianie relacji 

międzypokoleniowych, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych; 

 gospodarczym – ekonomiczne konsekwencje procesów depopulacji na obszarach wiejskich, 

tworzenie nowych miejsc pracy, umożliwienie rolnikom pozyskiwanie dodatkowych dochodów 

dzięki dywersyfikacji prowadzonej działalności. 

Realizacja zadania determinowana jest wyznaczeniem czterech głównych celów, których 

struktura oraz sekwencyjność poszczególnych działań badawczych zapewnia pozyskanie 
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różnorodnego materiału dzięki doborowi grup badanych oraz dostosowanych do ich specyfiki metod  

i narzędzi badawczych. 

 

2 Organizacja procesu badawczego 

 
Zadanie nr 3 podzielone jest na kilka etapów (podzadań), co zostało przedstawione na 

schemacie nr 1. 

 

Schemat nr 1. Cele zadania badawczego nr 3 

 

Pierwszy etap zad. 3 (cel 1) zakładał wieloaspektową analizę dotyczącą ponoszonych przez 

samorządy wiejskie, a związanych z zapewnieniem opieki dla osób starszych Celem badania było 

Cel nr 1 
Diagnoza kosztów, 

finansowych  
i społecznych, 

związanych z opieką 
osób starszych 

 

Cel nr 4 
Oszacowanie 
ekonomiczno-

społecznych kosztów 
łączenia działalności 

rolniczej i opiekuńczej 

Cel nr 3 
Określenie potencjału   
gospodarstw rolnych 
do świadczenia usług 

społecznych  
i opiekuńczych   

Cel nr 2 
Identyfikacja 
problemów  
w zakresie 

wprowadzania usług 
społecznych  

i opiekuńczych  

 

Zad. nr 3 
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przeprowadzenie diagnozy dotyczącej kosztów ponoszonych przez samorządy terytorialne, 

związanych z zapewnieniem opieki dla osób starszych. Koszty rozumiane są jako nakłady finansowe  

i społeczne – m.in. niwelowanie barier przy wprowadzeniu innowacji społecznych na wsi, formy 

świadczonej opieki.  

Problemy badawcze: 

1. Działania instytucji publicznych i samorządu terytorialnego powinny być ukierunkowane zarówno 

na wspieranie samodzielności w miejscu zamieszkania osób starszych, jak i ich rodzin oraz 

nieformalnych sieci wsparcia. 

2. Zapotrzebowanie na wsparcie jest dynamiczne – zarówno w wymiarze jednostkowym (zmienia się 

zależnie od zmiany osobistej sytuacji osoby starszej), jak i w wymiarze zbiorowości. 

3. Ogólnymi celami wsparcia społecznego osób starszych są przede wszystkim:  

– zapewnienie seniorom poczucia bezpieczeństwa fizycznego (np. opieka, pomoc w czynnościach 

dnia codziennego, usługi podtrzymujące zdrowie, ochrona przed przemocą i nadużyciami); 

– socjalnego (świadczenia zapewniające należyty poziom konsumpcji); 

– społecznego (zapewnienie społecznego uczestnictwa). 

Drugim etapem zad. 3 (cel 2) była identyfikacja problemów, zagrożeń oraz barier w zakresie 

wprowadzania usług społecznych i opiekuńczych na obszarach wiejskich. Aspekty te poddano 

weryfikacji w ramach  wywiadów fokusowych, w których wzięli udział wytypowani właściciele 

gospodarstw rolnych. Celem tych wywiadów było określenie potencjału gospodarstw rolnych  

w zakresie świadczenia przez nie usług opiekuńczych dla osób starszych. Potencjał ten stanowią 

zasoby ludzkie oraz infrastruktura, które zostały skonfrontowane z deklarowanymi przez 

respondentów problemami, zagrożeniami oraz barierami dotyczącymi wprowadzania usług 

społecznych na obszarach wiejskich. 

Trzecim etapem zad. 3 (cel 3) było określenie potencjału różnych typów gospodarstw do świadczenia 

usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych. Zdiagnozowano wiedzę oraz wyobrażenia 

rolników o gospodarstwach opiekuńczych i określono ich gotowość do korzystania z usług takiego 

gospodarstwa, jak również oceniono potencjał rolników w zakresie deklaracji prowadzenia tego typu 

działalności, jako uzupełniającej aktywność ekonomiczną gospodarstwa rolnego.  

Cele szczegółowe: 

1. Stan wiedzy oraz wyobrażeń rolników o gospodarstwach opiekuńczych. 

2. Deklarowana gotowość do korzystania z usług jakie oferują gospodarstwa opiekuńcze. 

3. Ocena potencjału gospodarstw rolnych w zakresie prowadzenia działalności opiekuńczej, jako 

forma dywersyfikacji działalności gospodarczej. 
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Czwartym etapem zad. 3 (cel 4) było oszacowanie ekonomiczno-społecznych kosztów łączenia 

działalności rolniczej ze świadczeniem usług społecznych i opiekuńczych (opracowanie symulacji, 

prognoz). 

 

3 Metody badawcze  

 
Do realizacji czterech celów badawczych dobrano metody, ilościowe i jakościowe, które  

w opinii realizatorów projektu były najbardziej adekwatne i efektywne w stosunku do specyfiki 

badania. 

 

Schemat nr 2. Metody badawcze 

Cel nr 1 
metoda ilościowa; 
technika: wywiad 

kwestionariuszowy; 
dobór celowy – 240 

wywiadów 

 

Cel nr 4 
metoda jakościowa; 

technika: analiza 
kosztów 

Cel nr 3 
metoda ilościowa; 
technika: wywiady 

CATI;  
dobór próby losowy – 

500 respondentów 
 

Cel nr 2 
metoda jakościowa; 

technika: fokusy; 
dobór celowy 
uczestników 

reprezentujących 6 
makroregionów 

 

Zad. nr 3 
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3.1 Badania ankietowe w JST 
 

W odniesieniu do celu 1 zastosowano metodę ilościową. Narzędziem badania był 

kwestionariusz wywiadu. Badanie zostało przeprowadzone wśród jednostek samorządu 

terytorialnego, według następującego schematu: 

 przygotowanie bazy teleadresowej JST obejmującej całą Polskę (gminy wiejskie i miejsko-

wiejskie); 

 wylosowanie po 10% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, czyli 218 podmiotów (próba 

główna); 

 wylosowanie próby rezerwowej. 

Uznano, że mogą wystąpić obiektywne problemy w realizacji założonej liczby wywiadów (brak 

kontaktu z respondentami w przewidzianym na realizację czasie badania – dłuższa nieobecność  

w pracy, urlop, wyjazd, itp.), która umożliwi uzyskanie założonej liczby wywiadów. Próba rezerwowa 

stanowiła 50% wylosowanej próby głównej, tj. 114 podmiotów. Aby zapewnić reprezentatywność 

wyników zastosowano losowanie warstwowe nieproporcjonalne dla poszczególnych województw.  

W każdej warstwie wylosowano 20 podmiotów, to jest 13-14 dla próby głównej oraz 6-7 dla 

rezerwowej. Respondentami były osoby odpowiedzialne za prowadzenie polityki wsparcia 

społecznego seniorów. Ogółem zrealizowano 240 wywiadów.  

Badanie zostało wykonane metodą wywiadów telefonicznych (CATI), uzupełnianych w razie 

konieczności wywiadem PAPI – na życzenie respondentów wysłano kwestionariusz w formacie DOC, 

który był wypełniany przez osoby zorientowane w tematyce badania. Kwestionariusz został 

podzielony na dwie części – pierwsza część dotyczyła badania opinii przedstawicieli JST na temat 

udzielanej pomocy społecznej, druga część zawierała „twarde dane”, tj. dane liczbowe dotyczące 

m.in. wydatków gminy w zakresie pomocy społecznej. 

 

3.2 Badania fokusowe w sześciu makroregionach Polski 
 

Realizacja celu 2 powiązana była z zastosowaniem metody jakościowej. Badania fokusowe 

zostały przeprowadzone w sześciu makroregionach Polski, które wyodrębniono  na podstawie 

klasyfikacji NUTS wyodrębniono następujące regiony:  

1. centralny: łódzkie i mazowieckie;  

2. południowy: małopolskie i śląskie;  

3. wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, podlaskie;  

4. północno-zachodni: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie;  

5. południowo-zachodni: dolnośląskie, opolskie;  
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6. północny: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie. 

W badaniach wzięli udział rolnicy (średnio 12 respondentów w każdej grupie)  

– właściciele gospodarstw rolnych lub osoby je reprezentujące. Główną przesłanką doboru 

respondentów była znajomość problematyki gospodarstw opiekuńczych, ich postawa w zakresie 

przedsiębiorczości odnoszącej się do podejmowania dodatkowej działalności pozarolniczej 

(gospodarstwa agroturystyczne, edukacyjne, opiekuńcze). Dodatkowo, w niektórych grupach 

fokusowych znaleźli się przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) oraz jednostek 

samorządu terytorialnego, posiadające doświadczenia w zakresie wprowadzania idei g.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa nr 1. Lokalizacja badań fokusowych 

 

ODR 

Karniowice 

ODR O/Kielce 

ODR 

Bratoszewice 

ODR Łosiów 

  Na Wzgórzu – 

       Brody 

UG Lubiewo 
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W ramach wydzielonych makroregionów wytypowano sześć lokalizacji (mapa 1); kolejność według 

harmonogramu realizacji badań:   

1. Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ODR) Karniowice; 

2. Gospodarstwo Agroturystyczne Na Wzgórzu – Brody; 

3. Urząd Gminy Lubiewo; 

4. ODR Bratoszewice; 

5. ODR Łosiów; 

6. ODR Modliszewice, Powiatowy Zespół Doradczy w Kielcach. 

 

3.3 Badania ankietowe wśród właścicieli gospodarstw rolnych 
 

Realizacja celu 3 związana była z diagnozą potencjału w zakresie świadczenia usług 

społecznych i opiekuńczych dla osób starszych. Badanie wśród właścicieli gospodarstw rolnych lub 

domowników zostało zaprojektowane według następującej metodyki: w 2015 roku liczba 

gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1404,9 tys., w tym 27,6 tys. to 

gospodarstwa o pow. poniżej 1 ha [Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016, GUS]. Do badań przyjęto 

losowy dobór próby. Ankietowanie zostało przeprowadzone wśród 500 właścicieli gospodarstw 

rolnych z terenu całej Polski przy zastosowaniu techniki wywiadów CATI. Losowana z bazy numerów 

telefonicznych próba respondentów spełniała założone kryterium reprezentatywności kwotowej dla 

struktury gospodarstw rolnych w Polsce w ujęciu subregionalnym oraz pod względem płci dorosłych 

członków badanych gospodarstw. Nie jest natomiast próbą reprezentatywną dla ogółu dorosłych 

mieszkańców wsi.  

 

3.4 Potencjał rolników w zakresie prowadzenia gospodarstw opiekuńczych 
 

Zakres problemowy raportu obejmuje badania analityczne dotyczące potencjału gospodarstw 

rolnych w kontekście rozpoczęcia działalności w ramach gospodarstwa opiekuńczego.  

W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji fundamentalnych czynników, warunkujących zdolność do 

podjęcia tego typu działalności, jak również próbę scharakteryzowania potencjalnych gospodarstw 

opiekuńczych w Polsce. Badania przeprowadzono w układzie trzystopniowym, bazującym o studia 

literaturowe oraz dane empiryczne. Płaszczyzna wyjściowa, warunkująca przedmiotowy  

i podmiotowy zakres raportu, odnosi się do analizy literatury przedmiotu w kontekście gospodarstw 

opiekuńczych. Druga płaszczyzna obejmuje rozpoznanie, parametryzację oraz diagnozę pozyskanych 

danych empirycznych. Ostatnia płaszczyzna stanowi podsumowanie przeprowadzonych badań, które 

umożliwiły sformułowanie wniosków, dotyczących uwarunkowań rozwoju gospodarstw opiekuńczych 
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na terytorium Polski. Badania rozpoczęto w oparciu o metodę dokumentacyjną, wykorzystaną do 

analizy literatury przedmiotu, obserwacji pośredniej (Stachak 2006), jak również w kolejnych krokach 

do określenia kryteriów doboru gospodarstw rolnych do badań. Newralgicznym etapem badań był 

dobór zestawu zmiennych diagnostycznych, które w największym stopniu wskazują na zdolność 

gospodarstwa rolnego do utworzenia gospodarstwa opiekuńczego. W oparciu o kryterium 

merytoryczne, zdefiniowano wstępny zestaw cech diagnostycznych z dostępnych danych 

statystycznych. W skład kryterium merytorycznego zaliczono cel oraz przedmiot badania, a także 

przedział czasowy, który określono dla badań. Ponadto wybór zmiennych determinowała dostępność 

i kompletność danych empirycznych. W raporcie założono celowy dobór obszaru terytorialnego. 

 

3.5 Symulacje kosztów związanych z kreowaniem gospodarstw opiekuńczych 
 

Charakteryzując modelowy obiekt (gospodarstwo opiekuńcze) przyjęto uśrednione, 

publikowane dla 2018 roku dane FADN dotyczące gospodarstw małych ekonomicznie (mieszczących 

się w przedziale od 8 000 do 25 000 euro standardowej produkcji). Gospodarstw takich w bazie FADN 

było 4344, a reprezentowały 307 441 funkcjonujących w całej Polsce. Oczywistym jest, że działalność 

opiekuńczą mogą prowadzić także obiekty reprezentujące inne klasy wielkości, wiąże się to jednak  

z konkurencją ze strony zarobkowej pracy zawodowej w sektorach pozarolniczych w przypadku 

podmiotów mniejszych ekonomicznie (najczęściej już, ze względów niewielkiego dochodu  

z działalności rolniczej praca zawodowa w tych gospodarstwach jest podejmowana) oraz 

wystarczająco wysokimi dochodami z działalności rolniczej w gospodarstwach większych 

ekonomicznie. 
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4 Wyniki badań  

 
4.1 Badania ankietowe w JST 

       4.1.1 Struktura próby, informacje o respondentach 

Z zestawienia liczby wywiadów według województw wynika, że największą liczebność odnotowano  

w  województwie mazowieckim – 11,7%.  

Województwo Liczebność % 

dolnośląskie 12 5,0 

kujawsko-pomorskie 13 5,4 

lubelskie 19 7,9 

lubuskie 8 3,3 

łódzkie 18 7,5 

małopolskie 21 8,8 

mazowieckie 28 11,7 

opolskie 9 3,8 

podkarpackie 15 6,3 

podlaskie 12 5,0 

pomorskie 10 4,2 

śląskie 15 6,3 

świętokrzyskie 15 6,3 

warmińsko-mazurskie 13 5,4 

wielkopolskie 21 8,8 

zachodniopomorskie 11 4,6 

Ogółem 240 100,0 
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Wśród badanych jednostek, zgodnie z założeniem, dominują gminy wiejskie, które stanowią 72,5% 

badanych podmiotów, a gminy miejsko-wiejskie 27,5%.  

Typ JST Liczebność % 

GW 174 72,5 

GMW 66 27,5 

Ogółem 240 100,0 

 

Respondentami były osoby zorientowane w tematyce wsparcia społecznego seniorów, a średni staż 

pracy respondenta na stanowisku to ok. 13 lat, natomiast w urzędzie – prawie 20 lat.  

 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Staż pracy na tym 
stanowisku (w latach) 

205 1 45 12,82 9,916 

 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Staż pracy w urzędzie  
(w latach) 

194 1 45 19,69 11,398 

 

4.1.2 Diagnoza realizacji przez JST wybranych zadań związanych z polityką senioralną 

(wywiady telefoniczne) 

Z przeprowadzonych badań wynika, że wyspecjalizowana komórka zajmująca się wsparciem 

dla osób starszych działa w co piątej gminie (20,4%). Zdecydowana większość badanych JST (79,6%) 

nie posiada tego typu komórki.  

 



 

Zadanie 3. 

 15 

 Liczebność % 

2. Czy w urzędzie lub 
jednostce organizacyjnej 
gminy działa 
wyspecjalizowana komórka 
zajmująca się wsparciem dla 
osób starszych? 

Tak 49 20,4 

Nie 191 79,6 

Ogółem 240 100,0 

 

W gminach, które posiadają komórkę zajmującą się wsparciem dla osób starszych, w 30,4% 

przypadków opracowane zostały działania wsparcia dla osób starszych.  

 Liczebność % 

3. Czy gmina opracowała 
działania dotyczące wsparcia 
dla osób starszych? 

Tak 73 30,4 

Nie 137 57,1 

Nie wiem 30 12,5 

Ogółem 240 100,0 

 

Jeżeli chodzi o liczbę prowadzonych przez gminy w ostatnich trzech latach placówek, to 64,7% 

badanych podmiotów nie prowadziło żadnej, a 28,1% jedną.  

Większą liczbę placówek prowadzonych w ramach wsparcia dla osób starszych wymieniały nieliczne 

podmioty, np. dwie placówki występują w ośmiu badanych gminach, a trzy – w pięciu.  

 

 Liczebność % 

4a. Proszę podać 
liczbę prowadzonych 
przez gminę  
w ostatnich trzech 
latach placówek  
w ramach wsparcia 
dla osób starszych: 

0 152 64,7 

1 66 28,1 

2 8 3,4 

3 5 2,1 

4 2 0,9 

5 1 0,4 

16 1 0,4 

Ogółem 235 100,0 
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W przypadku organizacji prowadzonych w ramach wsparcia dla osób starszych występuje podobna 

sytuacja – 62,6% badanych gmin nie prowadziło żadnej, a 23,8% jedną organizację.  

 Liczebność % 

4b. Proszę podać liczbę 
prowadzonych przez 
gminę w ostatnich 
trzech latach organizacji 
w ramach wsparcia dla 
osób starszych: 

0 147 62,6 

1 56 23,8 

2 14 6,0 

3 11 4,7 

4 4 1,7 

5 2 0,9 

15 1 0,4 

Ogółem 235 100,0 

 

JST nieco częściej niż placówki czy też organizacje prowadzą projekty dedykowane osobom starszym 

potrzebującym wsparcia – prowadzone są one przez 46% badanych podmiotów (najczęściej jest to 

jeden projekt – 28,9%).  

 

 Liczebność % 

4c. Proszę podać liczbę 
prowadzonych przez 
gminę w ostatnich 
trzech latach projektów 
w ramach wsparcia dla 
osób starszych 

0 129 54,0 

1 69 28,9 

2 15 6,3 

3 11 4,6 

4 4 1,7 

5 7 2,9 

6 3 1,3 

10 1 0,4 

Ogółem 239 100,0 
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Najczęściej występującą na terenie badanych gmin placówką przeznaczoną dla osób starszych jest 

klub seniora (45,4%), następnie dom pomocy społecznej (17,1%) oraz środowiskowy dom pomocy 

społecznej (15,4%). Co czwarta badana gmina nie posiada tego typu placówek, organizacji.  

 

 Liczebność % 

5. Proszę zaznaczyć 
istniejące na terenie 
gminy placówki lub 
organizacje 

Klub seniora 109 45,4 

Nie ma takich placówek/organizacji 61 25,4 

Dom pomocy społecznej 41 17,1 

Środowiskowy dom samopomocy 37 15,4 

Inne  35 14,6 

Rada Senioralna 27 11,3 

Dzienny dom pomocy 22 9,2 

Dzienny Dom; Senior-WIGOR; Senior+ 19 7,9 

Zakład opiekuńczo-leczniczy 18 7,5 

Domy opieki dla osób starszych 
(działalność gospodarcza) 

18 7,5 

Klub Senior-WIGOR 10 4,2 

Rodzinny dom pomocy 4 1,7 

Ogółem 240 100,0 

 

Prawie wszystkie gminy (90,4%) informują na temat wydarzeń kulturalnych, imprez lub świadczeń 

z programów pomocowych skierowanych do osób starszych. Zaledwie 7,5% badanych podmiotów 

przyznaje, że nie prowadzą tego typu działań informacyjnych.  

 Liczebność % 

6. Czy gmina informuje na 
temat wydarzeń kulturalnych, 
imprez lub świadczeń z 
programów pomocowych, 
skierowanych do osób 
starszych? 

Tak 217 90,4 

Nie 18 7,5 

Nie wiem, trudno powiedzieć 5 2,1 

Ogółem 240 100,0 
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Działania informacyjne prowadzone są najczęściej za pomocą serwisu internetowego (87,6%), tablic 

informacyjnych w sołectwach (72,45), informacji w urzędzie (61,8%) oraz informacji na terenie gminy 

(59,9%).  

Połowa badanych gmin informuje seniorów o ważnych sprawach za pomocą informacji skierowanych 

bezpośrednio, np. po niedzielnej mszy.  

 

 Liczebność % 

7. Jeżeli gmina zawiadamia 
seniorów o ważnych dla nich 
sprawach, to robi to za 
pośrednictwem: 

Serwisu internetowego 190 87,6 

Tablic informacyjnych w sołectwach 157 72,4 

Informacji w urzędzie 134 61,8 

Informacji na terenie gminy 130 59,9 

Informacji skierowanych 
bezpośrednio do mieszkańców, np. 
po niedzielnej mszy 

108 49,8 

Anonsów w lokalnej prasie 95 43,8 

Informacji w ośrodkach zdrowia 89 41,0 

Inne (proszę wymienić) 48 22,1 

Nie zawiadamia 0 0,0 

Ogółem 217 100,0 

 

Konsultacje społeczne angażujące seniorów i dotyczące wsparcia dla osób starszych są prowadzone 

przez 29,2% badanych gmin. Ponad połowa JST (52,5%) nie prowadzi tego typu konsultacji.  

 Liczebność % 

8. Czy w gminie prowadzone 
są konsultacje społeczne 
angażujące seniorów, 
dotyczące wsparcia dla osób 
starszych? 

Nie 126 52,5 

Tak 70 29,2 

Nie wiem, trudno powiedzieć 44 18,3 

Ogółem 240 100,0 

 

Karta senioralna funkcjonuje na terenie zaledwie 8,8% badanych gmin, zdecydowana większość 

(79,65) badanych podmiotów przyznaje, że tego typu karta nie występuje u nich.  



 

Zadanie 3. 

 19 

 Liczebność % 

9. Czy w gminie 
funkcjonowała/funkcjonuje 
lokalna karta senioralna? 

Nie 191 79,6 

Nie wiem, trudno powiedzieć 28 11,7 

Tak  21 8,8 

Ogółem 240 100,0 

 
Liczba osób korzystających z karty senioralnej jest bardzo zróżnicowana – od jednej osoby do dwóch 

tysięcy (należy pamiętać, że było to ogółem zaledwie 20 gmin).  

 

 Liczebność % 

9a. Ilu seniorów z niej 
skorzystało/korzysta z karty 
senioralnej? 

50 2 10,0 

400 2 10,0 

100 2 10,0 

10 2 10,0 

530 1 5,0 

489 1 5,0 

44 1 5,0 

337 1 5,0 

236 1 5,0 

2000 1 5,0 

1800 1 5,0 

15 1 5,0 

135 1 5,0 

134 1 5,0 

1000 1 5,0 

1 1 5,0 

Ogółem 20 100,0 

  



 

Zadanie 3. 

 20 

Spośród świadczeń niepieniężnych dla osób starszych najczęściej prowadzone są usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne, realizowane jako zadanie własne gminy (57,1%), a drugiej kolejności usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne, dotowane z budżetu państwa (33,8%).  

Pozostałe świadczenia wymieniane były znacznie rzadziej – środowiskowy dom samopomocy – 9,6%, 

mieszkania chronione – 8,8%. Co czwarta gmina nie prowadzi tego typu świadczeń.  

 

 Liczebność % 

10. Które z form 
świadczeń 
niepieniężnych dla 
osób starszych są 
prowadzone przez 
gminę? 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi (zadanie własne gminy) 

137 57,1 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi (z budżetu państwa) 

81 33,8 

Nie ma takich 58 24,2 

Środowiskowy domy samopomocy 23 9,6 

Mieszkania chronione 21 8,8 

Transport (odpowiednia liczba 
pojazdów, rozkład jazdy i przystanki 
autobusowe dostosowane do potrzeb 
osób starszych) 

19 7,9 

Inne 17 7,1 

Dom pomocy społecznej 16 6,7 

Jadłodajnie 12 5,0 

Zakład opiekuńczo-leczniczy 8 3,3 

Kluby samopomocy 8 3,3 

Dzienny dom pomocy 7 2,9 

Rodzinny dom pomocy 3 1,3 

Ogółem 240 100,0 

 

Gminy najczęściej finansują lub współfinansują usługi opiekuńcze i specjalistyczne, realizowane jako 

zadanie własne (64,2%), następnie usługi opiekuńcze i specjalistyczne dotowane z budżetu państwa 

(31,3%) i wreszcie domy pomocy społecznej (26,3%).  
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Liczebność 

 
% 
 

11. Które z form świadczeń 
niepieniężnych dla osób 
starszych są finansowane lub 
współfinansowane przez 
gminę? 

Usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi 
(zadanie własne gminy) 

154 64,2 

Usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi  
(z budżetu państwa) 

75 31,3 

Dom pomocy społecznej 63 26,3 

Nie ma takich 43 17,9 

Inne  24 10,0 

Transport (odpowiednia liczba 
pojazdów, rozkład jazdy i 
przystanki dostosowane do 
potrzeb osób starszych) 

22 9,2 

Środowiskowy dom 
samopomocy 

17 7,1 

Mieszkania chronione  14 5,8 

Jadłodajnie 13 5,4 

Dzienny dom pomocy 11 4,6 

Kluby samopomocy 10 4,2 

Zakład opiekuńczo-leczniczy 6 2,5 

Rodzinny dom pomocy 4 1,7 

Ogółem 240 100,0 

 

Przedstawiciele badanych gmin dokonali oceny w skali od 1 do 5 (1 – ocena najniższa, 5 – najwyższa) 

na ile poszczególne formy wsparcia są potrzebne danej gminie.  

Zdecydowanie najbardziej potrzebna forma wsparcia to usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

realizowane jako zadanie własne gminy (średnia 4,18) oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne  

z budżetu państwa (średnia 4,07), dzienny dom pomocy (średnia 3,56), następnie transport (3,36), 

zakład opiekuńczo-leczniczy (3,11), a także dom pomocy społecznej (3,04).  

Za najmniej potrzebne formy wsparcia do osób starszych badani uznali jadłodajnie oraz rodzinne 

domy pomocy społecznej (2,41 oraz 2,26 odpowiednio).  
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Średnia ocena form wsparcia (1) 

 
Dom pomocy 

społecznej 
Dzienny dom 

pomocy 

Środowiskowy 
dom 

samopomocy 

Rodzinny dom 
pomocy 

Średnia 3,04 3,56 2,98 2,26 

N 232 224 222 211 

Odchylenie standardowe 1,639 1,429 1,550 1,360 

Średnia ocena form wsparcia (2) 
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Zakład 

opiekuńczo-
leczniczy 

Usługi 
opiekuńcze  

i specjalistyczne 
usługi  

(z budżetu 
państwa) 

Usługi 
opiekuńcze  

i specjalistyczne 
usługi (zadanie 
własne gminy) 

Mieszkania 
chronione 

(zapewnia się  
w nich usługi 
bytowe oraz 

pomoc w 
wykonywaniu 
codziennych 
czynności) 

Średnia 3,11 4,07 4,18 2,96 

N 228 231 233 224 

Odchylenie standardowe 1,673 1,437 1,342 1,607 

Średnia ocena form wsparcia (3) 

 Transport Jadłodajnie Kluby samopomocy 

Średnia 3,36 2,41 2,82 

N 228 223 216 

Odchylenie standardowe 1,517 1,492 1,456 

 

Jeżeli chodzi o źródła finansowania poszczególnych form świadczeń, to z budżetu państwa najczęściej 

finansowany jest zasiłek stały (98,4%) a z budżetów gmin – zasiłek celowy (95,9%).  

 

 Liczebność % 

13. Proszę określić źródła 
finansowania następujących 
form świadczeń, z dotacji 
budżetu państwa: 

Zasiłek stały 185 98,4 

Zasiłek okresowy 146 77,7 

Dodatek mieszkaniowy 31 16,5 

Zasiłek celowy 12 6,4 

Ogółem 188 100,0 
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 Liczebność % 

13. Proszę określić źródła 
finansowania następujących 
form świadczeń, ze środków 
własnych gminy: 

Zasiłek celowy 165 95,9 

Dodatek mieszkaniowy 114 66,3 

Zasiłek stały 2 1,2 

Zasiłek okresowy 1 0,6 

Ogółem 172 100,0 

 

Oprócz wymienionych wcześniej form świadczeń (zasiłek celowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek 

stały, zasiłek okresowy), w 37,5% gmin występują również inne świadczenia.  

 

 Liczebność % 

13A Czy oprócz wymienionych 
formy świadczeń, są u Państwa w 
gminie jakieś inne świadczenia? 

Nie 150 62,5 

Tak  90 37,5 

Ogółem 240 100,0 

 

Wśród osób starszych, pobierających zasiłki okresowe, 7,5% to osoby otrzymujące więcej niż 50% 

należnego im zasiłku okresowego.  

 

 Liczebność % 

14. Czy wśród osób starszych 
pobierających zasiłki okresowe 
są osoby otrzymujące więcej 
niż 50% należnego zasiłku 
okresowego? 

Nie 222 92,5 

Tak 18 7,5 

Ogółem 240 100,0 

 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Liczba osób pobierających 
więcej niż 50% należnego 
im zasiłku okresowego  

13 0 120 29,00 40,835 
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 Liczebność % 

15. Które z programów 
rządowych dedykowanych 
osobom starszym były lub są 
realizowane przez gminę? 

Wieloletni program Pomoc 
państwa w zakresie 
dożywiania na lata 2014-2020 

175 72,9 

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 

163 67,9 

Program Wieloletni Senior+ na 
lata 2015-2020 

45 18,8 

Program Opieka 75+ 40 16,7 

Nie ma takich programów 26 10,8 

Inne  23 9,6 

Program ASOS 12 5,0 

Ogółem 240 100,0 

 

Najczęściej realizowany przez gminy program rządowy to program „Pomoc państwa z zakresie 

dożywania na lata 2014-2020” (72,9%) oraz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

(67,9%).  

Co dziesiąta gmina nie realizuje żadnych programów rządowych dedykowanych osobom starszym.  

Wśród innych form wsparcia dla osób starszych dominują uniwersytety trzeciego wieku (realizuje je 

co czwarta gmina), a następnie dofinansowanie leków (18,8%), przycisk życia (10,4%) oraz programy 

animacyjne (9,6%). Prawie połowa badanych gmin nie realizuje tego typu form wsparcia.  

 

 Liczebność % 

16. Jakie inne formy wsparcia 
dla osób starszych są 
realizowane w gminie? 

Brak 116 48,3 

Uniwersytety trzeciego wieku 58 24,2 

Dofinansowywanie leków 45 18,8 

Inne  28 11,7 

Przycisk życia; urządzenia 
elektroniczne, dzięki którym 
mogą wezwać służby 
medyczne lub najbliższych 
opiekunów 

25 10,4 

Programy animacyjne 23 9,6 
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Akademie liderów, bazujące 
na wolontariacie bardziej 
aktywnych osób starszych 

4 1,7 

Ogółem 240 100,0 

 

Osobiste zgłoszenie w gminie osoby starszej lub osoby sprawującej nad nią opiekę to najczęstsza 

forma zgłoszenia potrzeby wsparcia dla osób starszych (84,6%).  

W trzech czwartych przypadków tego typu zgłoszenie pochodzi od pracownika gminy po rozpoznaniu 

rzeczywistych potrzeb osób starszych, a 49,6% to interwencja zgłoszona gminie przez organizacje, 

instytucje lub osoby fizyczne.  

 

 Liczebność % 

17. Proszę określić 
najczęściej 
występującą formę 
zgłoszenia potrzeby 
wsparcia dla osób 
starszych 

Osobiste zgłoszenie w gminie osoby 
starszej lub osoby sprawującej nad nią 
opiekę 

203 84,6 

Rozpoznanie przez pracownika 
rzeczywistych potrzeb osób starszych 

183 76,3 

Interwencja zgłoszona gminie przez 
jakieś organizacje, instytucje lub osobę 
fizyczną 

119 49,6 

Inne  6 2,5 

Ogółem 240 100,0 

 

Badani przedstawiciele JST najczęściej szacują, że liczba osób starszych potrzebujących opieki 

w kolejnym roku wzrośnie (66,3%), tylko 17,5% uważa, że zostanie na tym samym poziomie.  

 

 Liczebność % 

18. Czy mógłby/mogłaby 
Pan(i) oszacować czy liczba 
osób starszych potrzebujących 
opieki w kolejnym roku: 

Wzrośnie 159 66,3 

Zostanie na tym samym 
poziomie 

42 17,5 

Nie wiem, trudno powiedzieć 36 15,0 

Zmaleje 3 1,3 

Ogółem 240 100,0 
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       4.1.3 Dane liczbowe dotyczące kosztów ponoszonych przez samorządy 

Druga część badania polegała na zebraniu od badanych JST danych liczbowych dotyczących 

kosztów ponoszonych przez samorządy związanych z zapewnieniem wsparcia dla osób starszych.  

Dane te pochodziły najczęściej z ankiet wysyłanych za pomocą CAWI (w formie elektronicznej).  

 

1. Jaką liczbę ogółu mieszkańców gminy stanowią osoby starsze (mężczyźni i kobiety) w wieku:  

 

Mężczyźni Średnia 

60-64 lata 324 

65-69 lat 266 

70-74 lata 185 

75-79 lat 99 

80 lat i więcej 126 

 

Kobiety Średnia 

60-64 lata 357 

65-69 lat 296 

70-74 lata 208 

75-79 lat 147 

80 lat i więcej 264 
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2. Szacunkowa liczba osób starszych, niesamodzielnych 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Szacunkowa liczba osób 
starszych, 
niesamodzielnych 

194 0 750 90,27 128,013 

 

 

typ_JST 

GMW GW 

Średnia Średnia 

Szacunkowa liczba osób starszych, niesamodzielnych 106 84 

 

3. Wydatki gmin w 2018 roku związane ze wparciem dla osób starszych 

 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Wydatki gminy w 2018r 
związane ze wsparciem 
dla osób starszych ze 
środków własnych gminy 
z wyłączeniem dotacji ze 
środków publicznych. 

205 0,00 4178517,78 260862,6099 434160,25178 

 

 

typ_JST 

GMW GW 

Średnia Średnia 

Wydatki gminy w 2018 r związane ze wsparciem 
dla osób starszych ze środków własnych gminy  
z wyłączeniem dotacji ze środków publicznych. 

505821,34 171044,41 
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4. Liczba osób starszych w 2018 roku przebywających w DPS 

 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Dziennych: 62 0 29 3,89 8,480 

 

 

typ_JST 

GMW GW 

Średnia Średnia 

Dziennych: 2 5 

 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Całodobowych: 203 0 107 10,15 12,206 

 

 

typ_JST 

GMW GW 

Średnia Średnia 

Całodobowych: 18 7 

 

5. Wydatki gmin w 2018 roku związane z pobytem osób starszych w DPS 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Dziennych: 58 0,00 740646,13 29512,2224 117796,66083 
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typ_JST 

GMW GW 

Średnia Średnia 

Dziennych: 72952,25 8349 

 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Całodobowych: 204 0 2938725 251748,04 330628,935 

 

 

typ_JST 

GMW GW 

Średnia Średnia 

Całodobowych: 454855 176776 

 

6. Średni roczny koszt gminy w 2018 roku na osobę starszą związany z pobytem w DPS 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Dziennym: 56 0,00 24527,00 1101,2348 4072,40876 

 

 

typ_JST 

GMW GW 

Średnia Średnia 

Dziennym: 2003,88 673,66 
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Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Pytanie 6. Całodobowym: 202 0,00 173525,91 21760,5740 15244,15610 

 

 

typ_JST 

GMW GW 

Średnia Średnia 

Pytanie 6. Całodobowym: 22825,11 21352,26 

 

7. Średni roczny koszt gminy w 2018 roku na osobę starszą z tytułu wsparcia świadczonego w miejscu 

zamieszkania 

 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Zasiłki celowe 188 0,00 113032 6263,6 18015,19 

 

 

typ_JST 

GMW GW 

Średnia Średnia 

Zasiłki celowe 7817,92 5669,27 

 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Usługi opiekuńcze 187 0,00 715758,37 21437,7268 66640,00621 
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typ_JST 

GMW GW 

Średnia Średnia 

Usługi opiekuńcze 37321,91 15155,18 

 
Prawie co trzecia gmina (30,8%) udzieliła w ostatnich trzech latach dotacji organizacjom 

pozarządowym lub innym podmiotom na realizację działań na rzecz osób starszych.  

 

 Liczebność % 

8.Czy gmina, w ostatnich trzech 
latach, udzieliła dotacji organizacjom 
pozarządowym lub innym podmiotom 
na realizację działań na rzecz osób 
starszych? 

Nie 146 69,2% 

Tak 65 30,8% 

Ogółem 211 100,0% 

 

Dotacją najczęściej była objęta aktywizacja społeczna osób starszych (66,2%), następnie działania 

prozdrowotne (44,6%) oraz edukacyjne (23,1%).  

 

 Liczebność % 

9. Jakie działania objęte były 
dotacją? 

Aktywizacja społeczna 43 66,2% 

Prozdrowotne 29 44,6% 

Inne  19 29,2% 

Edukacyjne 15 23,1% 

Aktywizacja zawodowa 3 4,6% 

 

 4.1.4 Podsumowanie 

 
Badania przeprowadzono w 16 województwach; łącznie 223 respondentów; gminy wiejskie: 

160, gminy miejsko-wiejskie: 63. Tylko w 41 gminach (18,4%) działa wyspecjalizowana komórka 

zajmująca się wsparciem dla osób starszych. W niespełna 1/3 gmin (29,1%) opracowano działania 

dotyczące wsparcia dla seniorów. W ostatnich trzech latach, w ramach wsparcia dla osób starszych, 

większość gmin – 142 (65,1%) nie zadeklarowała żadnej placówki. Na jedną placówkę istniejącą  

w gminie wskazało 62 JST (28,4%), z kolei dwie podało 7 gmin. Pozostałe gminy posiadają trzy lub 

więcej takich placówek. Większość gmin – 132 (60,6%) nie podało żadnych organizacji wspierających 
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seniorów, a 56 JST wskazało na jedną; istnienie dwóch organizacji odnotowano w przypadku 14 gmin 

(6,4%), trzech – 10 gmin (4,6%). Niewielka jest aktywność gmin w zakresie realizowanych projektów 

(rządowych, unijnych) w ramach szeroko rozumianej polityki senioralnej. Większość gmin – 116 

(52,3%) nie prowadziło żadnego projektu; 66 gmin (29,7%) – tylko jeden projekt, dwa – 15 gmin 

(6,8%), trzy – 11 gmin (5,0%). Tylko jedna z badanych JST podała liczbę aż 10 zrealizowanych 

projektów. Z istniejących w gminach placówkach lub organizacjach największą liczebność osiągnęły: 

klub seniora – 100 (44,8%), dom pomocy społecznej – 37 (16,6%), środowiskowy dom pomocy – 33 

(14,8%) oraz dzienny dom pomocy i rada senioralna – po 22 (9,9%). Większość gmin – 202 (90,6%) 

informuje na temat wydarzeń kulturalnych, imprez lub świadczeń z programów pomocowych, 

skierowanych do osób starszych i robi to za pomocą głównie serwisu internetowego – 176 (78,9%), 

tablic informacyjnych w sołectwach – 145 (65%), informacji w urzędzie – 123 (55,2%), informacji na 

terenie gminy – 122 (54,7%) oraz informacji skierowanych bezpośrednio do mieszkańców, np. po 

niedzielnej mszy – 102 (45,7%). W większości gmin – 120 (53,8%) nie są prowadzone konsultacje 

społeczne angażujące seniorów, dotyczące wsparcia dla osób starszych oraz nie funkcjonuje karta 

seniora – 178 (79,8%). Wśród form niepieniężnych świadczeń oferowanych przez gminę znajdują się 

głównie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi (jako zadanie własne gminy) – 121 (54,3%) oraz te 

same usługi, lecz finansowane z budżetu państwa – 74 (33,2%). W zakresie świadczeń dotowanych 

przez budżet państwa  gminy oferują przede wszystkim zasiłek stały – 169 (98,3%) oraz zasiłek 

okresowy – 135 (78,5%). Natomiast, gmina partycypuje w kosztach przede wszystkim zasiłków 

celowych – 152 (95,6%) oraz dodatków mieszkaniowych – 105 (66%). Z programów rządowych 

dedykowanym osobom starszym, realizowanych przez gminę, największą liczebność osiągnął  

Wieloletni Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania na Lata 2014-2020 – 161 (72,2%) oraz 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 149 (66,8%). W zakresie oferowanych przez 

gminę form wsparcia dla seniorów, najczęściej występującymi są uniwersytety trzeciego wieku – 51 

(22,9%), dofinansowywanie leków – 44 (19,7%) oraz „przycisk życia” – 22 (9,9%). Zdaniem 

respondentów ze 145 gmin (65%), liczba osób starszych potrzebujących opieki wzrośnie  w kolejnym 

roku. 

W związku z realizacją przyjętych celów badawczych oraz weryfikacją postawionej hipotezy 

wyodrębniono grupy gmin. Selekcja tych gmin została wykonana pod kątem ich aktywności  

w zakresie wsparcia seniorów i realizowanych na ich rzecz działań. Przeprowadzone analizy 

statystyczne według określonych wskaźników pozwoliły na wytypowanie najbardziej aktywnych 

gmin. Są one położone w następujących województwach: opolskim (44,4%), świętokrzyskim (40,0%), 

warmińsko-mazurskim (38,5%), lubuskim (37,5%). Dodatkowo, w opolskim udział gmin grupy trzeciej 

(najmniej aktywnych) wynosił 44,4%, co czyni je najlepszym wedle rozpatrywanych kryteriów. 

Postawiona hipoteza badawcza zakładająca, że zróżnicowanie Polski pod względem gospodarczym 
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(zachodnia Polska jest bardziej rozwinięta, a wschodnia – mniej, poza nielicznymi ośrodkami 

gospodarczymi), może mieć wpływ na politykę poszczególnych gmin w zakresie wspierania starszych 

pokoleń – została odrzucona. Tylko dwa województwa wytypowane według kryteriów odnoszących 

się do aktywności gmin na ich terenie, położone są w zachodniej części Polski. 

 Badane gminy koncentrują się głównie na wspieraniu osób zależnych, w tym starszych,  

w ramach całodobowych domów pomocy społecznej. Wyniki badań wyraźnie wskazują na to, że 

przyjęta w Polsce polityka senioralna koncentrująca się na wspieraniu samodzielności osób starszych, 

utrzymywania ich jak najdłużej we własnym miejscu zamieszkania, promująca aktywizację społeczną, 

edukację – w praktyce jest realizowana jedynie na podstawowym poziomie. Badane gminy nie 

realizują jednej z najistotniejszych potrzeb seniorów – konieczności przemieszczania się. Osoby nie 

mogące w pełni lub choćby częściowo liczyć na pomoc krewnych, muszą dojeżdżać do ośrodków 

zdrowia, sklepów, aptek, urzędów, itp. Stan infrastruktury transportowej, ogólnie rzecz biorąc, nie 

uwzględnia specyficznych potrzeb osób starszych. Gminy nie wspierają również mieszkań 

chronionych, które umożliwiają seniorom w miarę normalną egzystencję we własnym domu dzięki 

opiece świadczonej w miejscu zamieszkania. Brak jest także jadłodajni, co w przypadku wielu 

seniorów rozwiązywałoby problem codziennego przygotowywania ciepłych posiłków. Aktywizację  

i wsparcie społeczne zapewniają wszelkiego rodzaju kluby, które w badanych gminach praktycznie nie 

istnieją.  

 W zakresie realizacji programów rządowych dedykowanych seniorom badane gminy 

koncentrują się głównie na programach w zakresie dożywiania. Z programu Senior+,  

w ramach którego gminy mogły uruchamiać kluby dla seniorów, skorzystało niespełna 20,0% 

badanych gmin. Program ASOS, służący wspieraniu aktywności seniorów, edukacji, integracji 

wewnątrz i międzypokoleniowej oraz usług społecznych dla osób starszych, realizowało jedynie 5,0% 

badanych gmin.  

 Wyniki badań wskazują jednoznacznie na niewielką aktywność gmin w zakresie tych działań, 

które przyczyniają się do wspierania aktywności osób starszych dzięki korzystaniu  

z pozainstytucjonalnych form wsparcia lub oferty instytucji, które dostarczają wsparcia seniorom  

w ramach dziennych usług. W Europie idea pomocy starszym osobom zmierzająca do jak 

najdłuższego ich samodzielnego egzystowania jest szeroko spopularyzowana i wdrażana. W Polsce 

działania te są dopiero w początkowej fazie. 

Badania stanowią wkład do analiz w zakresie realizacji polityki senioralnej w Polsce  

w odniesieniu do działań gminy. Biorąc pod uwagę ich innowacyjny charakter, warto podjąć kolejne 

badania, którą poszerzą kontekst założeń badawczych, umożliwiających poznanie innych czynników 

warunkujących efektywność gmin w zakresie realizacji polityki senioralnej. 
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4.2 Badania fokusowe 

         4.2.1 Potencjał infrastrukturalny gospodarstw rolnych  

 
Jedną z głównych przesłanek badań fokusowych jest zdiagnozowanie potencjału właścicieli 

gospodarstw rolnych w zakresie posiadanej infrastruktury, jak budynki, urządzenia, przestrzeń wokół 

domu, ogród, zwierzęta. To istotne elementy wyposażenia gospodarstw, które mogą stanowić 

potencjalny kapitał początkowy gospodarstwa opiekuńczego. Ponadto, posiadanie podstawowej 

infrastruktury jest istotnym bodźcem i motywacją w podejmowaniu nowego wyzwania związanego  

z poszerzeniem funkcji gospodarstwa rolnego. W znacznym stopniu ogranicza to początkowe koszty, 

które będzie musiał ponieść gospodarz i tym samym minimalizuje stopień ryzyka związany  

z podejmowaniem nowego wyzwania. 

Duża część respondentów z każdej grupy fokusowej deklarowała posiadane infrastruktury, 

którą można wykorzystać w g.o.1 Dla przykładu – niektóre wypowiedzi ankietowanych. I tak,  

w Karniowicach, dwie osoby zapewniły, iż posiadają budynek gospodarczy, murowany, który 

dotychczas jest niewykorzystany. Jedna osoba dopiero od trzech lat związana jest z rolnictwem  

i wspólnie z mężem na kilku hektarach uprawiają borówkę i jagodę. W najbliższym czasie planują 

uruchomienie zagrody edukacyjnej dla dzieci, a w perspektywie pięciu lat planują otworzenie g.o. 

Inna z osób również preferuje taką łączoną ofertę skierowaną do różnych grup wieku. Prowadząc 

zajęcia dla dzieci, np. kulinarne – pieczenie chleba, można połączyć je z warsztatami przeznaczonymi 

dla osób starszych, np. lepienie pierogów. Taka forma międzypokoleniowych zajęć to możliwość 

integracji pokoleń, poznawania się na nowo, ale również forma aktywności fizycznej  – manualnej.  

Respondentki z Lubiewa, przystępując do pilotażowego projektu realizowanego przez Kujawsko-

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, musiały ponieść koszty związane z dostosowaniem domu 

do potrzeb beneficjentów. Seniorzy korzystający z pobytu, w większości były osobami starszymi, ale 

mobilnymi, dlatego drobne modernizacje, typu: poręcze, szersze wejście do domu itp. nie były zbyt 

kosztowne. 

Respondentki z Bratoszewic deklarowały posiadanie odpowiedniej infrastruktury, którą przy 

niewielkich inwestycjach, można dostosować do potrzeb g.o. Jak stwierdziła jedna z uczestniczek 

badania: „Może dobrym pomysłem byłoby wykorzystywanie budynków, które stoją jako pustostany 

na wsiach. Można by to spróbować robić w tych świetlicach wiejskich, które często zostały 

wyremontowane za pieniądze unijne, a teraz stoją puste. Na pewno da się to zauważyć na terenie 

powiatu skierniewickiego. Takie świetlice są wykorzystywane raz w tygodniu przez Koła Gospodyń 

Wiejskich, a poza tym stoją puste”. 

                                                           

1
 Stosowany w dalszej części opisu skrót „g.o.” oznacza gospodarstwo opiekuńcze. 
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Podobna sytuacja występuje w regionie opolskim. Jedna z badanych stwierdziła: „Wydaje mi 

się, że w naszym regionie potencjał na pewno jest. Ja mieszkam od strony Olesna, gdzie jest dużo 

mniejszości niemieckiej i zapotrzebowanie na to2 na pewno jest. Młodzież zdobywa doświadczenie  

i wiedzę i zwykle gdzieś wyjeżdża za lepszą pracą. Zostaje potencjał  budynków i obejścia, a także 

ludzi, którzy mogliby się tym zająć.  Takie gospodarstwa byłyby obopólną korzyścią, bo ci zostający  

w domach mogliby zagospodarować jakoś swój czas, a osoby samotne czy opuszczone także by na 

tym skorzystały. Gdyby tylko były dobre regulacje prawne, to na pewno znajdą się osoby 

zainteresowane”. 

Na spotkaniu w Kielcach respondenci deklarowali zarówno posiadanie odpowiedniej 

infrastruktury, jak i gotowości do podjęcia się nowego wyzwania, jakim jest g.o. Jeden  

z ankietowanych, prowadzący gospodarstwo rolne w gminie Włoszczowa, hoduje owce, kozy, jak 

również prowadzi działalność agroturystyczną. Ma duże podwórko, przestrzeń. Mógłby zlikwidować 

owczarnię i przerobić ją na miejsce spotkań w g.o. Żona również mogłaby włączyć się w tę 

działalność. Inna osoba, młoda studentka, również wyraziła zainteresowanie g.o. Sądzi, że jej 

rodzeństwo również mogłoby zaangażować się w tę działalność. Inny uczestnik fokusa stwierdził: „Ja 

mam gospodarstwo, prawie 20 ha upraw, jestem na ZUS3-ie. Mam olejarnię. Ja byłbym 

zainteresowany przyjmowaniem osób tzw. wykluczonych. Do nas przyjeżdżają np. dzieci autystyczne, 

mam zaprzyjaźnionych terapeutów z Kielc. Czasem bywają u nas ludzie z kryminalną przeszłością, 

różnie. To jest taka działalność edukacyjna, wycieczki np. ok. trzech godzin.” Kolejny ankietowany 

zadeklarował: „Ja prowadzę gospodarstwo agroturystyczne już długo, bo 30 lat, w Ciekotach.  Pomysł 

na g.o. wziął się z tego, że zwolnił mi się dom 400 m2, w którym mieszkam. Agroturystykę prowadzę 

w wybudowanym pawilonie, gdzie jest 12 pokoi dwuosobowych. I to prowadzę normalnie na 

działalności gospodarczej. Na początku byłem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), 

bo kwalifikowałem się do ryczałtu, a od 10 lat jestem w ZUS. Prowadzę agroturystykę 15 km od Kielc, 

w sercu Gór Świętokrzyskich. Niby lokalizacja jest dobra, ale w moim przypadku agroturystyka jest 

działalnością sezonową, która trwa sześć miesięcy w roku. A opłaty jako przedsiębiorca muszę 

uiszczać przez cały rok. Ogólnie, rolnicy boją się wchodzenia w księgi rachunkowe, ale to jest całkiem 

proste. Jest forma ryczałtu, karty podatkowej, jest jeszcze możliwość rozliczania się za pomocą książki 

przychodów i rozchodów. To są najprostsze formy księgowości, gdzie można wykazać, że jak są 

dochody to się płaci, a jak tych dochodów nie ma, to się nie płaci. Ale to jest tylko jedna forma 

opodatkowania. Do gminy przecież płaci się podatek od działalności gospodarczej: ja muszę co roku 

5 000 zł do gminy oddać za te 12 pokoi z agroturystyki”. 

                                                           

2
 Mowa o usługach opiekuńczych dla osób starszych. 

3
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 
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 Część uczestników wywiadów fokusowych to rolnicy, którzy parają się agroturystyką lub łączą 

agroturystykę z edukacją w ramach zagród edukacyjnych. Są też i tacy, którzy przyjmują do siebie 

grupy wymagające specjalnej opieki, jak dzieci autystyczne. Ta grupa respondentów, zaangażowana 

w pozarolniczą działalność, posiada zarówno niezbędną infrastrukturę, ale również jest bardziej 

otwarta na ideę g.o. 

 

         4.2.2 Potencjał ludzki gospodarstw rolnych  

 
W parze z posiadaną infrastrukturą sytuuje się potencjał ludzki. Te dwa elementy uzupełniają 

się, i jak pokazały badania, często ze sobą współwystępują. Bez podstawowego wyposażenia 

gospodarstwa rolnego, które zamierza podjąć się prowadzenia g.o., same chęci rolników mogą nie 

wystarczyć. Z kolei, wiedza i doświadczenie oraz deklarowane zaangażowanie w nowy biznes 

korzystniej współgra z posiadanym już zapleczem w postaci infrastruktury. 

Spośród uczestników wywiadu przeprowadzonego w Karniowicach dwie osoby zadeklarowały 

posiadanie uprawnień opiekuna medycznego osób starszych i dzieci. Jeden z respondentów 

podkreślał znaczenie wiedzy, którą muszą posiadać osoby zajmujące się opieką osób starszych. 

Z kolei, ankietowana z Brodów wyraziła gotowość uruchomienia g.o. deklarując przy tym, że 

mogłaby liczyć na pomoc zarówno ze strony swojego męża, jak i syna wraz z synową. Inne 

ankietowane panie stwierdziły, że w swoim sąsiedztwie nie znajdują osób, które byłyby chętne  

i gotowe na to, aby podjąć się prowadzenia g.o. Uczestniczka fokusa z Brodów, pracująca w Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego (ODR), powołując się na własne refleksje dotyczące funkcjonowania 

pilotażowych g.o. przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, podkreśliła 

znaczenie potencjału właścicielek tychże g.o. Jak stwierdziła: „nie każdy się do tego nadaje”. Wśród 

beneficjentów są osoby w różnym wieku, o różnym stopniu niepełnosprawności, wymagające 

zróżnicowanych form opieki. Dlatego modelowe g.o. powinno prezentować kilka wariantów, 

dostosowanych do profilu seniora i jego potrzeb.  

Specyficzną sytuację regionu lubuskiego ilustruje wypowiedź jednej z pań: „Tak jak 

wspominałam, jest potrzebne żebym mogła otworzyć sobie na przykład taki zakład, zatrudnić kogoś, 

abyśmy mogli dojeżdżać do osób starszych i świadczyć im różne usługi. Zatrudniam na przykład pięć 

osób, uczą je podawać lekarstwo, robić zastrzyki – takie krótkie szkolenie, przewinąć starszą osobę  

i inne działania. Takie coś jest bardzo potrzebne, bo nawet na terenie Żar tego nie ma. A jest tyle 

wokoło wiosek, gdzie ludzie nie wiedzą gdzie mają się udać, siedzą całymi dniami sami, bo nikt do 

niego nie przyjdzie. Poza tym, trzeba zauważyć, że każdy z nas płaci jakąś składkę. A w zamian nic nie 

dostajemy”. 
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Respondentka z Brodów, spontanicznie, w trakcie dyskusji doszła do wniosku, że właściwie 

zrobiła już pierwszy krok w kierunku g.o. Ma pod swoją opieką 85-letnią teściową, która jest sprawna, 

ale wymaga kontaktu z innymi ludźmi. Synowa, ze względu na własną aktywność zawodową, nie jest  

w stanie w pełni tej potrzeby zaspokajać. Sama, z własnej inicjatywny, przywozi czasami do domu 

znajome teściowej, aby wspólnie mogły spędzać czas. W zasadzie nie miałaby nic przeciwko temu, 

aby rozszerzyć takie działania i nadać im nieco profesjonalny charakter. 

W grupie fokusowej w Bratoszewicach była osoba reprezentująca ludność wiejską 

napływową. Osoba ta zadeklarowała podjęcie innowacji społecznej, jaką jest np. g.o. Jak stwierdziła 

respondentka „Mentalność seniorów jest taka, że z wiekiem robią się coraz bardziej zamknięci  

w sobie i taka potrzeba kontaktów jest dla nich bardzo ważna. (…) W tej chwili zostaliśmy sami w 

dużym domu, bo dzieci się wyprowadziły. Myślimy, że jakieś zaprzyjaźnione starsze osoby 

moglibyśmy tam przyjmować. Zastanawiam się, czy te gospodarstwa nie mogłyby funkcjonować 

trochę na zasadzie inkubatorów przedsiębiorczości. Mogły to być jakieś pieniądze unijne z projektu, 

plus do tego fundacja, która zajmuje się całą stroną organizacyjną. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś się 

podejmuje takiej działalności, to powinien mieć gwarancję stałego dochodu. To nie może być tak, że 

jest to działanie na kilka miesięcy. W jednym z takich inkubatorów pieniądze pozyskuje fundacja, 

która pisze projekty, jak również dokłada się do tego gmina i funkcjonuje to nadzwyczaj dobrze. 

Obawiam się, że w niedalekiej przyszłości samorządy będą mogły robić coraz mniej i będą miały 

obcinane wydatki. W tym momencie gminy nie będą mogły nic dokładać”. 

Na pytanie zadane grupie fokusowej z Bratoszewic, czy znają osoby z okolicy, które mogłyby 

zająć się prowadzeniem g.o. – odpowiedź była negatywna. Owszem, co innego opieka oferowana 

członkom rodziny, a co innego pomoc obcym osobom. 

Na pewną korzyść wynikającą dla potencjalnego właściciela g.o. wskazała ankietowana  

z Bratoszewic: „…działając jako fundacja widzę, że jest to dużo lepsze rozwiązanie, bo możemy dostać 

środki z góry. Problem jest na przykład w tym, że opiekunki osób starszych na obszarach wiejskich nie 

mają zwracanych kosztów dojazdu do tych osób starszych. W mieście taka opiekunka bez problemu 

dotrze do seniora, natomiast na wsi jest już gorzej. Dlatego złożyłam wniosek z funduszu EFS4 i teraz 

czekam na opinię”.  

Inna uczestniczka fokusa z okręgu łódzkiego wskazała na g.o. jako platformę wymiany 

doświadczeń. „Kogoś bliski na przykład podupada na zdrowiu, bo dostaje wylewu. Rodzina nagle 

zostaje postawiona przed faktem dokonanym, że coś się stało i nie wie jak ma dalej postępować. Nie 

wiemy, gdzie szukać pomocy. Jest wiele ciekawych pomysłów i urządzeń, które usprawniają życie 

osobom starszym niedołężnym, tylko nie ma się tego gdzie dowiedzieć”. 

                                                           

4
 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 
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Respondentka z regionu opolskiego, prowadząca ekologiczną zagrodę edukacyjną, przyjmuje 

na zajęcia również osoby niepełnosprawne. Jak stwierdziła: „Wydaje mi się, że ktoś taki, kto tego 

nigdy nie robił, a tak pięknie to dla niego brzmi, gdyby chciał w to wejść, to musi się nad tym 

poważnie zastanowić. Musi usiąść i konkretnie, sam ze sobą porozmawiać, czy będzie mógł to robić. 

Jest poniedziałek, wtorek, środa, w przyszłym tygodniu znowu jest poniedziałek, wtorek i tak dalej. 

To, że mnie wystarczy inwencji twórczej na tydzień, to jest za mało. Czy ja na przykład znajdę kogoś, 

kto mi zrobi hortiterapię? To trzeba mieć jakiś plan i pomysł na ten działalność. Czy nawiążę kontakt  

z jakimiś animatorami lub wolontariuszami, którzy mi pomogą przy tych osobach starszych? Czy 

wystarczy mi pomysłów na prowadzenie zajęć dla tych osób starszych tak, aby każda z nich była 

zadowolona?”. Wypowiedź ta aż nadto oddaje sens oraz wyzwania, jakie stoją przed osobami 

pragnącymi uruchomić g.o. 

Inna osoba biorąca udział w spotkaniu fokusowym w Łosiowie stwierdziła, że jako 

właścicielka gospodarstwa agroturystycznego posiada całe zaplecze niezbędne do funkcjonowania 

g.o. Jej mąż ma firmę transportową, więc i z dowozem pensjonariuszy nie byłoby problemu. 

Ankietowana, która oprócz agroturystyki, pełni funkcję sołtysa, posiada doświadczenie w pracy  

z dziećmi autystycznymi. Obecnie, ze względu na dużą ilość obowiązków, nie jest gotowa na podjęcie 

nowego wyzwania, czyli otwarcia g.o., ale w przyszłości rozważa takową możliwość. 

Inną perspektywę dla g.o. przedstawił pewien przedsiębiorca na fokusie przeprowadzonym  

w Łosiowie. Zostanie zacytowana pełna wypowiedź tego respondenta, którego postrzeganie osób 

starszych i ich roli w społeczeństwie różni się od stereotypowego obrazu seniora. „Ja jestem 

właścicielem kilku spółek. Są to spółki drobiarskie, które mają fermy drobiu. Pani5 wcześniej 

podkreśliła, że nie może być to forma prowadzenia biznesu6, ja bym się z tym nie zgodził. Ja 

doszedłem do takiego etapu, że zauważyłem, że w wielu miejscowościach są opuszczone domy. 

Opolszczyzna niestety, jak już pewnie zauważyliście, słynie z tego, że młodzi wyjeżdżają za granicę  

i różne budynki zostaną puste. W związku z tym, że ja się specjalizuję w drobiarstwie, które jest 

działem produkcji rolnej, dodatkowo trzeba sobie radzić wśród tych wszystkich przepisów, które  

u nas są. Okazuje się, że w Polsce poniżej 350 sztuk drobiu nie trzeba tego nigdzie rejestrować. 

Oprócz, oczywiście standardowej rejestracji w inspektoracie weterynarii. Niepotrzebne są też jakieś 

pozwolenia środowiskowe i tym podobne. W związku z czym, ja od kilku lat, z sukcesem, w mojej 

miejscowości, w której kupiłem nieruchomość i mieszkam, do pomocy przy tych 350 sztukach drobiu 

zatrudniłem sobie dwóch emerytów, po 75 roku życia. Ci ludzie nie mają zbyt wielkiej pracy w tym 

konkretnym gospodarstwie, i wydaje mi się, że to jest taki typ gospodarstwa opiekuńczego.  

                                                           

5
 Respondent przywołał osobę moderatora. 

6
 Mowa o gospodarstwach opiekuńczych. 
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Z własnych środków, które zarabiam, ja płacę tym ludziom, i oni sobie wzajemnie pomagają. Ja ich nie 

obciążam ciężkimi pracami typu wyrzucanie obornika, bo do tego celu mam zatrudnione inne osoby. 

Ci starsi ludzie mają się zajmować tylko i wyłącznie nadzorem i myśleniem, że mają coś do wykonania. 

Takie życie w bezczynności spowodowałoby, że oni też wygasną. A w tym przypadku mają pewne 

zadanie do wykonania, dzięki pracy w tym moim gospodarstwie, ci ludzie po pierwsze zdobywają 

środki, które ja im wypłacam. Mogą kupić sobie leki, wizyty u lekarzy i inne rzeczy. Przy okazji, ja mam 

dzięki temu produkt w postaci 300 sztuk jajek dziennie, które mogę sprzedać jako jajka od „babci  

i dziadka”. Tak naprawdę, te jajka i ten produkt który robimy, przechodzą automatycznie na 

utrzymanie tych starszych ludzi. Krótko mówiąc, oni sami się utrzymują. Jeżeli chodzi o pomoc, którą 

ja bym chciał otrzymać, od gminy, to na pewno byłaby to pomoc w utrzymaniu tej nieruchomości. Ja 

chciałbym żeby w takim miejscu był dostęp przynajmniej raz w tygodniu do lekarza, żeby ktoś go  

z gminy, krótko mówiąc, przysłał. Ci ludzie w tych małych miejscowościach mają swoją godność, i oni 

niestety sami się do lekarza nie zgłoszą, taka prawda. Natomiast inna sprawa jest taka, że moja 

teściowa długo opiekowała się swoją mamą. Tam mama była sprawna, ale jednak trzeba było cały 

dzień jej doglądać. Moja teściowa mówiła, gdybym miała chociaż te dwie godziny dziennie, żeby 

mogła ją gdzieś z kim zostawić, to byłoby to wybawieniem. Tak, żeby mogła załatwić swoje sprawy. 

Teoretycznie, takich ośrodków, gdzie można zostawić ludzi starszych typu dom starców, czy 

sanatorium jest mnóstwo. Ale to nie o to chodzi. Obawiam się, że będziemy ślepo kopiować pewne 

standardy, przenosić je na wieś i nazywać g.o. W mojej opinii g.o. jest miejscem, w którym te starsze 

osoby nie będą czuły się wykluczone społecznie, czyli krótko mówiąc nadal będą czuć się potrzebne, 

będą nadal mogły funkcjonować, będą mogły się rozwijać. Taka socjoterapia przez pracę jest bardzo 

ważna.  Sam fakt, że te osoby będą musiały wyjść z domu i przejść te kilkaset metrów do tego domu, 

będzie je już w jaki sposób aktywował. Ci państwo, który u mnie pracują, to na początku myślałem, że 

nie dadzą sobie rady. Tylko sytuacja jest taka: młodzi nie chcą pracować, natomiast starsze osoby 

mają bardzo mocno zakorzenioną odpowiedzialność i sumienność za powierzone zadanie.  

Z zegarkiem w ręku o 7:00 rano pan Bronek przychodzi do pracy, i tak jest codziennie.  Pracuje przez 

8 godzin, czasem coś plewi, czasem pomoże przy innych rzeczach. Jeżeli są jakieś zadania, które go 

przerastają, to ja wtedy wiem, że muszę zatrudnić albo osoby młodsze albo firmę. Ja to osobiście 

wspieram. Jeżeli więc wyeliminujemy takie osoby jak ja, czyli przedsiębiorców, którzy chcą 

wprowadzić odpowiedzialny biznes, to będziemy brnąć w socjal. Ja przyznaję, że mnie to jest 

potrzebne do celów marketingowych. To jest w pewien sposób listek figowy mojej działalności. 

Oprócz tego, że ja prowadzę przemysłową działalność drobiarską, która jest w mediach w różny 

sposób pokazywana, dodatkowo mam coś, co mogę pokazać światu, że oprócz tego, że mam chów 

klatkowy, to wspieram moich mieszkańców. Robią rzeczy społecznie użyteczne. I tak naprawdę, ci 

ludzie nie dostają pieniędzy ode mnie, ponieważ sami je sobie wypracowują. Ja już mam w chwili 
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obecnej osoby, które mnie pytają, czy mógłby do mnie przyjść pracować. Ja mógłbym ich przyjąć, ale 

nie wyobrażam sobie, żeby każda kura miała jednego opiekuna. Ja, jako przedsiębiorca jestem  

w stanie w każdej miejscowości taki ośrodek otworzyć. Mnie to się naprawdę bardzo opłaca. Jeżeli 

pozbieram jajka z 350 sztuk kur z kilku takich gospodarstw to mam 3 500 jaj dziennie”. 

Inna respondentka spuentowała tę wypowiedź podkreślając, że jej 18-letni syn, obserwując  

i rozumiejąc już pewne zmiany zachodzące w naszym kraju stwierdził, iż ludziom nie powinno dawać 

się pieniędzy za nic. Na pieniądze powinno się pracować. 

Przysłuchujący się wypowiedziom starszy pan biorący udział w fokusie w Łosiowie wspomniał  

o fundacji, którą reprezentuje. Fundacja ta kontynuująca tradycje Pułku Ułanów z 1812 roku zrzesza 

60 osób działających w różnych miastach: Głogów, Wrocław, Opole, Kraków. Rozważając ceny pobytu 

w domach starców, grupa ta doszła do wniosku, że łatwiej im będzie wybudować sobie samym taki 

dom. Ludzie ci mają wspólne zainteresowania i na starość pragnęliby produktywnie spędzać czas. 

Chcieliby również zapewnić sobie wspólnie godny byt. Już rozpoczęli budowę tego domu, a w tę 

inwestycję w pełni zaangażowanych jest 10 osób. 

Na spotkaniu w Łosiowie nie zabrakło osób, które zadeklarowały chęć utworzenia g.o. Jedna  

z respondentek, posiadająca 60-hektarowe gospodarstwo, zajmuje się również agroturystyką. Mając 

pełne zaplecze i deklarację syna, który w przyszłości przejmie gospodarstwo, kobieta rozważa zajęcie 

się, dodatkowo, działalnością opiekuńczą. 

Kolejna z respondentek (spotkanie fokusowe w Kielcach), wspólnie z mężem prowadząca 

gospodarstwo agroturystyczne, zadeklarowała chęć podjęcia się usług opiekuńczych dla osób 

starszych. Jednakże, posiadając odpowiednie zaplecze (ogród, zwierzęta), brakuje im odpowiedniego 

budynku przeznaczonego pod tę działalność. Padło pytanie o możliwość pozyskania funduszy  

z projektów jako instrumentu wsparcia dla rolników, zwłaszcza, że rolniczka ma trzech synów, a jeden 

z nich już wyraził chęć zajęcia się, razem z rodzicami, g.o. Podobny problem zgłosiła kolejna 

ankietowana: „Ja także prowadzę gospodarstwo agroturystyczne, od 15 lat, myślę że odnalazłam 

swoją niszę, bo przyjeżdżają do mnie ludzie, którzy szukają takich małych gospodarstw. 

Zastanawiałam się nad gospodarstwem opiekuńczym, ale nie mam wolnego budynku”. 

Oprócz wyposażenia oraz rąk do pracy w g.o. niezbędne są również pewne kwalifikacje. 

Ankietowania z Karniowic wskazała na możliwość odbycia darmowego szkolenia dla opiekuna osoby 

starszej czy opiekuna medycznego (finansowanego w ramach środków unijnych), które prowadzi na 

przykład firma Cosinus Sigma. 

Respondenci z Brodów są zaznajomieni i oswojeni z praktykami dotyczącymi świadczenia 

drobnych usług medycznych osobom starszym. Głównie w formie czynności podejmowanych w domu 

seniora na zadzie usług mobilnych. Dużo osób z tego rejonu wyjeżdża za pracą do Niemiec i wykonują 
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tam obowiązki opiekuna osób starszych. Stąd, jak sądzą ankietowani, taka forma usług (w ramach 

g.o. świadczenie również usług w domach osób starszych) mogłaby się przyjąć w ich regionie. 

Zdecydowanie największą wiedzę i doświadczenia w zakresie funkcjonowania g.o. mają 

respondentki badań fokusowych przeprowadzonych w Lubiewie. Pracownica tutejszego ODR,  

w ramach projektu dotyczącego gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko-pomorskim, 

otaczała pieczą trzy g.o. z istniejących ośmiu. Projekt trwał półtora roku. Skończył się w czerwcu 2018 

roku. Jest kontynuowany pod nazwą „Opieka w zagrodzie”, od 15 lutego 2019 roku. Każde 

gospodarstwo było inne i w każdym z nich przebywały różne osoby: niektóre były starsze, inne 

młodsze,  niepełnosprawne oraz w pełni mobilne. Inicjatywa w zakresie rekrutacji podopiecznych 

była po stronie właścicieli g.o. To oni zabiegali o klientów swoich gospodarstw. Było to w pełni 

zrozumiałe ze względu na innowacyjny charakter projektu i brak wiedzy ze strony społeczności 

lokalnej czym jest g.o. W gospodarstwach przebywało średnio do pięciu osób dziennie. Grupa 

zmieniała się co pół roku. W ramach projektu osoby uczestniczące miały zapewnione także 

wyżywienie, pobyt przez osiem godzin dziennie, pięć dni w tygodniu. Miały także dostęp do kuchni. 

Według opinii jednego z respondentów, projekt ten przyczynił się nie tylko do aktywizacji osób 

starszych, ale również wpłynął pozytywnie na postawy mieszkańców, którzy wprawdzie w niewielkim 

stopniu, ale jednak, zaczęli zmieniać swoje podejście nie tylko do seniorów, ale także wobec siebie 

nawzajem. Bywa i tak, jak w przypadku jednej respondentki z Lubiewa, że specyficzną wiedzę  

i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi nabyła dzięki opiece nad obcymi osobami, do 

których dołączył jej własny ojciec. Kobieta ta obserwowała jego przemianę, dzięki kontaktom  

z rówieśnikami. Pensjonariusze, z czasem, przestali „licytować się” kto jest bardziej chory. 

Właścicielka tego gospodarstwa zauważała jak ważne dla seniorów były codzienne czynności 

związane z drobnymi pracami w gospodarstwie. Czuli się potrzebni, a efekty swojej pracy, np. 

buteleczki z naparami z ziół zanosili do domów żeby pochwalić się swoim dzieciom. Młoda 

respondentka, która ma gospodarstwo rolne oraz prowadziła gospodarstwo agroturystyczne, 

opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z g.o. Po tym jak urodziła dwoje dzieci, 

zaniechała agroturystyki i zajęła się działalnością opiekuńczą. Podkreślała ogromny, pozytywny wpływ 

integracji międzypokoleniowej (jej dzieci uczestniczyły w zajęciach seniorów), co zmieniło jej sposób 

postrzegania własnych rodziców. Sami rodzice również się zmienili. Wszyscy docierali się do siebie  

i uczyli się nowych relacji.  

Nieposiadający doświadczenia w opiece nad osobami starszymi respondenci z Bratoszewic 

stwierdzili, że osoby samotne nauczone życia w samotności mogą mieć problemy z wyjściem do 

innych ludzi. Stwierdzono, że takie osoby trzeba będzie szczególnie zachęcać i przekonywać do 

korzystania z usług g.o. Inni uczestnicy fokusa zaoponowali mówiąc, że ludzie starsi są różni – mniej 

lub bardziej otwarci na innych. 
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         4.2.3 Profil gospodarstwa opiekuńczego 

 
 Wprowadzenie na rynek nowych usług, które będzie oferować g.o., wymaga posiadania 

wiedzy w zakresie oczekiwań beneficjentów co typu, zakresu i formy świadczonych usług 

opiekuńczych. Z drugiej strony, należy skonfrontować te oczekiwania z opiniami potencjalnych 

usługodawców. Dlatego, poznanie opinii uczestników wywiadów fokusowych jest kluczowe dla 

propagowania idei g.o. 

To, że g.o są potrzebne, nie ulega wątpliwości. Jedna z respondentek z Karniowic powoływała 

się na rozmowę z osobą prowadzącą w Bochni dom opieki dziennej „Senior-Wigor”, która wskazała 

na ogromną potrzebę istnienia takich placówek, a jeśli uwzględni się walory, jakich dostarcza wieś 

(natura, ogródek, warzywniak, zwierzęta) to g.o. jawi się jako pożądana przez seniorów inicjatywa, 

wypełniająca niszę rynkową. Preferowana forma prawna g.o. – firma prowadząca działalność 

gospodarczą, zwolniona z podatku do określonej wielkości osiąganych przychodów (jak na przykład 

sprzedaż przez rolnika wytworzonej żywności z własnych produktów, działalność agroturystyczna 

zwolniona z podatku przy posiadanych pięciu pokojach, czy działalność nierejestrowa). Jak stwierdziła 

uczestniczka fokusa z Brodów: „Z mojej strony – jako osoby starszej, czyli potencjalnie uczestniczki 

takiego gospodarstwa, to byłaby wspaniała rzecz. Chętnie bym w takie miejsca jeździła. Pod 

warunkiem, że wiedziałabym, że w danym miejscu osoba opiekująca się zna wymogi, i wie że jak coś 

się stanie, to trzeba zareagować. Umie robić proste zabiegi, może zadzwonić w każdej chwili po 

pielęgniarkę. To naprawdę wspaniała rzecz”. 

Dla niektórych uczestników fokusa atrakcyjną wydaje się możliwość pozostania w KRUS. 

Respondentka z Brodów również podkreśliła atrakcyjność ubezpieczenia w KRUS, ale jedynie  

w odniesieniu do ewentualnych dopłat (co dotychczas było warunkiem uzyskania tychże). Według 

pani z inspektoratu bycie zdeklarowanym rolnikiem, to znaczy ubezpieczonym w KRUS, może 

znacznie ograniczyć liczbę osób chętnych do podjęcia działalności, jaką jest g.o.  

W Lubuskiem jest bardzo mało takich rodzin rolniczych, które pracują w sektorze rolnictwa  

i opłacają KRUS. Większość rolników, którzy prowadzą taką działalność, jest ubezpieczona w ZUS. 

Zwykle prowadzą działalność gospodarczą. W województwie lubuskim jest wiele terenów zielonych, 

ale respondentka absolutnie nie powiedziałaby, że ludzie żyją z rolnictwa.  

Zdarza się, że z powodu ograniczonej oferty usług skierowanych do osób starszych, w ramach 

instytucji publicznych, środki przeznaczane na tę opiekę nie są właściwie wykorzystywane. Jak 

zauważyła ankietowana z Brodów: „U nas był taki przypadek, że jedna starsza pani całkiem sprawna 

trafiła, chcąc nie chcąc, do DPS. Z czasem nie miała sobie jak przynieść węgla, czy zrobić czegoś koło 

domu i przez to trafiła do DPS. I te pieniądze zostały zapłacone przez państwo może całkiem 

niepotrzebnie. Niewykluczone, że z tej pomocy mogły skorzystać inne osoby”. 
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Ideą g.o. jest również to, aby móc eliminować przypadki jak w/w. Dzięki opiece dziennej, 

wiele potrzeb seniora może być zaspokojonych, bez konieczności umieszczania go w całodobowym 

ośrodku pomocy społecznej, co ze względu na koszty psychiczne społeczne, ale również i finansowe, 

powinno być praktykowanym rozwiązaniem tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Jedna osoba z Karniowic wskazała, że jej zdaniem usługi opiekuńcze powinny być oferowane  

w systemie dziennym, co w znacznym stopniu ograniczałoby koszty uruchamiania i działalności g.o.  

W Bratoszewicach  padła sugestia: „A może zrobić to na zasadzie turnusów? Na przykład w ciągu roku 

oferujemy opiekę przez pięć dni w tygodniu plus dodatkowo dwa turnusy tygodniowe w wakacje?  

Natomiast, gdybym ja się miała podjąć gospodarstwa opiekuńczego, skłaniałbym się wyłącznie do 

pobytu dziennego przez kilka godzin dziennie”. 

Respondenci z Karniowic byli zgodni co do tego, że grupa seniorów, którymi mogliby się 

jednorazowo opiekować, to 5-10 osób, z naciskiem jednak na mniej liczne grono beneficjentów, 

przynajmniej w początkowej fazie funkcjonowania g.o.  Podobne opinie wyrazili respondenci  

z Brodów i z Kielc. Również oni stwierdzili, że stała współpraca z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką 

jest niezbędna, chociażby z powodu dostępu do dokumentacji medycznej seniora. Ankietowana  

z Łosiowa dodała, że liczba pensjonariuszy jest ściśle uzależniona od ich stanu zdrowia. Sądzi, że  

w przypadku osób bardziej absorbujących byłaby w stanie przyjmować maksymalnie trzy osoby. 

 Ankietowane z Bratoszewic stwierdziły, że seniorzy powinni płacić czy dopłacać do usług, 

które oferuje g.o. Padła nawet kwota 400 zł miesięcznie, a argumentacja ze strony innych 

uczestniczek wywiadu odnosząca się do niskiego uposażenia emerytów i rencistów, została odparta. 

Założono, że skoro pracujące dzieci zajmujące się osobami starszymi i tak ponoszą jakieś koszty, to  

w przypadku ich wyjazdu za granicę, chęci skorzystania z urlopu itp., g.o. jawi się jako bardzo 

korzystna propozycja. Kolejna uczestniczka fokusa z regionu łódzkiego odwołała się do, jej zdaniem, 

bardzo ciekawej inicjatywy: „Chciałam opowiedzieć o jeszcze jednym pomyśle, z którym się 

zetknęłam. Był to dom seniora prowadzony przez gminę. Dom dziennego pobytu, gdzie 

pensjonariusze byli zwożeni z terenu gminy, dowóz był finansowany przez gminę, ale ci 

pensjonariusze wpłacali lub refundowali część kosztów tego pobytu z własnej kieszeni. Była to kwota 

około 150 zł na miesiąc. Oni czuli się z tym dobrze, że płacili za ten pobyt, bo mieli świadomość, że 

sami za siebie decydują, na co przeznaczają własne pieniądze. Ważne jest to, że rodzina im całkowicie 

tych pieniędzy nie zabiera, tylko oni mogą zadecydować na co je wydać. Czy nie dobrze byłoby tych 

pensjonariuszy od samego początku nauczyć, że jakaś drobna opłata byłaby wymagana?”. 

 W zakresie opłacalności takiego g.o. respondentka z Bratoszewic stwierdziła: „Myślę, że 

minimum musiałoby być to 3000 zł.  Zapewne, byłaby to kwota pomiędzy 3000 zł a 5000 zł”. A inna 

osoba dodała: „Jeżeli na przykład z gospodarstwa rolnik zarobi około 3000 i dodatkowo 3000  

z gospodarstwa opiekuńczego to myślę, że to byłby bardzo dobry układ”. 
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Ważnym aspektem wspierającym właściciela g.o. jest wolontariat. Jeden z uczestników 

fokusa wskazał na możliwość, z której mogą skorzystać osoby bezrobotne zgłaszając się do urzędu 

pracy w celu odbycia rocznego stażu, finansowanego przez urząd, bez konieczności zapewnienia tej 

osobie, ze strony pracodawcy, nawiązania stosunku pracy. Uczestnicy wywiadu w Karniowicach 

również wskazali na możliwość korzystania z wolontariatu, np. osób skupionych wokół Caritasu. 

Jednakże podkreślali, że w przypadku korzystania ze wsparcia uczniów, studentów, czy słuchaczy 

szkół medycznych, w ramach odbywanych przez nich praktyk zawodowych, konieczne jest posiadanie 

uprawnień do zatwierdzania sprawozdania z przebiegu praktyki. Jedna z respondentek podkreślała 

konieczność oferowania przez g.o. usług rehabilitacyjnych, które, jej zdaniem, są bardzo ważne dla 

zachowania sprawności fizycznej. Ogólnie, uzależniano zakres oferowanych usług od  ilości źródeł  

i wielkości środków płynących z dofinansowywania działalności g.o. Padały propozycje, ze względu na 

sąsiedztwo Krakowa i istnienia tam wielu placówek typu klub seniora, g.o. powinno oferować, oprócz 

form aktywizacji społecznej, dodatkowe usługi, np. gimnastyka, rehabilitacja. Respondenci nie byli  

w stanie określić jaką kwotę (dziennie) mógłby przeznaczać senior lub jego rodzina na pobyt w g.o. 

Wymieniano kwoty za całodobowy miesięczny pobyt – od 3 tys. zł do 6 tys. zł. Rozmówcy uważają, że 

g.o. powinny być otwarte również w weekendy, wakacje itd., ponieważ szczególnie w tym okresie 

dzieci osób starszych, zależnych, sami potrzebujący wytchnienia, chcieliby aby ich rodzicami mogli 

zająć się odpowiedni ludzie.  Ankietowani z Brodów są również byli zgodni co do tego, że osoby, które 

świadomie podjęły się prowadzenia g.o. powinny dostosować się do oczekiwań seniorów ich rodzin, 

co oznacza pełną mobilność takiego gospodarstwa w zakresie oferowanej opieki – liczba godzin 

dziennie, liczba dni w tygodniu, weekendy, wakacje itd.  

Respondentka z Lubiewa, osoba młoda, rozważająca podjęcie się działalności opiekuńczej 

zwróciła uwagę na ważny aspekt, mianowicie konieczność stałego wsparcia ze strony psychologa, 

który zajmowałby się podopiecznymi, ale również właścicielami i osobami zajmującymi się opieką  

w g.o. Jedni i drudzy potrzebują wsparcia. Dla każdej z tych grup pewne sytuacje są nowe, nietypowe, 

trudne i wymagają profesjonalnej pomocy ze strony osób trzecich.  

Z kolei, ankietowana z Brodów wskazała na pewien dylemat związany ze statusem właściciela 

gospodarstwa rolnego. Jej matka, w podeszłym wieku, jest takową właścicielką, ale ze względu na 

wiek, nie zajmuje się już prowadzeniem tej działalności. Jej córka formalnie zajmuje się tym 

gospodarstwem, a w przyszłości chciałaby utworzyć g.o. Pozostaje pytanie o status prawny tej 

działalności rolniczej, umożliwiający córce prowadzenie g.o. 

 Istotną kwestią związaną z funkcjonowaniem g.o. jest aktywizacja osób starszych realizowana 

poprzez czynności podejmowane w g.o. Respondenci z Karniowic sądzą, że drobne prace 

wykonywane przez seniorów – beneficjentów g.o. na rzecz tego gospodarstwa są wręcz pożądane 

jako forma aktywności fizycznej, poczucia bycia potrzebnym, co dla osób w starszym wieku jest 
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bardzo ważne i potrzebne. Podobną opinię wyrazili badani z Bratoszewic. Jednakże, uczestnicy 

badania w Karniowicach mają świadomość barier ze strony społeczności lokalnej. Sąsiedzi mogą 

opacznie rozumieć fakt wykonywania drobnych prac przez seniorów, np. postrzegać to jako formę 

wyzyskiwania innych ludzi. Na pewno wskazany byłby tu monitoring. Wyposażenie g.o. w kamery to 

konieczna inwestycja służąca kontroli bezpieczeństwa seniorów. Uczestnicy fokusa 

przeprowadzonego w Brodach również byli zgodni co do tego, że wykonywanie przez seniorów 

drobnych prac, np. w ogródku jest kwestią wręcz pożądaną, głównie ze strony samych beneficjentów, 

którzy nie wyobrażają sobie bezczynności. Dodatkowo, takie drobne prace mogłyby być formą 

częściowej rekompensaty za koszty pobytu w g.o. Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla obu stron – 

usługodawcy i usługobiorcy. 

Ankietowani podnosili kwestię ubezpieczenia, które musi posiadać zarówno beneficjent, jak  

i właściciel g.o. W Karniowicach stwierdzono, że forma i wysokość takowego ubezpieczenia powinna 

być uzależniona m.in. od stopnia niepełnosprawności psychofizycznej beneficjenta. O tym miałby 

decydować lekarz wydając odpowiednie zaświadczenie, które powinien wymagać od seniora 

właściciel g.o.  

 Respondentka z Lubiewa, odnosząc się do doświadczeń  funkcjonujących  

w regionie kujawsko-pomorskim g.o. wskazała na korzyść, jaka wynika z korzystania  

z profesjonalnego cateringu w ramach zapewnienia seniorom całodziennego wyżywienia.  

Z doświadczeń ankietowanych z Lubiewa wynika, że rozwiązanie to jest korzystne z wielu powodów: 

po pierwsze – załatwia sprawę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, po drugie – jest tańszym i bardziej 

wygodnym rozwiązaniem niż przygotowywanie posiłków przez gospodarzy, i wreszcie po trzecie – 

zostawia więcej czasu gospodarzom, którzy mogą poświęcić go seniorom. Żeby nie rezygnować 

całkowicie z klimatu domowych obiadów – kuchnia jest cały czas dostępna i seniorzy wraz  

z właścicielami g.o. wypiekają ciasta, przygotowują desery, zawsze wtedy, gdy mają na to ochotę. 

 Respondenci z Kielc, odnosząc się do specyfiki obszarów wiejskich położonych  

w pobliżu dużego miasta, podkreślali okazję, jaką dla g.o. na wsi jest pozyskiwanie podopiecznych 

zamieszkałych w mieście. Jednakże w przypadku dofinansowywania przez samorządy takich usług, 

ważne jest aby „pieniądze szły za seniorem”, co oznacza, że w kwestie subsydiowania działalności 

opiekuńczej powinny być zaangażowanie zarówno gminy wiejskie, jak i miejsko-wiejskie.  
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         4.2.4 Wsparcie dla gospodarstw opiekuńczych 

 

 Z przeprowadzonych wywiadów fokusowych wynika, że uczestnicy są w pełni przekonani  

o tym, że funkcjonowanie g.o., przynajmniej w pierwszych latach, bez wsparcia instytucjonalnego  

i finansowego jest praktycznie niemożliwe. 

 Respondenci z Karniowic podkreślali kwestię koniecznego wsparcia ze strony władz lokalnych. 

Sugerowano, że otwarcie pilotażowego g.o., promowanego przez gminę, stanowiłoby zachętę do 

podejmowania przez innych rolników podobnych inicjatyw. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

(GOPS), czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) mogłyby okazać się właściwymi instytucjami 

do administrowana g.o., ale bez odgórnych regulacji, powodzenie takiego przedsięwzięcia pozostaje 

pod znakiem zapytania. Podobnie w przypadku zaangażowania lekarza, pielęgniarki – konieczne są 

odpowiednie przepisy, procedury odnoszące się do zasad funkcjonowania g.o. na każdym ich etapie.  

 Ankietowani z Brodów bardzo krytycznie odnieśli się do dotychczasowego zaangażowania  

w zakresie pomocy wymaganej przez osoby starsze. Szczególnie trudna jest sytuacja seniorów 

mieszkających na obszarach wiejskich. Pomimo, że świadczenie tej pomocy jest zadaniem 

statutowym właściwych organów, w praktyce trudno to wyegzekwować. Dlatego, uczestnicy fokusa 

bardzo sceptycznie ocenili gotowość włączania się instytucji publicznych, w tym gminnych, w proces 

powstawania g.o. Chyba, że będzie to odgórnie narzucone zadanie wraz ze skuteczną kontrolą  

w zakresie jego realizowania. 

 Respondenci uczestniczący w pilotażu g.o. (region kujawsko-pomorski) doświadczyli już 

efektów braku jakiejkolwiek współpracy oraz wsparcia ze strony gminy oraz ośrodków, takich jak 

GOPS. Jak powiedziała jedna z ankietowanych: „Mogę powiedzieć, że na ten moment to, co do tej 

pory przeżyliśmy, to współpraca była do niczego po prostu. Wyglądało to zwykle tak, że fajnie że się 

coś u nas dzieje, gmina się mogła pochwalić. Rekrutacja wyglądała tak, bo mieliśmy bardzo duży 

problem żeby te osoby znaleźć, zwłaszcza w pierwszej edycji, był problem żeby kogokolwiek 

przekonać i wyciągnąć z domu. Była prośba do GOPS, GOPS. Powiedzieli, że tak, pomożemy, i na tym 

się zwykle kończyło. Bardzo źle to wspominam. Myślę, że bez rozwiązań strukturalnych nie da się 

tego załatwić. Żaden urzędnik dobrowolnie nie weźmie sobie tego na głowę”.  Zwrócono także uwagę 

na konieczność medialnego wspierania tego typu inicjatyw. Idea g.o. powinna być szerzej 

propagowana, aby społeczeństwo oswajało się z nowym pomysłem dotyczącym wspierania 

aktywności osób starszych. 

Ankietowana z grupy fokusowej w Bratoszewicach przytoczyła przykład z własnego życia, 

gdzie nie mając ciągłości przez pięć lat w gospodarowaniu, miała problem z nabyciem ziemi jako 

rolnik. Zwróciła się z tym problemem do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (KOWR) i jak 
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stwierdziła: „Być może taki KOWR, który ma dofinansowanie jak przypuszczam z ministerstwa,  

i udziela rolnikom już jakiś pożyczek, mógłby się włączyć w działalność gospodarstw opiekuńczych?” 

Na brak wsparcia ze strony władz gminy w zakresie inicjatyw lub innowacji społecznych 

wskazywali również uczestnicy fokusa z regionu opolskiego (Łosiów). Jedna z respondentek, rolniczka 

pełniąca funkcję sołtysa, zamieszkała w okolicach Brzegu, nadaremnie zabiegała o pomoc gminy, aby 

otworzyć w jej wsi, liczącej 1000 mieszkańców, jakąś świetlicę. Próbowała skorzystać z programu 

Senior Plus. Niestety, nic się nie udało zrobić. Ze strony moderatora padło pytanie, czy sam sołtys 

mógłby być pomocny dla g.o. w zakresie rekrutacji osób do takich gospodarstw, czy załatwiania 

innych spraw formalnych z tytułu dobrego rozeznania wśród lokalnej społeczności. Okazało się, że 

owszem, pani sołtys dobrze zna i utrzymuje osobiste kontakty z rdzennymi mieszkańcami, głównie 

zamieszkującymi w centrum wsi. Natomiast, na obrzeżach miejscowości budują się nowe domy, 

odgradzane wysokimi płotami, z alarmem i psami strzegącymi dostępu do posesji. Pani sołtys nie zna 

tych ludzi, nigdy ją do siebie nie wpuszczają (np. gdy roznosi formularze podatkowe), dlatego nie ma 

żadnej wiedzy na temat nowoosiadłej społeczności. Inna ankietowana z Łosiowa stwierdziła, że 

przynajmniej na niektórych wsiach prężnie funkcjonują rady parafialne oraz Caritas. Przygotowują 

tam paczki na święta dla osób ubogich oraz w inny sposób dostarczają wsparcia starszym osobom. 

Organizacje te mogłyby służyć pomocą powstającym g.o. 

Okazuje się, że zdarzają się chlubne wyjątki odnoszące się do instytucji wspierających 

obywateli w ich działalności. Respondent z Łosiowa relacjonował: „My z żoną prowadzimy 

gospodarstwo już kilkanaście lat, agroturystyczne,  przyjmujemy tam także osoby niepełnosprawne, 

współpracujemy w naszej gminie z ośrodkiem pomocy społecznej, mamy panią dyrektor w tym 

ośrodku, która naprawdę jest otwarta. W tygodniu zwozi osoby potrzebujące pomocy do swojego 

ośrodka. Natomiast, kiedy jest lato i pogoda, zależy jej na tym, aby oni byli poza ośrodkiem. Dwa razy  

w tygodniu organizuje busa, którym te osoby wraz z opiekunem przyjeżdżają do naszego 

gospodarstwa. (…) pani dyrektor (…) założyła stowarzyszenie i stara się pisać projekty i pozyskiwać 

dofinansowanie, na razie bardzo dobrze jej to wychodzi. Ale jak długo to będzie trwało, tego nie 

wiemy”. 

 Wsparcie dla potencjalnych właścicieli g.o. powinno oznaczać takie działania, które 

rzeczywiście podążają za potrzebami osób przedsiębiorczych, będących i w odpowiednim wieku,  

i w odpowiednim miejscu swojego życia zawodowego, jak również są wystarczająco dojrzałe  

i przygotowane do tego, by podejmować nowe wyzwania. Nie można blokować takich inicjatyw 

osobom, które np. ukończyły już 40 rok życia, o czym opowiedziała respondentka z regionu 

opolskiego: „Jeżeli na mojej wsi znalazłoby się jakieś osoby, które by wymagały takiej opieki, to być 

może powinno się złożyć jakiś wniosek do gminy i pod tym wnioskiem mógłby podpisać się na 

przykład sołtys. Chciałam jeszcze jedną rzecz zauważyć. Wcześniej, jak chodziliśmy na szkolenia 
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dotyczące gospodarstw opiekuńczych, to ja nie mogłam złożyć wniosku o dofinansowanie, bo 

wiekowo się nie łapię. Tam było zakładanie gospodarstwa do 40 lat. Tam naprawdę są takie 

ograniczenia. Więc może być problem z chętnymi do prowadzenia takiego gospodarstwa”. 

 Respondenci z Kiec wskazali na Lokalne Grupy Działania (LGD) jako potencjalnych partnerów 

lub wręcz organizacji, która lokalnie mogłaby sprawować pieczę nad siecią g.o. w danym regionie. 

Jako argument podano fakt, iż obszar działania LGD pokrywa praktycznie cały kraj. Działacze LGD 

mają doświadczenie w pracy z ludźmi i znają ich mentalność. Warto zauważyć, że gmina i tak jest 

członkiem LGD. Można by połączyć pracę GOPS z LGD. Kolejny ankietowany również skłaniałby się ku 

rozwiązaniu z LGD, ponieważ jest to formuła sprawdzona od lat.  Wspomniał, że: „W skład naszego 

LGD „Wokół Łysej Góry” wchodzi siedem gmin, które w innych wypadkach nie umieją się dogadać,  

a w ramach LGD jakoś dobrze współpracują. Budżet takiego LGD na cztery lata to około 10 mln zł. 

LGD ma rozeznanie, bo w każdej gminie jest koordynator, który zna lokalne uwarunkowania, i to już 

jest 50% pracy zrobionej”. Inna rozmówczyni nie była tak optymistyczna twierdząc, że na pewnych 

rozwiązaniach korzystają albo ci, którzy znają się z urzędnikami, albo z ludźmi LGD. Skonkludowała, że 

należy pomagać ludziom, a lokalne układy z urzędnikami i innymi decyzyjnymi osobami nie powinny 

zabijać innowacyjności wśród rolników. 

 

 4.2.5 Bariery utrudniające powstawanie gospodarstw opiekuńczych 

 
 Ankietowana z Kielc stwierdziła, że społeczeństwo nie dojrzało jeszcze to tego typu inicjatyw, 

co potwierdza kolejna wypowiedź respondentki z regionu świętokrzyskiego. Stwierdziła ona, że 

wiejskim środowisku lokalnym poważnym ośrodkiem opiniotwórczym jest sołtys i rada sołecka.  

W swojej miejscowości spotkała się z następującą reakcją na pomysł otwarcia ośrodka dla osób 

starszych: „…jak otworzą ten dom, to te stare będą tam łazić. Oni nie chcą takiego domu w pobliżu, 

bo nie chcą patrzeć na trzęsącego się dziadka”.  

Inna uczestniczka fokusa z Kielc stwierdziła, że największą przeszkodą jest brak długofalowej 

polityki w kwestii gospodarstw opiekuńczych. Na zawiłości prawne i brak stabilności prawa, co 

stanowi poważną przeszkodę w propagowaniu idei g.o., zwrócili również uwagę respondenci  

z Łosiowa. Również respondentka z Brodów wyraziła zaniepokojenie nadmiarem wymogów i barier, 

które będą pojawiać się przed potencjalnymi właścicielami g.o. ze strony różnych instytucji, a głównie 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sama uczestniczyła w różnych projektach, korzystała z programów  

i jest przekonana o tym, że przedstawiciele instytucji zrobią wszystko żeby utrudnić,  

a nie pomóc. 

W Karniowicach podstawową, deklarowaną przez uczestników badania barierą jest bariera 

finansowa, w szczególności gdy pewne inwestycje, modernizacje są niezbędne, aby w ogóle móc 
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rozpocząć działalność w ramach g.o. Kolejnym wyzwaniem jest finansowanie pobytu seniorów w g.o. 

Istotną kwestią jest samo pozyskiwanie beneficjentów. Uczestniczka fokusa z Łosiowa zwróciła uwagę 

na to, że g.o. nie powinny cechować się bardzo wystandaryzowaną opieką medyczną, ponieważ to 

znacznie podnosi kosztochłonność takiego przedsięwzięcia i tym samym wzrasta cena pobytu  

w takim gospodarstwie. Osoba z tej samej grupy fokusowej uznała, że istotną barierą z obu stron – 

usługodawcy i usługobiorcy g.o. jest konieczność zorganizowania i finansowania transportu. 

Respondenci z Brodów stwierdzili, że w przypadku osób starszych istnieje większa integracja  

w danym środowisku lokalnym (wieś), co oznacza, że jak organizowano w danej wsi np. święto 

seniora, to pojawiały się na nim mieszkańcy głównie tej miejscowości. W przypadku imprezy, jaką jest 

Sylwester (goście zróżnicowani pod względem wieku), zdecydowaną większość stanowili mieszkańcy  

z innych miejscowości. Podobnie, jeśli rolnik pragnie sprzedać swoje płody rolne. Nie kupi ich sąsiad; 

trzeba je sprzedać np. na rynku w mieście. Jednakże, nie obawiają się zawiści, czy zazdrości ze strony 

np. swoich sąsiadów. Ci sami ankietowani za główne bariery utrudniające otwieranie g.o. uznali 

zawiłości prawne i wszelkie inne formalności. Podobnie jest w przypadku korzystania z różnych 

programów czy dopłat. Jak stwierdziła ankietowana: „Ja korzystałam z kilku programów, między 

innymi z Młodego Rolnika, robiliśmy też coś z ARiMR7. I ta biurokracja jest tak rozbudowana, że jest 

to po prostu straszne. A czasem wystarczy drobny błąd, który jest kropką nad  

i, i odrzucone jest wszystko. Bo się nie zgadza wielkość czegoś tam, czepiają się szczegółów, ktoś na 

przykład nie jest rolnikiem – bo przez pięć lat nie prowadzi czynnie gospodarstwa”. Pani inspektor 

dodała, że „kosztochłonna może być konieczność dostosowania tego domu do nowych wymogów. To 

zawsze są koszty”. 

Innym aspektem podkreślanym przez badanych (Karniowice) jest konieczność pozyskania 

środków na przejazdy seniorów do g.o. Ciekawym rozwiązaniem, zaproponowanym przez 

respondentów, w celu zminimalizowania różnych kosztów, np. reklamy, marketingu, jest utworzenie 

sieci g.o., tak jak w przypadku sieci zagród edukacyjnych. Również zdaniem ankietowanych  

z Bratoszewic istnienie sieci pomogłoby zniwelować sporo barier stojących przed g.o. Jak stwierdziła 

jedna z uczestniczek: „A może można by taką internetową bazy gospodarstw stworzyć? Ludzie teraz 

wielu rzeczy szukają w internecie, gdyby była taka baza gospodarstw mogliby wyszukać jakieś 

niedaleko siebie”. 

 W Lubiewie zwracano uwagę na problem który już się pojawił z tytułu realizowania projektu 

dotyczącego g.o. Otóż, lekarz wystawiający zaświadczenie dla potencjalnego pensjonariusza 

zaznaczał opcję jego zależności od osób trzecich. W przypadku małżeństwa, gdzie żona takową osobą 

była, mąż był w pełni samodzielni, ale do gospodarstwa chcieli udać się oboje. W końcu ten problem 

                                                           

7
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
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udało się załatwić, ale przykład ten pokazuje, że procedury nie mogą być na tyle sztywne, aby gubić  

w nich dobro samego człowieka. Jedna z respondentek z regionu kujawsko-pomorskiego, posiadająca 

już doświadczenie w prowadzeniu g.o., zwróciła uwagę na inny typ barier mających swoje podłożenie 

w kwestiach finansowych oraz mentalnościowych. Otóż, osoby starsze traktowane bywają jedynie 

jako źródło dochodu (emerytura) oraz pomoc w wychowywaniu wnuków. Umożliwienie takiej osobie 

korzystania z usług g.o. oznacza utratę jednej i drugiej możliwości czerpania korzyści przez dzieci 

seniorów. Sytuacja w naszym kraju, gdzie seniorzy nie mogą liczyć na wsparcie instytucjonalne, niskie 

emerytury i renty – to podstawowe przeszkody utrudniające korzystanie przez osoby starsze  

z różnych form opieki i aktywizacji.  

 Respondentki z Bratoszewic wyraziły zaniepokojenie faktem konieczności uregulowań 

dotyczących różnych sytuacji, które mogą pojawić się w g.o., np. pogorszenie się stanu zdrowia 

podopiecznego. 

 Pewną przeszkodą, przynajmniej na początku uruchamiania g.o., może być obawa 

potencjalnych pensjonariuszy o to, żeby nie byli traktowani przedmiotowo, tak jak to bywa DPS czy 

OPS. Jak stwierdziła uczestniczka fokusa w Łosiowie: „chodzi o to, żeby była właśnie atmosfera taka, 

żeby te osoby starsze czuły się dobrze i współpracowały ze sobą. Każdy z nich ma imię, nazwisko, 

jakąś przeszłość i historię. To nie powinno być takie testowanie ludzi i przyjmowanie ich na krótkie 

okresy, a potem zmiana”.   

 Istotną barierą jest utrwalanie przez władze gminy nieracjonalnego gospodarowania 

środkami publicznymi, a co za tym idzie, może to spowodować opór przed podejmowaniem przez 

samorządy nowych wyzwań, jakim jest wsparcie dla g.o. Ankietowani z Kielc odnieśli się do przykładu 

publicznego ośrodka wsparcia dla osób starszych, w którym zmniejszyła się liczba pensjonariuszy po 

tym, jak muszą oni dopłacać do oferowanych im usług. Otóż, na 10 podopiecznych przypada siedmiu 

pracowników GOPS. Jeden z respondentów podsumował ten wątek następująco: „Moim zdaniem 

gmina powinna zracjonalizować swoje wydatki społeczne. Jeżeli w miasteczku wielkości Buska-Zdroju 

jest 5 pracowników w dziale socjalnym to w porządku, a u nas jest na przykład 30 takich 

pracowników.” 
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         4.2.6 Analiza SWOT gospodarstwa opiekuńczego 

 

Mocne strony 
 
 gotowość podjęcia się przez respondentów 

nowych obowiązków związanych z g.o.; 
 dyspozycyjność czasowa potencjalnych 

właścicieli g.o. oraz dostosowanie się do 
potrzeb seniorów w zakresie oferowanych 
usług; 

 posiadanie przez gospodarstwa rolne 
podstawowej infrastruktury; 

 deklarowane przez członków rodzin wsparcie 
dla potencjalnych właścicieli g.o.; 

 posiadanie uprawnień opiekuna medycznego 
osób starszych; 

 możliwość korzystania z wolontariatu 
     doświadczenia, które posiadają pilotażowe g.o.  
     z regionu kujawsko-pomorskiego. 
 

Słabe strony 
 
 konieczność zorganizowania  

i finansowania transportu 
podopiecznych; 

 koszty inwestycji lub modernizacji; 
 kwalifikacje niezbędne do świadczenia 

usług opiekuńczych; 
 konieczność współpracy  

z wykwalifikowanym personelem 
(pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, 
itp.); 

 konieczność zabiegania o fundusze; 
 pozyskiwanie potencjalnych klientów 

g.o.; 
 nieokreślony status g.o.; 
 brak odpowiednich przepisów; 
 brak wsparcia ze strony władz lokalnych. 

Szanse 
 
     nisza rynkowa – popyt na usługi, które oferuje  
       g.o.; 
 atrakcyjne perspektywy dla g.o., zwłaszcza na 
       obszarach wiejskich oddalonych od miast; 
 możliwość wykorzystania istniejących 

budynków (np. świetlice wiejskie); 
 zagospodarowanie infrastruktury, zwierząt 

które posiadają właściciele gospodarstw 
agroturystycznych oraz farm edukacyjnych; 

 wykorzystanie g.o. jako platformy wymiany 
doświadczeń; 

 wykorzystanie potencjału sprawnych 
seniorów (realizacja celów biznesowych); 

 możliwość pozyskiwania dotacji; 
 możliwość wsparcia ze strony LGD oraz innych 

organizacji pożytku publicznego; 
 zorganizowanie sieci g.o. 

 

Zagrożenia 
 
 uzależnienie od subwencji państwa; 
 brak długofalowej polityki w zakresie 
       g.o.; 
 w przypadku braku wsparcia dla g.o. – 

koszty pobytu mogą stanowić istotną 
barierę dla seniorów; 

 utrwalanie przez samorządy terytorialne 
nieracjonalnego gospodarowania 
środkami publicznymi w zakresie 
wsparcia osób starszych; 

 konieczność dostosowania się do 
restrykcyjnych przepisów, np. 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

 osoby zajmujące się opieką osób 
starszych muszą posiadać odpowiednie 
predyspozycje i umiejętności; 

 konieczność zmiany mentalności osób 
starszych w zakresie korzystania  
z opieki; 

 postrzeganie seniorów przez młodsze 
pokolenie jako osób, od których 
oczekuje się pomocy (przy 
wychowywaniu wnuków). 
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         4.2.7 Podsumowanie 

 
Analiza SWOT, przeprowadzona na podstawie wywiadów fokusowych, pozwala na dokonanie 

wstępnej oceny innowacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest g.o. Jest ono postrzegane jako możliwość 

dywersyfikacji źródeł dochodu gospodarstw rolnych, dedykowane rolnikom, którzy zdecydują się na 

świadczenie usług społeczno-opiekuńczych dla osób starszych. Jak każda nowa forma biznesu 

wprowadzana na rynek, wymaga oceny możliwości powodzenia tego przedsięwzięcia w odniesieniu 

do jego szans, zagrożeń oraz słabych i mocnych stron. Zrealizowane badania fokusowe stanowiące 

początkowy, rozpoznawczy materiał w zakresie g.o., umożliwiają ocenę postaw rolników, ich 

gotowości do podjęcia się nowego wyzwania na tle pojawiających się szans, ale uwzględniając 

również bariery społeczno-ekonomiczne. 

 Specyfikacja istotnych zagrożeń wyłaniających się wskutek rozmów z przedstawicielami 

przedsiębiorczej grupy rolników reprezentujących różne makroregiony Polski odnosi się do tych 

kwestii, które były poruszane we wszystkich lub prawie wszystkich wywiadach. Podobnie,  

w przypadku szans oraz mocnych i słabych stron. Przedstawione w tej części raportu konkluzje są 

odzwierciedleniem uśrednionych opinii ankietowanych. Takie podejście pozwala na pewne 

uogólnienia, a co za tym idzie, wyszczególnienie istotnych, uniwersalnych kwestii wykorzystanych do 

oceny g.o. Jednym z najistotniejszych aspektów jest uzależnienie funkcjonowania g.o. od subwencji 

państwa. Zarówno sektor gospodarki, jakim jest rolnictwo oraz obszar usług społecznych,  

w przeważającej mierze finansowane ze środków budżetowych, wymuszają ścisłe powiązanie g.o.  

z polityką państwa. Polityka ta powinna stanowić jeden z priorytetów każdego rządu. Powodzenie 

tego przedsięwzięcia zależy od gwarancji włączenia g.o. w nurt długofalowej polityki. Brak wsparcia 

oferowanego g.o. może stanowić istotną barierę dla seniorów i ich rodzin. Koszty pobytu w dziennym 

domu opieki, w przypadku, gdy osoby starsze same musiałyby je ponosić, w dużym stopniu zagraża 

powodzeniu przedsięwzięciu, jakim są g.o. Problemem sygnalizowanym przez uczestników wywiadów 

fokusowych jest nieracjonalny sposób gospodarowania środkami publicznymi w zakresie wspierania 

osób starszych. Oznacza to, że pieniądze nie są lokowane w te formy opieki instytucjonalnej, które są 

najbardziej pożądane przez seniorów. Zasygnalizowane kwestie wymagają jednak głębszej analizy, 

która zostanie podjęta w kolejnych badaniach projektu GROWiD. Gospodarstwa świadczące wsparcie 

społeczno-opiekuńcze stanowią specyficzną formę usług, gdzie mają zastosowanie różne przepisy, 

zarówno w odniesieniu do samych usług, jak i konieczności posiadania odpowiedniego standardu  

w zakresie infrastruktury, wyżywienia, bezpieczeństwa i jakości. Zatem, oprócz konieczności istnienia 

jasnych, jednoznacznych przepisów, ważny jest również sposób ich egzekwowania, który nie 

powinien zniechęcać przedsiębiorczych rolników. Nie tylko przedsiębiorczość stanowi wyznacznik dla 

rolników pragnących podjąć nowe wyzwania. Specyficzny zakres usług i praca z osobami starszymi 
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wymaga odpowiednich predyspozycji i umiejętności. Odpowiedzialność, którą się bierze za człowieka, 

zwłaszcza człowieka starszego i chorego, jest wyzwaniem, którym mogą nie wszyscy podołać. Sami 

seniorzy są grupą wymagającą dużego nakładu pracy reszty społeczeństwa, aby zmieniać istniejące 

stereotypy społeczne i uprzedzenia związane ze starością i starzeniem się. Wypracowane  

w zachodniej części Europy standardy i pozytywne postawy wobec korzystania przez osoby starsze  

z różnych form opieki podnoszących ich jakość życia, w przypadku Polski praktycznie nie istnieją. To 

samo dotyczy młodszego pokolenia, które zwykło marginalizować potrzeby społeczne seniorów, 

sprowadzając sens ich życia do bycia potrzebnym dzieciom w zakresie pomocy w prowadzeniu domu 

czy opieki nad wnukami. 

 Oprócz oczywistych zagrożeń, które powinni uwzględniać rolnicy podejmujący się otwierania 

g.o., pojawiają się również i szanse. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim istniejącą niszę 

rynkową oznaczającą popyt na usługi, które oferuje g.o. Ich szczególny walor stanowi zarówno sama 

lokalizacja g.o. umożliwiająca kontakt z naturą, jak i dzienna forma pobytu. To, co wyróżnia g.o. na tle 

innych, dostępnych usług, to aktywizacja społeczna osób starszych oraz podstawowe usługi 

opiekuńcze. Szczególnie, na obszarach wiejskich oddalonych od ośrodków miejskich, istnieje potrzeba 

zapewnienia osobom starszym kontaktów społecznych z rówieśnikami. W miastach sporo jest klubów 

seniora i innych podobnych miejsc, gdzie osoby starsze mogą spędzać wolny czas. Na wsi, seniorzy 

pozostają w swoich domach. Wielu uczestników wywiadów fokusowych wskazywało na możliwość 

wykorzystania w tym celu budynków, jak świetlice wiejskie. To miejsca, które mogłyby być 

zagospodarowane przez g.o. w celu prowadzenia tam zajęć, organizowania spotkań, uczestniczenia  

w imprezach organizowanych przez gminę itp. Wśród uczestników badań, potencjalnych właścicieli 

g.o., sporo było rolników, którzy przetarli już szlaki w zakresie wprowadzania innowacyjnych usług do 

swych gospodarstw rolnych. Mowa o gospodarstwach agroturystycznych i edukacyjnych. Niektóre  

z nich włączyły już formy usług opiekuńczych (np. dzieci autystyczne) do swej działalności. Dla tych 

przedsiębiorczych rolników g.o. jawi się jako atrakcyjna forma poszerzania usług i dalszej 

dywersyfikacji źródeł dochodów. Zwrócono również uwagę na bardzo ciekawą i pożyteczną funkcję, 

którą mogą pełnić g.o. Zarówno w kwestii wymiany doświadczeń rolników zajmujących się 

działalnością opiekuńczą, jak i beneficjentów oraz ich rodzin, g.o. może stanowić platformę służącą 

wymianie informacji oraz transferu wiedzy. Nie należy zapominać o tym, że osoby starsze, którym 

stan zdrowia umożliwia w miarę aktywne życie, oczekują od właścicieli g.o. oferty w zakresie 

zagospodarowania czasu, uwzględniającej drobne prace fizyczne. To również istotny aspekt, który 

odpowiednio wykorzystany, jest szansą dla g.o., aby zminimalizować koszty pobytu seniorów dzięki 

ich wkładowi w funkcjonowanie g.o. Na redukcję kosztów wpływa również możliwość pozyskiwania 

środków zewnętrznych z tytułu dotacji lub realizacji projektów. G.o. może stać się atrakcyjnym 

partnerem dla LGD oraz innych organizacji pożytku publicznego w realizacji wspólnych przedsięwzięć 
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w partnerstwie z lokalnym samorządem i przedstawicielami biznesu. Dla większej efektywności 

pozyskiwania środków na bieżącą działalność g.o. oraz w celach marketingowych, byłoby korzystne, 

aby w przyszłości gospodarstwa te połączyły się i w formie sieci funkcjonowały podobnie jak farmy 

edukacyjne. 

W wyniku badań wyspecyfikowano także słabe strony przedsięwzięcia, jakim są g.o. 

Najczęściej wymienianym przez respondentów wyzwaniem jest konieczność zorganizowania  

i finansowania transportu podopiecznych. Część badanych deklarowała posiadanie busów, lecz dla 

potencjalnych właścicieli g.o. fakt ten stanowi istotne wyzwanie. Zakładając, że seniorzy będą 

dojeżdżać z różnych miejscowości i być może w różnym czasie, transport stanowi kluczową kwestię. 

Oczywiście, nie sposób pominąć kosztów, jakie musi ponieść gospodarz w zakresie koniecznych 

inwestycji lub modernizacji istniejącej infrastruktury. Jest zrozumiałe, że rolnik będzie uzależniał 

zakres oferowanych usług od swoich możliwości, bez konieczności ponoszenia nadmiernych 

wydatków – przynajmniej na początku swojej drogi związanej z prowadzeniem tego biznesu. Na 

razie brak jest stosownych wytycznych zarówno w zakresie koniecznej infrastruktury, jak  

i niezbędnych kwalifikacji, jakie musi posiadać właściciel g.o. Ale już teraz nie ma wątpliwości co do 

tego, że wymogi te będą musiały zostać spełnione. W zależności od oferty g.o., należy uwzględniać 

konieczność współpracy z wykwalifikowanym personelem (pielęgniarka, psycholog, rehabilitant itp.), 

co oczywiście podnosi stałe koszty własne gospodarstwa, jak i cenę oferowanych usług. Słabą stroną 

jest konieczność zabiegania o fundusze, aby zminimalizować własne koszty. Poszukiwanie 

zewnętrznych źródeł finansowania jest zarówno szansą, ale dla przedsiębiorczych rolników, jak  

i słabą stroną dla tych potencjalnych właścicieli g.o., którzy są mniej mobilni w tym zakresie. Dużym 

wyzwaniem jest pozyskiwanie potencjalnych klientów g.o., przynajmniej w początkowej fazie 

uruchamiania g.o. Przy optymistycznym założeniu, że zostanie wypracowany pakiet rozwiązań 

prawnych i administracyjnych, pozyskiwaniem seniorów do g.o. będą zajmowały się odpowiednie 

instytucje. Należy jednak uwzględnić fakt, że nowopowstający biznes, i to w specyficznych 

uwarunkowaniach, generuje konieczność ponoszenia wszelkich kosztów przez samych właścicieli. 

Bariery te, w dużym stopniu, pomogłyby zniwelować zasady dotyczące statusu prawnego g.o., co 

dawałoby rolnikowi możliwość podejmowania określonych działań w zakresie formy g.o., 

ubezpieczenia i innych. Obecnie, gdy brak jest odpowiednich przepisów regulujących zasady g.o., 

trudno oczekiwać od rolników jasnej deklaracji co do ich zamiarów w zakresie utworzenia tych 

gospodarstw. Zadania nie ułatwiają instytucje, które mogłyby być, a nie są pomocne w uruchamianiu 

tej działalności. Respondenci, gremialnie, deklarowali brak potencjalnego wsparcia ze strony władz 

lokalnych. Odwołując się do swoich dotychczasowych doświadczeń, nie postrzegają wśród 

przedstawicieli samorządu lokalnego partnerów, z którymi mogliby  współpracować. 
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Pozostają jeszcze mocne strony, które stanowią dla g.o. istotne przesłanki skłaniające do 

podjęcia się prowadzenia takiego biznesu. Przede wszystkim jest to deklarowana przez 

respondentów pełna otwartość i gotowość na przyjęcie nowych wyzwań. Prawdziwy przedsiębiorca 

to taki, który nie tylko jest otwarty na nowe doświadczenia, ale również ma świadomość istniejącego 

ryzyka i zamierza je podjąć. G.o. to odpowiedzialny, społeczny biznes. Zatem, taka postawa 

uczestników fokusa wiele obiecuje. To, że rolnicy rozumieją czym ma być g.o., świadczy ich postawa 

wobec potrzeb i oczekiwań beneficjentów. Jest pełna gotowość w zakresie dyspozycyjności czasowej 

potencjalnych właścicieli g.o. oraz chęć dostosowania oferowanych usług do wymogów lokalnego 

rynku. Istotnym atutem jest posiadanie przez gospodarstwa rolne podstawowej infrastruktury, to 

znaczy przestronnych domów mieszkalnych oraz budynków gospodarczych, które można 

zaadaptować do potrzeb g.o. W zasadzie wszyscy uczestnicy, którzy wyrazili zainteresowanie 

otworzeniem g.o. mają zwierzęta, ogrody oraz inne miejsca służące rekreacji, gotowe na przyjęcie 

seniorów. Ważnym aspektem, który zwłaszcza na początku uruchamiania biznesu, może znacznie 

wpłynąć na obniżenie kosztów, jest personel. Duża część ankietowanych deklarowała wsparcie ze 

strony swojej najbliższej rodziny, która gotowa jest pomóc w prowadzeniu biznesu. Niebagatelne 

znaczenie ma fakt, że niektórzy rolnicy posiadają uprawnienia opiekuna medycznego osób starszych. 

Mocną stroną idei g.o. jest możliwość korzystania z wolontariatu, co jest praktyką powszechnie 

stosowaną w różnych placówkach świadczących pomoc i wsparcie dla różnych grup społecznych. 

Podobnie jak w przypadku wolontariatu, który został już przetestowany w polskich warunkach, jest  

z samymi g.o. Bardzo istotną kwestią dla rolników podejmujących się prowadzenia g.o. jest 

możliwość korzystania z doświadczeń pilotażowych gospodarstw zlokalizowanych w regionie 

kujawsko-pomorskim. Wprawdzie gospodarstwa te korzystają w pełni ze wsparcia finansowego  

z tytułu uczestnictwa w różnych projektach, co zdejmuje z barków gospodarzy wiele problemów 

natury organizacyjnej. Jednakże, oprócz kwestii finansowych, pozostają inne, niemniej ważne, jak 

organizowanie opieki, zajęć, współpracy z rodzinami podopiecznych. Wszelkie doświadczenia, które 

zdobyły te gospodarstwa są bardzo cenne dla ich potencjalnych naśladowców. 

Przeprowadzoną analizę SWOT należy traktować jako wstępną, orientacyjną próbę oceny idei 

g.o. i jej szans powodzenia w polskich warunkach. Wnioski z badań stanowią przyczynek do 

kolejnych analiz, które będą prowadzone w ramach projektu GROWiD. 
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4.3 Badania ankietowe wśród właścicieli gospodarstw rolnych 

4.3.1 Profil społeczny gospodarstw deklarujących zainteresowanie  prowadzeniem usług 

opiekuńczych  

 
Jako najważniejszy efekt badań opinii 500 właścicieli gospodarstw rolnych lub ich najbliższych 

członków uznaje się diagnozę gotowości rolników do prowadzenia wiejskich gospodarstw 

opiekuńczych. W zebranych danych powinny się uaktywnić poznawcze korelaty oczekiwań oraz 

wyobrażeń społecznych, kształtowane przez gotowość rolniczych respondentów do podejmowania 

innowacyjnych form gospodarowania zasobami własnych rodzin. Dostrzeganie potencjału swojego 

gospodarstwa rolnego do świadczenia usług opiekuńczych, dla osób z ograniczeniami samodzielności 

wynikającymi z wieku lub stanu zdrowia, traktuje się jako przejaw otwartości części rolników na 

rozszerzanie profilu swojej działalności ekonomicznej. Zostaną ustalone cechy profilowe tej kategorii 

osób i ich gospodarstw domowych, a także oczekiwania w zakresie form wsparcia i korzyści  

z podejmowania ewentualnej aktywności opiekuńczo-pobytowej, a nawet rehabilitacyjnej dla 

beneficjentów potencjalnych świadczeń – osób w wieku senioralnym.  

Ideą wiodącą oferty służącej zapewnianiu opieki dziennego pobytu osobom niesamodzielnym 

w środowisku wsi jest wsparcie dla najsłabszych członków społeczności lokalnych, którzy z racji 

zaawansowanego wieku i złego stanu zdrowia wymagają dozoru oraz aktywizacji zabezpieczających 

im dobrostan bytowy i psychologiczno-społeczny. 

Poznawczo istotne jest ustalenie jakie cechy posiadają osoby prowadzące własne 

gospodarstwa rolne, które deklarowały w badaniu CATI zainteresowanie ewentualnym 

prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych.  

Wstępnym zabiegiem prowadzonej analizy było zweryfikowanie deklarowanych chęci 

podjęcia się prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego przez ankietowanych za pośrednictwem 

kwestionariusza wywiadu. Wywiad zawierał trzy kluczowe pytania:   

a) Pyt. nr 12 –  CZY BYŁ(A)BY PAN/I ZAINTERESOWANY/A UTWORZENIEM GOSPODARSTWA 

OPIEKUŃCZEGO? Ale bez doprecyzowania, że we własnym gospodarstwie domowym; 

b) Pyt. nr 11 –  JEŚLI BYŁ(A)BY PAN/I ZAINTERESOWANY/A UTWORZENIEM GOSPODARSTWA 

OPIEKUŃCZEGO TO ILE OSÓB Z PANA/I GOSPODARSTWA DOMOWEGO MOGŁOBY WŁĄCZYĆ SIĘ W TĘ 

DZIAŁALNOŚĆ? 

c) Pyt. nr 16 – JAKI PAKIET USŁUG MÓGŁBY/MOGŁABY PAN/I OFEROWAĆ W RAMACH GOSPODARSTWA 

OPIEKUŃCZEGO? 
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Tabela nr 1.  Struktura odpowiedzi na Pyt. 12.  

Czy był(a)by Pan/i zainteresowany/a utworzeniem gospodarstwa opiekuńczego? 

 

Odpowiedzi Częstość Procent Procent skumulowany 

 

Tak 34 6,8 razem Tak 
12,4 Raczej tak 28 5,6 

Raczej nie 20 4,0 razem Nie 
76,2 Nie 361 72,2 

Nie wiem 18 3,6 
suma bez deklaracji 11,4 

Trudno powiedzieć 39 7,8 

Ogółem 500 100,0 suma 100,0 

 

Z ogólnych deklaracji wynika, że łącznie zainteresowanych utworzeniem gospodarstwa 

opiekuńczego (co nie musi oznaczać gotowości do ich prowadzenia) jest 12,4% ankietowanych 

członków gospodarstw rolnych. Przy czym wprost wyraźne zainteresowanie taką dodatkową forma 

aktywności zarobkowej wykazało 6,8% respondentów (Tab. 1). 

Problem z oceną wartości poznawczych tego rezultatu komplikują trzy istotne kwestie. 

Pierwszą jest niespójność wyobrażeń i deklaracji badanych osób odnośnie do celów i warunków 

prowadzenia gospodarstw opiekuńczych. Drugą stanowi sytuacyjna chwiejność wyborów i wskazań 

dokonywanych przez respondentów w trakcie przebiegu wywiadu telefonicznego, kiedy reagują oni 

na pytania i odczytywane im kafeterie odpowiedzi. Trzecią i najważniejszą kwestią jest stwierdzony – 

w wyniku naszych analiz – brak znaczących statystycznie korelacji pomiędzy czynnikami społeczno-

demograficznymi, opisującymi cechy respondentów a deklarowanymi przez nich stanowiskami  

w zakresie możliwości i zainteresowania prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych.   

 Jednym z aspektów opisu jest zdiagnozowanie zróżnicowania gotowości respondentów  

z gospodarstw rolnych z różnych regionów kraju do uzupełniania swej działalności o usługi 

opiekuńcze. Jak się okazuje, w toku analizy, zainteresowanie tworzeniem kilkuosobowych grup 

podopiecznych, którzy będą korzystać z dziennego pobytu w gospodarstwie rolniczym, w różnych 

formach monitorującego i aktywizującego wsparcia przez członków rodziny i zatrudnionych do 

pomocy specjalistów, nie różnicuje się  w znaczącym stopniu pomiędzy badanymi subregionami, ani 

nawet typami gmin wiejsko-miejskich i wiejskich, ani także w układzie powiatowym. Brak 

przestrzennego statystycznie istotnego zróżnicowania owego zainteresowania świadczy o dość 

ogólnym postrzeganiu badanej problematyki, ale także o powszechnej ważności zagadnień 

społecznych jakie ona obejmuje.  

Odnosząc się do siedmiu zmiennych, zawartych w wynikach tabeli nr 2, żadna  

z tych cech nie wykazuje znaczącego statystycznie zróżnicowania opisanych wartości, nawet na 
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słabym poziomie istotności p=0,05. Jakkolwiek deklaracje gotowości prowadzenia gospodarstw 

opiekuńczych są nieco częstsze wśród mężczyzn niż wśród kobiet w wieku 41-50 i 31-40 lat oraz 

wśród pracujących poza gospodarstwem rolnym i łączących pracę na roli z innymi zajęciami 

dochodowymi. Minimalne różnice są pomiędzy wskazaniami na gotowość podjęcia się zadań 

gospodarstwa opiekuńczego wśród właścicieli i współwłaścicieli gospodarstw rolnych oraz ze względu 

na ich lokalizację w gminach wiejsko-miejskich niż w wiejskich. Także wielkość gospodarstw nie 

wykazuje jednoznacznej tendencji w korelacji z deklarowaniem możliwego prowadzenia gospodarstw 

opiekuńczych. Nieco łatwiej było podejmować takie decyzje rolnikom z małych gospodarstw, bowiem 

oni częściej też są aktywni ekonomicznie poza prowadzeniem własnego gospodarstwa, ale i część 

średnich i dużych gospodarstw dostrzega swoje możliwości świadczenia usług opiekuńczych. 

Należy stwierdzić, że odczytywanie deklaracji podanych wprost w pytaniu nr 12 stanowi 

pozornie oczywisty sposób wnioskowania o gotowości badanych rolników i członków ich rodzin do 

prowadzenia gospodarstw opiekuńczych.  

To, jak jest to niejednoznaczny stan rzeczy okazało się po skonfrontowaniu spontanicznych 

wypowiedzi respondentów na pytania nr 11 i nr 16, gdzie okazało się wyraźnie, że nie zachodzi 

spójność pozyskanych deklaracji. Następowało, przykładowo, częste powielanie się wskazań 

opisujących możliwości oferowania w swych gospodarstwach różnych zakresów świadczeń 

opiekuńczych z równoczesnym, zdecydowanym lub warunkowym, zaprzeczaniem gotowości do ich 

prowadzenia.  Niespójność stanowisk ujawnia korelacja opcji deklarowanych w pytaniu 12, gdzie 

zadano po serii pytań o chęć skorzystania przez członka rodziny lub ankietowaną osobę  z jej opiniami 

na temat zakresu możliwych do zaoferowania usług opiekuńczych oraz o oczekiwanych warunkach 

prowadzenia gospodarstw opiekuńczych zawartych w pytaniach nr 11  i nr 16. 

Pytanie 11 o ogólne zainteresowanie utworzeniem gospodarstwa opiekuńczego – jako 

ewentualną możliwość – zadeklarowało 155 osób, tj. 31,0% ogółu badanych. Takiego 

zainteresowania nie wykazało 49 osób, tj. 9,8% próby. Zdecydowanie nie chciało podejmować takiej 

działalności w swoim gospodarstwie 211 rolników, tj. 42,2% badanych, a ponadto 85 osób – czyli 

17,0% ogółu  nie udzieliło odpowiedzi w tej kwestii.  
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Tabela 2. Cechy społeczno-demograficzne osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw 

opiekuńczych oraz nie zainteresowanych taką możliwością (Pyt. 12) 

(Dane  w  % liczone do 100 dla każdej kategorii w wierszu) 

 

Cechy profilu 
społeczno-demograficznego 

badanych rolników 

Deklarowane zainteresowanie prowadzeniem 
gospodarstwa opiekuńczego 

Tak Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

i Nie 

Trudno 
powiedzieć 

i brak 
odpowiedzi 

1. Płeć Kobiety 5,8 4,0 80,6 7,1 

Mężczyźni  7,7 6,9 62,6 12,8 

2. Wiek 18-30 lat 4,0 12,0 60,0 20,0 

31-40 lat 7,9 6,9 67,3 12,9 

41-50 lat 8,4 6,5 70,2 14,9 

51-60 lat 8,1 3,6 75,7 12,6 

powyżej 60 lat 4,5 4,5 85,9 5,1 

3. Wykształcenie podstawowe 4,8 0,0 90,4 4,8 

zawodowe 7,9 5,0 79,1 8,0 

średnie 5,3 7,7 75,0 12,0 

pomaturalne 3,1 6,3 84,4 6,2 

wyższe 10,2 3,9 72,5 13,4 

4. Wielkość 
gospodarstwa 
rolnego 

do 4,9 ha 9,0 4,0 76,0 11,0 

5 - 9,9 ha 1,7 3,3 76,7 18,3 

10 - 19,9 ha 6,3 10,0 77,3 6,4 

20 -  49,9 ha 7,1 4,4 77,9 10,6 

50 ha i więcej 8,3 8,3 72,4 11,0 

5. 
Główne 
źródło 
dochodu 

Tylko własne 
gospodarstwo rolne 

7,3 4,2 76,1 12,4 

Gospodarstwo plus 
dodatkowa praca 

7,6 11,4 61,9 19,0 

Praca poza 
gospodarstwem  

12,1 6,1 82,8 0,0 

Emerytura lub renta 3,1 4,1 86,6 6,2 

6. Funkcja  
w gospodarstwie 

Właściciel/ka 7,8 6,2 73,2 12,8 

Współwłaściciel/ka 8,9 6,5 75,0 9,6 

Członek rodziny 2,5 3,4 84,0 10,1 

7. Miejsce 
zamieszkania 

Gmina wiejska 6,6 5,7 77,6 10,1 

Gmina miejsko-wiejska 7,2 5,3 73,0 14,5 

 

Powyższe deklaracje powiązano z zestawieniem odpowiedzi na pytanie nr 16  

o zakres ewentualnych usług w wariancie 1, 2 i 3.  

P 16. JAKI PAKIET USŁUG MÓGŁBY/MOGŁABY PAN/I OFEROWAĆ W RAMACH GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZEGO?  

a) podstawowy: zagospodarowanie czasu, jeden posiłek dziennie, pomoc w toalecie, 

przyjmowaniu leków; taką możliwość widzi aż 46,0% badanych rolników; 



 

Zadanie 3. 

 61 

b) rozszerzony: pakiet podstawowy + całodzienne wyżywienie, transport; 34,0% badanych 

zadeklarowało taką opcję jako potencjalną; 

c) pełny: pakiet podstawowy + pakiet rozszerzony + usługi rehabilitacyjne, podawanie 

insuliny, pełna toaleta, pomoc w przyjmowaniu posiłków itp.; tę opcję wskazało jako 

ewentualną do podjęcia 21,7% wszystkich objętych wywiadem CATI.  

Po usunięciu nakładających się deklaracji oraz wyeliminowaniu osób, które odmówiły 

rozmowy o tworzeniu w swoim gospodarstwie usług opiekuńczych, ustalono następującą skalę 

potencjalnego zasięgu wdrożeniowego tej idei, wynikającą ze zsumowania wyników pytań nr 11 i 16.  

Otóż w badaniu techniką CATI gotowość/chęć ewentualnego prowadzenia gospodarstwa 

opiekuńczego pośrednio deklaruje w odniesieniu do:  

a) wariantu podstawowego – 9,6% ogółu  badanej próby = 48 osób; 

b) wariantu rozszerzonego – 10,8%  = 54 osoby; 

c) wariantu pełnego z terapią – 10,6% = 53 osoby reprezentujące gospodarstwa rolne. 

Łącznie pośrednie możliwości prowadzenia gospodarstw opiekuńczych ma 31,0% rolników. 

Natomiast zaangażowania w prowadzenie gospodarstw opiekuńczych w swoim gospodarstwie 

rolnym nie zadeklarowało 42,2%, czyli 221 rolników z 500- osobowej próby.  Brak deklaracji w tym 

względzie odnotowano w przypadku 17,0%  (85 osób) oraz 9,8% (tj. 49 osób), których gospodarstwa 

rolne mają potencjalne warunki, lecz ankietowani nie planują, ani nie zamierzają wdrażać w nich 

usług opiekuńczych. 

Podane wyżej deklaracje skorelowano z odpowiedziami na pytanie nr 13 kierowane do osób, 

które ewentualnie mogłyby podjąć się organizacji gospodarstw opiekuńczych, o wskazanie czy mają 

ewentualne osoby do pracy z podopiecznymi. Odnotowano następujące odpowiedzi: 

a) w wariancie podstawowym – 19 osób  (3,8%); 

b) w wariancie rozszerzonym o posiłki  oraz transport – 18 osób (3,6%); 

c) w wariancie pełnym terapeutycznym – 17 osób (3,4%). 

Ogółem 10,8% uczestników próby badawczej gospodarstw rolnych ma infrastrukturalne oraz 

osobowe możliwości zaangażowania się ich w prowadzenie gospodarstw opiekuńczych. 

Ponownym zestawieniem profilowym, jakie poddano analizie jest porównanie cech 31,0% 

osób pośrednio deklarujących oferowanie w swoim gospodarstwie rolnym usług opiekuńczych  

z wypowiedziami osób zdecydowanie deklarujących niechęć do takiej aktywności (Tab. 3). Również  

w tym zestawieniu analiza korelacyjna zmiennych nie zawiera istotnych statystycznie rezultatów 

testu Chi-2 ani V-Cramera. Jakkolwiek, zaznacza się podobny profil cech osób wykazujących większą 

skłonność do podejmowania się zadań związanych z prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych. 

Jednak na poziomie umiarkowanych rozbieżności odsetkowych profil taki można opisać jako efekt 

niskiej reprezentatywności próby na tym poziomie analizy. Pogłębiono rozpoznanie cech profilowych 
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używając wskaźników procentowych dla odpowiedzi na połączone pytania nr 11 i 16 oraz na pytanie 

nr 12 – ale w tym przypadku deklaracje połączone w zbiorcze kategorie „Tak” = 12,4% i „Nie” = 

76,2%. 

Tabela 3. Cechy społeczno-demograficzne osób deklarujących gotowość prowadzenia gospodarstw 

opiekuńczych na tle odrzucających taką możliwość w swoim gospodarstwie rolnym 

(Dane  w  % liczone do 100 dla każdej kategorii w wierszu) 

 

Cechy profilu 
społeczno-demograficznego 

badanych rolników 

Deklarowana  forma prowadzenia 
gospodarstwa opiekuńczego – suma  

z P.11/P17 

Podstaw. Rozszerz. Pełna Żadna 

1. Płeć Kobiety 8,0 9,3 9,3 46,9 

Mężczyźni  10,9 12,0 11,7 38,3 

2. Wiek 18-30 lat 8,0 16,0 20,0 24,0 

31-40 lat 13,9 8,9 9,9 41,6 

41-50 lat 9,3 10,3 11,2 42,1 

51-60 lat 5,4 15,3 7,2 39,6 

powyżej 60 lat 10,3 8,3 11,5 47,4 

3. Wykształcenie podstawowe 9,5 9,5 4,8 52,4 

zawodowe 8,9 12,9 9,9 40,6 

średnie 10,1 9,2 10,6 42,5 

pomaturalne 9,4 12,5 9,4 46,9 

wyższe 10,2 11,8 13,4 40,2 

4. Wielkość 
gospodarstwa 
rolnego 

do 4,9 ha 6,7 6,7 6,7 46,7 

5 - 9,9 ha 13,8 11,3 8,8 43,8 

10 - 19,9 ha 8,0 15,0 8,0 39,8 

20 -  49,9 ha 12,8 7,3 12,8 45,0 

50 ha i więcej 10,5 5,3 7,9 36,8 

5. Główne 
źródło dochodu 

Tylko własne 
gospodarstwo rolne 

8,7 10,0 10,4 43,3 

Gospodarstwo plus 
dodatkowa praca 

13,9 15,2 16,5 30,4 

Praca poza 
gospodarstwem  

21,2 9,1 9,1 30,3 

Emerytura lub renta 5,2 10,0 10,4 43,3 

6. Funkcja  
w gospodarstwie 

Właściciel/ka 9,7 13,2 11,7 34,2 

Współwłaściciel/ka 8,9 8,1 10,5 47,6 

Członek rodziny 10,1 8,4 8,4 53,8 

7. Miejsce 
zamieszkania 

Gmina wiejska 10,6 10,6 10,3 41,4 

Gmina  
miejsko-wiejska 

 
7,2 

 
11,2 

 
11,2 

 
44,1 
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W bardzo umiarkowanym stopniu profil ten częściej opisuje cechy mężczyzny, właściciela 

gospodarstwa rolnego, o powierzchni 10-49 ha; będącego w wieku lat 18-30 lub 41-50 lat; który już 

obecnie czerpie dochody zarówno z gospodarstwa rolnego, jak i z działalności pozarolniczej; ma 

wykształcenie wyższe lub średnie i w praktyce na jego decyzje nie rzutuje zamieszkiwanie  

w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej. 

Powyższy rozkład cech profilowych opisuje szeroko zarysowaną zbiorowość potencjalnych 

partnerów instytucji rekrutujących usługodawców, czyli rolników, jako organizatorów wiejskich sieci 

gospodarstw opiekuńczych. 

Również ten zbiór respondentów, pośrednio deklarujących możliwość prowadzenia 

gospodarstw opiekuńczych, nie wykazuje znaczącego zróżnicowania statystycznego w układzie 

subregionalnym. Pojawiają się tu jednak większe różnice korelacyjne na poziomie wojewódzkim. 

Tabela 4. Przestrzenne zróżnicowanie respondentów zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw 

opiekuńczych w układzie deklaracji bezpośrednich Pyt. 12 i pośrednich Pyt. 11/Pyt. 16 

(Dane  w  % liczone do 100 dla każdej kategorii w wierszu bez odsetka braku deklaracji) 

 

Cechy profilu 
społeczno-demograficznego 

badanych rolników 

Zainteresowani prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego: 

Odpowiedzi na Pyt. 12 Odpowiedzi pośrednie  
z Pyt. 11/Pyt. 16 

Tak Nie Tak Zdecydowanie 
nie 

 
 
 
 
Subregion 

centralny 11,6 77,7 24,6 20,0 

północno-
zachodni 

12,2 75,6 33,3 33,3 

północny 12,5 75,0 31,3 45,3 

południowo- 
zachodni 

4,4 80,9 22,1 55,9 

południowy 16,0 75,5 28,7 48,9 

wschodni 17,5 71,4 49,2 28,6 

Razem 12,4 76,2 31,0 42,2 

 

Zestawienie tabelaryczne nr 4 prezentuje odsetek gotowości prowadzenia rolniczych 

gospodarstw opiekuńczych deklarowanych w odpowiedzi na pytanie wprost nr 12 oraz pośrednio na 

połączone w analizę wyniki deklaracji z pytań nr 11 i 16. 

Zróżnicowanie opisywanych deklaracji dla respondentów z poszczególnych subregionów jest 

istotne statystycznie na poziomie p=0,001 (dla wartości z powiązanych zmiennych z pytania nr 11 i 16 

(wartość empiryczna rozkładu 37,326, przy df=15). Jakkolwiek, wartość V-Cramera tego rozkładu jest 

słaba i wynosi 0,273. Natomiast zróżnicowanie wartości z pytania nie wykazuje zmienności istotnych 

statystycznie. Wartość V-Cramera to 0,125. 
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Tabela 5 obrazuje te same deklaracje, ale w odniesieniu do województw, w jakich 

zamieszkują badani rolnicy. 

 
Tabela 5. Przestrzenne zróżnicowanie respondentów zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw 

opiekuńczych w układzie deklaracji bezpośrednich Pyt. 12 i pośrednich Pyt. 11/Pyt. 16 

(Dane  w  % liczone do 100 dla każdej kategorii w wierszu bez odsetka braku deklaracji) 

 

 
Cechy profilu 

społeczno-demograficznego 
badanych rolników 

Zainteresowani prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego: 

Odpowiedzi na Pyt. 12 Odpowiedzi pośrednie  
z Pyt. 11/Pyt. 16 

Tak Nie Tak Zdecydowanie 
nie 

 
W

o
je

w
ó

d
zt

w
o

 
       

W
o

je
- 

w
ó

d
zt

w
o

: 

Dolnośląskie 2,1 87,2 17,0 63,8 

Kujawsko-pomorskie 9,1 77,3 27,3 36,4 

Łódzkie 12,5 81,3 18,8 31,3 

Lubuskie 14,3 82,1 57,1 28,6 

Lubelskie 12,5 68,8 31,3 25,0 

Małopolskie 16,4 80,3 24,6 50,8 

Mazowieckie 12,4 79,4 28,9 41,2 

Opolskie 5,9 70,6 23,5 47,1 

Podkarpackie 26,7 60,0 40,0 26,7 

Podlaskie 15,4 69,2 53,8 30,8 

Pomorskie 6,7 86,7 26,7 53,3 

Śląskie 15,2 72,7 36,4 51,5 

Świętokrzyskie 12,5 37,5 37,5 12,5 

Warmińsko-mazurskie 17,2 72,3 34,5 48,3 

Wielkopolskie 13,1 75,4 32,8 31,1 

Zachodniopomorskie 7,7 76,9 38,5 46,2 

Ogółem 12,4 76,2 31,0 42,2 

 

Zróżnicowanie opisywanych deklaracji dla respondentów z poszczególnych województw jest 

istotne statystycznie na poziomie p=0,01 (wartość empiryczna rozkładu 71,894, przy df = 48), a dla 

wartości z pytania  nr 12 (51,579, przy df=32). 

Problem, który może tkwić za tą znaczącą statystycznie, choć przeciętną zmiennością deklaracji, to 

tak zwany efekt ankieterski. Oznacza to wpływ ankieterów na opinie ich rozmówców, ponieważ 

kwestionariusz wywiadu miał wbudowany mechanizm oczekiwania znawstwa i deklarowania postaw 

pożądanych społecznie w sprawie udzielania pomocy niesamodzielnym osobom starszym i seniorom 

rodzin rolników. To mogło przyczyniać się do zwiększonej gotowości rozmówców niektórych, bardziej 
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sugestywnych ankieterów, do wywoływania oczekiwanych deklaracji podejmowania się 

ewentualnego prowadzenia gospodarstw opiekuńczych. Drugim czynnikiem, który mógłby objaśniać 

znaczącą zmienność subregionalną oraz zróżnicowanie w województwach pośrednich deklaracji o 

organizowaniu gospodarstw opiekuńczych, może być wpływ promocji w środowiskach lokalnych tej 

idei. Taką hipotezę należy przetestować w odrębnej części niniejszego raportu.   

Analiza materiałów dostępnych na stronach www wojewódzkich ODR sugeruje duże różnice 

w ich publikowaniu. Ale praktyki promowania idei gospodarstw opiekuńczych prowadzone są 

wewnętrznymi kanałami i mają inną skalę niż to może sugerować ogląd samych publikacji. 

 

4.3.2 Oczekiwane funkcjonalności i warunki prowadzenia gospodarstw opiekuńczych 

 
W tej części raportu zostanie rozpoznany stan opinii respondentów, którzy deklarują 

gotowość prowadzenia gospodarstw opiekuńczych na następujące tematy: zadań i sposobu 

organizowania ich działalności oraz warunków technicznych, lokalowych i biznesowych ich 

prowadzenia. 

Analiza wyobrażonych zadań i warunków prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego na wsi 

będzie odnosić się do zestawianych kontrastowo opinii rolników, którzy zdecydowanie nie deklarują 

chęci ich prowadzenia. Może to pomóc w weryfikacji stanu wiedzy i wyobrażeń społecznych  

w badanych środowiskach. Trzecią kategoria, która będzie zestawiona, jako grupa porównawcza, 

stanowią respondenci deklarujący gotowość skorzystania z działań gospodarstw opiekuńczych, jako 

ich potencjalni pensjonariusze. Zatem, zostaną porównane opinie rolników o warunkach  

i funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych pożądanych dla siebie lub swoich krewnych, czyli 

ewentualnych pensjonariuszy. Chodzi tu bowiem o ważną zbiorowość potencjalnych klientów, 

beneficjentów oferty gospodarstw opiekuńczych. 

Zamieszczona Tabela nr 6 przedstawia szczegółową charakterystykę opinii badanych rolników 

o znaczeniu czynników zachęcających do korzystania z oferty gospodarstw opiekuńczych. Opinie te są 

skategoryzowane na zbiorowości osób deklarujących gotowość ich prowadzenia, a także na 

zbiorowość badanych nie zamierzających podejmować takiej inicjatywy. Mierzone były one na skali 

Likerta – wybór opinii następował przez wskazanie wartości minimalnej – 1, tj. „zupełnie nieważnej” 

do „najważniejszej” – równej maksymalnie 5 punktów. Różnice tak wyrażanych ocen oznaczają ich 

wagi. W zestawieniu statystycznym okazują się one bardzo niewielkie, niezależnie od stopnia 

zaangażowania się respondentów w ewentualne wdrażanie proponowanej idei „funkcjonowania 

gospodarstw opiekuńczych”. 

Szczególnie ciekawe jest to, że niewielkie są różnice statystyczne rang przypisywanych 

wskazanym czynnikom przez osoby deklarujące bezpośrednie zainteresowanie ich prowadzeniem  
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i rolników zdecydowanie niezainteresowanych tworzeniem gospodarstwa opiekuńczego. O istnieniu 

bardzo zbliżonych ocen, które skupiają się blisko siebie przekonuje zdecydowanie lepiej ilustracja 

graficzna zamieszczona na Rysunku nr 1. Przedstawia ona odpowiedzi pięciu kategorii respondentów 

opisanych w tym przypadku za pomocą testu średnich wartości skali pomiarowej, dla każdego  

z czterech kryteriów oceny atrakcyjności oferty hipotetycznego gospodarstwa opiekuńczego. 
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Tabela 6. Zróżnicowanie opinii o czynnikach determinujących zainteresowanie korzystaniem z oferty 

gospodarstw opiekuńczych ze względu na deklaracje gotowości w P12 i P11/16 

(Dane liczone do 100 dla każdej kategorii w kolumnach, bez odsetek braku deklaracji) 

 

Pyt. 4. W jakim stopniu 
wymienione czynniki zachęciłyby 

badanych do skorzystania  
z gospodarstwa opiekuńczego? 

Identyfikacja gotowości badanych do prowadzenia gospodarstwa 
opiekuńczego 

Pyt.12 Połączone deklaracje z Pyt.11/Pyt.17 

Tak          
(%) 

Nie          
(%) 

Tak, chcą 
(%) 

Mogą, 
ale nie 
chcą    
(%) 

Zdecydo-
wanie  

nie 
(%) 

Ogółem     
(%) 

P4.1 Niski koszt 1 brak zachęty 6,5 

 

13,2 7,7 8,2 13,3 11,2 

2 8,1 2,6 18,7 8,2 0,9 3,2 

3 11,3 22,3 16,1 16,3 20,4 19,6 

 4 9,7 12,6 22,4 22,4 10,0 13,2 

 5 64,4 

 

49,3 44,9 44,9 55,5 52,8 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

P4.2 Dobra 
organizacja 

1 brak zachęty 9,2 1,8 3,2 4,1 9,0 7,4 

2 1,6 1,0 1,3 0,0 0,5 1,0 

3 8,1 10,2 7,1 10,2 11,4 9,8 

4 11,3 16,5 21,3 24,5 10,4 15,2 

5 77,4 

 

63,0 67,1 61,2 68,7 66,6 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

P4.3 Zaufanie do 
rolnika 
prowadzącego 

1 - brak  0,0 8,7 1,9 4,1 7,6 6,6 

2 0,0 0,8 0,6 0,0 0,5 0,6 

3 8,1 8,4 7,7 8,2 9,5 8,0 

4 19,4 12,6 16,8 16,3 12,8 13,6 

5 72,6 69,6 72,9 71,4 69,7 71,2 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

P4.4 Jakieś inne 
ważne czynniki 
zachęcające   

 

 

1 – Tak, są 58,1 

 

 

 

 

42,3 47,1 44,9 46,4 44,4 

2 – Nie ma 41,9 57,7 52,1 55,1 53,6 55,6 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Rysunek 1. Zróżnicowanie opinii badanych rolników na temat znaczenia czynników zachęcających do 

skorzystania z usług gospodarstwa opiekuńczego, w układzie porównania średnich wartości wskazań 

w różnych grupach respondentów 

 

Jak czytelnie widać na Rys. 1, w każdej z badanych kategorii za najważniejsze czynniki 

zachęcające do skorzystania z opieki nad potrzebującym niesamodzielnym seniorem  

w  gospodarstwie opiekuńczym uznaje  się: „zaufanie do rolnika prowadzącego takie gospodarstwo” 

(średnia = 4,42) oraz jego „dobrą organizację” (średnia wartość 4,33). Natomiast „niski koszt” jako 

ponoszone opłaty za jego usługi jest wskazywany na trzecim miejscu, ale nie oznacza małej jego wagi, 

bo średnia arytmetyczna deklaracji na tej skali wynosi 3,93. Oczywiste okazuje się, że rolnicy 

zainteresowani uruchomieniem gospodarstw opiekuńczych częściej wskazują jeszcze inne powody 

mogące zachęcać do korzystania z ich oferty i nieco silnej akcentują czynniki „zaufania”, „dobrej 

organizacji” oraz „wagę niskich kosztów” opieki. Są to jednak różnice tła i w kontekście ogólnym nie 

zmieniają pozycji wskazywanych czynników. Deklarowana gotowość do prowadzenia gospodarstw 

opiekuńczych różnicuje się zależnie od liczby osób, które w danym gospodarstwie wiejskim mogłyby 

zostać włączone w prace opiekuńcze nad klientami. Otóż, deklarujący w pytaniu nr 12 bezpośrednią 

gotowość podjęcia się takich usług średnio wskazują na 3,52 dyspozycyjnej osoby, przy 5, 6 osobach  

w rodzinach niezainteresowanych. W pytaniach połączonych deklaracjami pośrednimi P11/P17 jest 

to odpowiednio – dla pośrednio zainteresowanych utworzeniem „gospodarstwa opiekuńczego” 

dyspozycyjność 3,07 osoby; w zbiorze tych co „mogą, ale nie chcą” jest to 4,67 osoby, a w zbiorze 

„zdecydowanych na nie” to 3,70 osoby. Zatem wynika z tych wartości, że osoby chcące podjąć się 
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działań gospodarstwa opiekuńczego rekrutują się raczej z mniejszych gospodarstw domowych  

o słabszym zasobie ludzkim w lokalnej przestrzeni. Te aktywniejsze rolniczo, czyli gospodarczo  

i angażujące do pracy większe zespoły ludzkie, mają inne preferencje – nie   będą zbyt  chętnie  

wiązać  się  z   poboczną  działalnością  ekonomiczną. 

Następnym, ważnym warunkiem prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego jest przestrzeń,  

w jakiej będą realizowalne jego usługi. W wywiadzie zapytano ankietowanych rolników jakie 

pomieszczenia mogliby ewentualnie przeznaczyć na potrzeby obsługiwanych przez siebie klientów. 

Wyniki ich odpowiedzi w kontekście stopnia gotowości do podjęcia się takiej ewentualnej 

dodatkowej działalności są przedstawione w Tabeli 7. 

Rozpoznanie zasobów gospodarstw reprezentantów 500 gospodarstw rolnych  

w pytaniu nr 18 przeprowadzono w formie wielokrotnych wskazań, co wymaga sumowania ich pięciu 

odpowiedzi. Dlatego w Tabeli nr 7 wartości zestawione kolumnach są wyższe od 100%, ponieważ 

respondenci wskazywali kilka możliwych opcji, jakimi ewentualnie dysponują na potrzeby utworzenia 

przez siebie gospodarstw opiekuńczych. 

Pierwszym wnioskiem jest wyraźnie widoczny deficyt pomieszczeń na zlecone cele 

opiekuńcze w gospodarstwach rolnych osób, które zdecydowanie odmawiają  podejmowania  się tej 

działalności. 

Najważniejszy jest drugi wniosek z jej analizy. Stwierdzono, że osoby deklarujące 

bezpośrednie zainteresowanie podjęciem się zadań gospodarstwa opiekuńczego mają w większości 

(około ¾ tej zbiorowości) pomieszczenia przydatne do realizowania świadczeń. Jednak w przypadku 

około 25% zainteresowanych bezpośrednio i blisko 50% zainteresowanych pośrednio taką 

działalnością opiekuńczą wymagane byłoby wsparcie na rzecz budowy niezbędnych obiektów  

w przestrzeni usług gospodarstwa opiekuńczego. Niezależnie od skali niezbędnych przeróbek, 

adaptacji czy przebudowy można stwierdzić, że zaledwie jedna trzecia rolników gotowych do 

podjęcia działalności dziennej opieki nad niesamodzielnymi seniorami dysponuje infrastrukturą 

gotową do wykorzystania. Konieczne jest zatem zaplanowanie form finansowego i technicznego 

wsparcia dla osób podejmujących się utworzenia gospodarstw opiekuńczych. Należy również 

przeprowadzić dokładniejszą analizę technicznych i infrastrukturalnych potrzeb w powiązaniu  

z zadaniami jakie mają realizować takie obiekty na terenie zdeklarowanych gospodarstw rolnych. 

Potrzebę taką postuluje się jako cel analityczny w kolejnych etapach modelowych prac zespołu 

badawczego realizującego projekt GROWiD. 
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Tabela 7. Zróżnicowanie możliwości adaptacji pomieszczeń dla gospodarstw opiekuńczych w korelacji 

z deklaracjami rolników o gotowości ich prowadzenia w P12 i P11/16. 

(Dane liczone do 100 dla każdej kategorii w kolumnach, bez odsetek braku deklaracji) 

 

 

Pyt. 18.  Jakimi pomieszczeniami 
dysponują, do adaptacji dla celów 

gospodarstwa opiekuńczego? 

Porównanie wskazań badanych z uwagi na 

gotowość do prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego 

Pyt.12 Połączone deklaracje z Pyt.11/Pyt.17 

Tak          
(%) 

Nie        
(%) 

Tak, chcą 
(%) 

Mogą, 
ale nie 
chcą    
(%) 

Zdecydo-
wanie  

nie 
(%) 

Ogółem 
N=500    

(%) 

1 - Mam pomieszczenia, które mogę 
wykorzystać 

32,3 11,0 18,7 22,4 9,0 14,8 

2- Mam dom wymagający przeróbek 37,1 11,3 23,2 20,4 10,0 15,8 

3- Mam budynek gospodarczy, który 
można zaadaptować 

37,1 12,3 19,4 14,3 13,7 16,6 

4- Musiał(a)bym wybudować lub 
dobudować takie pomieszczenia 

21,0 24,9 24,5 20,4 25,1 24,0 

5- Żadne z powyższych 4,8 44,4 23,9 36,7 47,9 38,0 

Suma wielokrotnych wskazań 132,3 103,9 109,7 114,2 105,7 100,0 

 

Badanie zasobów infrastrukturalnych, jakimi dysponują gospodarstwa rolne prowadzono 

także poprzez rozpoznanie warunków technicznych, stanu środowiska i inwentarza rolnego. Zadano 

pytania o interesujące badaczy podstawowe kwestie, których obraz prezentuje Wykres nr 1. Opisano 

na nim porównawczo deklaracje uzyskane od trzech kategorii rolników: deklarujących bezpośrednio 

(w pyt. 12) chęć zorganizowania gospodarstwa opiekuńczego i tych którzy zdecydowanie odmówili 

prowadzenia takiej działalności; oraz trzeci zbiór osób pośrednio deklarujących gotowość do podjęcia 

się jej (suma wskazań z pyt. nr 11 i 17).  Oto wyniki tej analizy. 

Powyższe dane są zbieżne z wynikami zawartymi w Tabeli 7. Również te dowodzą, że osoby 

deklarujące bezpośrednie zainteresowanie podjęciem się zadań „gospodarstwa opiekuńczego” mają 

w większości dostępne zasoby, przydatne do realizowania świadczeń. Badani zdecydowanie nie 

deklarujący się i deklarujący pośrednią chęć są wyraźnie słabiej wyposażone w przydatną 

infrastrukturę. 

 



 

Zadanie 3. 

 71 

Wykres 2. Porównanie zasobów deklarowanych przez rolnicze gospodarstwa opiekuńcze, 

wskazywanych jako posiadane warunki świadczenia tych usług 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

posiadają bus do transportu osób

wygodny dojazd do posesji

parking

ogród

oranżeria

zwierzęta

kurnik

Pośrednio deklarujący zamiar prowadzenia opieki 
Zdecydowanie nie chcący zajmować się taką działalnością
Deklarujacy chęć prowadzenia gospodarstw opiekuńczych

 

4.3.3 Składowe oferty gospodarstw opiekuńczych dla seniorów w wyobrażeniach 

respondentów 

 

Badania opinii reprezentantów 500 gospodarstw rolnych zawierały pytania opisujące 

potrzeby jakim powinny sprostać usługi gospodarstw opiekuńczych oferujących pobyt dzienny 

wiejskim seniorom. Wywiad CATI proponował badanym ocenę wagi wskazanych pięciu czynników za 

pomocą podobnej skali porządkowej jak w pytaniu nr 4, tj. od „1 – zupełnie nieważne” do „5 – bardzo 

ważne”. Rezultaty statystycznej analizy odpowiedzi zestawiono w Tabeli nr 8. 

Podobnie jak w Tabeli nr 6 i tutaj stwierdza się dużą spójność opinii oraz ich statystycznie 

nieistotne zróżnicowanie. Cechą uzyskanego rozkładu jest jednak ważna tendencja wśród osób 

deklarujących zainteresowanie tworzeniem gospodarstw opiekuńczych do zwiększania wagi 

wykazywanych czynników i najsłabszego ich oceniania przez osoby zdecydowanie nie zamierzające 

podejmować się takich usług. Zaznaczono te procentowe wskazania w poniższej tabeli wytłuszczoną 

czcionką. 
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Tabela 8. Zróżnicowanie opinii o zakresie usług w ofercie gospodarstw opiekuńczych dla seniorów na 

wsi ze względu na deklaracje gotowości badanych w P12 i P11/16. 

(Dane liczone do 100 dla każdej kategorii w kolumnach, bez odsetek braku deklaracji) 

 
Pyt. 6. W jakim stopniu oferta 

usług opiekuńczych dla seniorów na 
wsi powinna zawierać następujące 

elementy? 

Identyfikacja gotowości badanych 
do prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego 

Pyt.12 Połączone deklaracje z Pyt.11/Pyt.17 

 
Tak         
(%) 

 
Nie        
(%) 

 
Tak, 

chcą (%) 

Mogą, ale 
nie chcą 

(%) 

Zdecydo
- wanie 

nie        
(%) 

 
Ogółem 

(%) 

P6.1 pomoc  
w sprawach 
pielęgnacyjnych 

 1  3,2 
3,2% 

1,3 
1,3% 

0,6 
0,6% 

4,1 
4,1% 

0,9 
0,9% 

1,4 

 2 0,0 1,6 1,2 1,9 0,0 1,2 

 3 1,6 8,4 6,5 2,0 9,5 7,0 

 4 14,5 15,7 14,2 16,3 19,9 17,4 

 5  80,6 
80,6% 

73,0 
73,0% 

76,8 
76,8% 

77,6 
77,6% 

68,7 
68,7% 

73,0 

 Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

P6.2 pomoc  
w sprawach 
zdrowotnych  
i pielęgnacyjnych 

 1  0,0 2,4 0,6 2,0 1,9 1,8 

 2 1,6 2,4 2,6 0,0 1,9 2,0 

 3 17,7 13,1 14,8 14,3 12,3 13,4 

 4 22,6 29,4 23,9 24,5 35,1 28,4 

 5  58,1 52,8 58,1 59,2 48,8 54,4 

 Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

P6.3 oferowanie 
wyżywienia 

 1  1,6 1,0 0,6 0,0 1,4 1,0 

 2 3,2 1,6 1,9 0,0 1,9 1,6 

 3 4,8 11,0 7,1 8,2 13,7 10,8 

 4 24,2 22,8 18,1 24,5 28,4 22,4 

 5  66,1 63,5 72,3 67,3 54,5 64,2 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

P6.4 atrakcyjne dla 
seniora zajęcia 
rekreacyjne 

 1  0,0 1,8 1,3 0,0 0,9 1,4 

 2 1,6 1,0 1,9 0,0 0,9 1,0 

 3 14,5 12,3 8,4 10,2 17,1 13,2 

 4 17,7 29,1 25,8 26,5 32,7 26,8 

 5  66,1 55,6 62,6 63,7 48,3 57,6 

 Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

P6.5 oferta 
dostosowana do 
indywidualnych potrzeb 
seniorów 

 1  3,2 2,4 1,9 2,0 1,4 2,2 

 2 3,2 2,1 0,6 2,0 2,4 2,0 

 3 12,9 15,0 14,8 8,2 17,1 15,2 

 4 24,2 26,0 25,2 20,4 28,0 24,8 

 5  56,5 54,6% 57,4 67,3 51,2 55,8 

 Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
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Test wartości średnich przynosi bardzo podobne rezultaty do tych wskazanych na Rys. nr 1. 

Ponieważ istnieje silne skupienie średnich, które nie wnosi statystycznie ważnych rozbieżności, 

wystarczy określenie dla ogółu oraz dla zainteresowanych z Pyt.12 i zdecydowanie nie 

zainteresowanych ich tworzeniem w sumie deklaracji z Pyt.11/P.17, co prezentuje Wykres nr 3. 

Za najbardziej interesujący wynik tego zestawienia uznać należy wyraźnie większą wrażliwość 

osób deklarujących gotowość poprowadzenia gospodarstwa opiekuńczego na potrzeby 

ewentualnych klientów swoich usług. Tutaj oczywiście również nie ma wielkich statystycznych 

rozbieżności. Widać jednak, że zbiorowość osób zdecydowanie nie podejmujących się takiego zadania 

przywiązuje niższą wagę do funkcji usługowych, które mają świadczyć owe gospodarstwa. 

 

Wykres 3. Porównanie wagi usług oferowanych wiejskim seniorom przez rolnicze gospodarstwa 

opiekuńcze, według średnich wartości ocen na skalach wskazywanych przez trzy kategorie badanych 

 

                                         4                      4,2                     4,4                   4,6                4,8 

 
                              usługi  
               pielęgnacyjne 
 

          
            troska o sprawy  
                     zdrowotne 
 

 
                    oferowanie  
                    wyżywienia 

                  
                             zajęcia  
                   rekreacyjne 
 

                              usługi  
               indywidualnie 
                dostosowane 
                    do potrzeb 
 
 

Ważna jest oczywiście gradacja tych funkcji i tu już jest wyraźny wspólny pogląd na to, że 

najważniejszą powinny być zadania opiekuńcze obejmujące także usługi pielęgnacyjne oferowane 

niesamodzielnym podopiecznym. Kolejnym zadaniem gospodarstwa opiekuńczego powinno być 

oferowanie posiłków oraz zapewnianie zajęć rekreacyjnych. Na czwartym miejscu pod względem

 

 

Ogół 

respondentów 

 

 

Zdecydowanie nie          
chcący zajmować 
się taką 
działalnością 

 

Deklarujący chęć 

prowadzenia 

gospodarstw 

opiekuńczych 
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ważności lokowane są działania związane z troską o sprawy zdrowotne podopiecznych. Praktycznie, 

badani rolnicy uwzględniają również funkcję „indywidualnego dostosowywania zadań i oferty do 

potrzeb pensjonariusza”, ale co ważne, w zbiorowości osób deklarujących prowadzenie gospodarstw 

opiekuńczych jest to mniej popularny motyw działania. Rolnicy, którzy mogliby i deklarowali 

potencjalnie poprowadzić gospodarstwo opiekuńcze nie chcą w zbyt wielkim stopniu uzależniać się 

od jednostkowych oczekiwań i zmiennych wymagań starszych podopiecznych. 

Powinno się to uwzględnić w modelu planowania działalności gospodarstwa opiekuńczego, 

żeby planować standaryzację oferty i wyraźnie wyznaczać granice indywidualizacji zadań 

opiekuńczych, jakie nakładane będą na prowadzących pracę z klientami w ramach dziennego pobytu 

aktywizującego grupę kilkuosobową seniorów. To powinna być najważniejsza rola opisywana w 

modelu działania gospodarstwa opiekuńczego – aktywność uspołeczniająca, angażująca 

podopiecznego do zapewnienia mu dobrostanu we współpracy w grupie. 

Dla zbioru osób potencjalnie (pośrednio) zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw 

opiekuńczych występuje znaczące statystycznie (na poziomie p= 0,003) zróżnicowanie oczekiwania na 

współpracę ze strony instytucji lokalnych. Jest ono wyraźnie wyższe niż wśród osób nie mających 

zamiaru prowadzić takich gospodarstw. Możliwość współpracy z władzami lokalnymi, jako szansę 

wsparcia „gospodarstw opiekuńczych”, widzi 40,6% rolników chcących ewentualnie podjąć się ich 

organizacji oraz 51% mających możliwość, lecz nie chcących ich prowadzenia, przy zaledwie 22,3% 

gospodarstw uznających wsparcie władz samorządu za ważną, chociaż sami zdecydowanie nie 

zamierzają prowadzić takiej działalności. 

Nieco słabszy poziom tej korelacji statystycznej (p=0,028) stwierdza się również wśród 

badanych rolników, którzy deklarują bezpośrednie zainteresowanie prowadzeniem gospodarstw 

opiekuńczych. Wniosek z tej zależności jest taki, że wyraźnie oczekiwane jest udzielanie wsparcia 

przez władze instytucji lokalnych gospodarstwom opiekuńczym, szczególnie przez wahających się 

kandydatów na ich organizatorów. 

W celu porównania szczegółowych zadań poprzez jakie gospodarstwo opiekuńcze powinno 

się aktywizować swoich podopiecznych, zadano kolejne pytania w wywiadzie. Wykres nr 3 obrazuje 

ponownie różnice występujące pomiędzy opiniami trzech wskazanych zbiorowości badanych 

rolników. Tutaj jednak pytano ich o to, czy ich zdaniem dana forma aktywizacji powinna być 

stosowana, czy nie. Zatem powstał test hierarchii ważności dla dziewięciu możliwych działań 

gospodarstwa z grupą beneficjentów. 
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Wykres 3. Hierarchia form aktywizacji wiejskich seniorów przez gospodarstwa opiekuńcze, według 

opinii osób zainteresowanych ich prowadzeniem i zdecydowanie  nie mających takich zamiarów, na 

tle ogółu badanych rolników 

 

 

 

Obraz opinii społecznej w środowisku wiejskim na temat zadań i celów działalności 

gospodarstw opiekuńczych uzyskany na Wykresie nr 3 przynosi bardzo podobne generalne ustalenia 

do poprzednich wyników. Stan ogólny opinii respondentów pokrywa się ze średnią statystyczną 

różnic w opiniach zbioru osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych i osób 

zdecydowanie nie chcących tego robić. W żadnym z dziewięciu przypadków postulatywnych form 

aktywizacji podopiecznych nie wystąpiła znacząca statystycznie różnica w odpowiedziach tych trzech 

kategorii. Jednak nie oznacza to zupełnego braku różnic między nimi. Chodzi jedynie o powszechnie 

bardzo wysoką zbieżność stanowisk trzech zbiorowości badanych rolników. Ale kiedy spojrzy się 

dokładniej na procentowe rozkłady akcentowanie wagi danego rodzaju świadczeń dla podopiecznych 

i sposobów ich aktywizowania, przynosi to jakościowo ciekawe wnioski. I tak, hierarchia ważności 
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form aktywizowania podopiecznych w modelowo wyobrażonym gospodarstwie opiekuńczym, 

zdaniem osób gotowych prowadzić taką działalność, powinna być następująca – patrz Tabela nr  9. 

 

Tabela 9. Rodzaj postulowanej aktywności w gospodarstw opiekuńczych według częstości wskazań 

przez deklarujących chęć ich prowadzenia 

 

Nr 
ważności 

Rolnicy deklarujący gotowość prowadzenia 
pobytowej opieki dla seniorów 

% 
wskazań 

1 rekreacja, spacery na łonie natury 96,8 

2 kontakt z konsultantami w sprawie zdrowia 
i poprawy kondycji fizycznej 

93,5 

3 terapia zajęciowa w ramach hobby, sztuki, 
rękodzieła itp. 

91,9 

4 terapia w ramach prac ogrodniczych 90,3 

5 udział w zorganizowanych zajęciach 
zewnętrznych 

87,1 

6-7 wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków 
 

83,9 

6-7 kontakt z różnymi zwierzętami w gospodarstwie 
 

83,9 

8 transport do/z gospodarstwa 82,3 

9 pomoc w wykonywaniu lekkich prac 
gospodarskich 

72,6 

 

Wynik opinii osób świadomie deklarujących prowadzenie gospodarstw opiekuńczych 

świadczy o wysokiej świadomości ich celów i orientacji na funkcje terapeutyczno- aktywizujące 

pobytu. 

 

4.3.4 Adresaci usług gospodarstw opiekuńczych i gotowość korzystania z ich wsparcia 

 

Ważne jest również zagadnienie do kogo mają być adresowane usługi opiekuńcze. Testowano 

ten temat poprzez zapytanie o miejscowość z jakiej powinni pochodzić niesamodzielni klienci 

planowanych gospodarstw. W Tabeli nr 10 zaprezentowano porównanie odpowiedzi opisywanych  

w tym opracowaniu zbiorowości wyróżnionych z ogółu respondentów, ale też porównano ich 

deklaracje do wyniku z całości próby. 
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Tabela 10. Zróżnicowanie opinii o klientach dla gospodarstw opiekuńczych  w zależności od rodzaju 

deklaracji o gotowości do ich prowadzenia w P12 i P11/16 

(Dane liczone do 100 dla każdej kategorii w kolumnach, bez odsetek braku deklaracji) 

 

 
Pyt. 9. Z jakiego terenu gospodarstwu 

opiekuńczemu będzie najłatwiej 
pozyskać klientów? 

 

Porównanie opinii badanych według 
gotowości prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego 

Pyt.12 Połączone deklaracje z Pyt.11/Pyt.17 

Tak             
(%) 

 

 

Nie          
(%) 

Tak, chcą 
(%) 

Mogą, ale 
nie chcą  

(%) 

Zdecydo-
wanie nie 

(%) 
 
 
 

Tylko z własnej miejscowości lub 
parafii 

24,3 15,2 18,7 22,4 15,8 

Z innych miejscowości 17,7 22,6 25,2 32,7 21,4 

Zarówno z własnej wsi, jak  
i z innych miejscowości 

41,9 40,9 38,7 32,7 41,6 

Nie wiem 4,8 6,3 3,2 2,0 5,8 

Trudno powiedzieć 11,3 15,0 14,2 10,2 15,4 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Większość potencjalnych rolników usługodawców opieki pobytu dziennego jest gotowa 

przyjmować osoby w wieku senioralnym i niesamodzielne, nie tylko z własnej wsi, ale także z innych 

miejscowości. Jednak co czwarty zdecydowany na takie usługi rolnik chce je ewentualnie świadczyć 

tylko mieszkańcom swojej miejscowości. To ważna deklaracja, oznacza potrzebę włączenia do 

modelu wdrożeniowego gospodarstw opiekuńczych procedur identyfikowania oferty i jej 

adresowania przez świadczeniodawcę otoczeniu. 

Aby lepiej rozpoznać kto chciałby być adresatem usług gospodarstwa opiekuńczego i czy 

potencjalni ich organizatorzy sami są skłonni korzystać z takich usług dla potrzebujących krewnych, 

zostaną opisane wyniki kolejnej części kwestionariusza wywiadu CATI. 

Korelacja powyższych zmiennych w tab. 11 nie wykazuje statystycznej istotności, co  

w gruncie rzeczy oznacza, że niezależnie od swoich deklaracji, badani rolnicy równie często obserwują 

w swoim otoczeniu starsze wiekiem niesamodzielne osoby, potrzebujące wsparcia w życiowym 

funkcjonowaniu. Zatem, to nie specyficzna wrażliwość, ani też ekspozycja na problem utraty 

bezpieczeństwa przez bliskich seniorów skłania część respondentów do deklarowania się w roli 

gospodarstwa prowadzącego usługi opiekuńcze na wsi. 
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Tabela 11. Wskazania rolników na obecność w najbliższym otoczeniu osób powyżej 60 roku życia 

wymagających stałej opieki a ich deklaracje w sprawie prowadzenia gospodarstw opiekuńczych 

 

Pyt. 1. Czy w Pana/i najbliższym 
otoczeniu jest/są osoba/y starsze 

powyżej 60 roku życia 
wymagające stałej opieki? 

Gotowość oferowania usług opiekuńczych  
Ogółem 
N=500 

(%) 

P.12. P.11/P17 razem 

Tak, chcą 
(%) 

Nie chcą 
(%) 

Pośrednio 
Tak (%) 

Zdecydowanie  
nie (%) 

O
d

p
o

w
ie

d
zi

 

Tak, jest taka osoba/y 45,2 43,3 48,4 43,8 43,8 

Nie ma takich osób 48,4 53,8 67,3 52,1 52,8 

Nie wiem 3,2 1,3 0,0 2,4 1,4 

Trudno powiedzieć 3,2 1,6 2,0 1,9 2,0 

Ogółem 100,0 100,0 100 100,0 100 

 

Tabela 12. Wskazania rolników na możliwość korzystania przez seniorów wymagających stałej opieki 

z pobytu w gospodarstwie na terenie ich wsi a deklaracja prowadzenia gospodarstw opiekuńczych 

 

Pyt. 2. Czy taka osoba mogłaby 
ewentualnie korzystać  

z dziennego pobytu w gospodarstwie 
opiekuńczym działającym na terenie 

Pana/i 
wsi? 

Gotowość oferowania usług opiekuńczych  
Ogółem 
N=500     

(%) 

Pyt. 12 Pyt. 11/Pyt. 17 razem 

Tak, chcą 
(%) 

Nie chcą  
(%) 

Pośrednio 
Tak           
(%) 

Zdecydo-
wanie  
nie (%) 

O
d

p
o

w
ie

d
zi

 

 Tak 50,0 25,0 39,7 19,8 28,0 

 Raczej tak 21,9 13,6 15,4 13,9 14,4 

 Raczej nie 9,4 21,0 16,7 19,8 17,8 

 Nie 3,1 20,5 6,4 24,8 16,9 

 Nie wiem 6,3 9,1 10,3 9,9 9,7 

 Trudno powiedzieć 9,4 10,8 11,5 11,9 13,1 

 Ogółem 100,0 100,0 100 100,0 100 

 

W przypadku tych danych korelacja zmiennych jest statystycznie istotna (dla P.12 V-Cramera 

= a, dla kategorii łącznych z P11/17 V-C = 0,311). Występuje tutaj korzystna interakcja zmiennych 

pomiędzy odczuciami potrzeb i chęcią pomagania przez prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego  

a spostrzeganiem możliwości opieki nad sąsiadami i innymi potrzebującymi seniorami z własnej 

miejscowości. 

Ciekawe jest korelacyjne powiązanie potencjalnej gotowości do osobistego skorzystania  

z usług opiekuńczych w omawianych gospodarstwach z deklarowanymi przez badanych rolników 

zamiarami ich prowadzenia /lub odmową. 
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Opis rozkładu cech badanych zmiennych zawiera kolejna Tabela nr 13. Prezentowane dane również 

pozostają w znaczących korelacjach statystycznych. Dla rozkładu odpowiedzi z Pytania nr 12 zachodzi 

statystycznie bardzo istotna zależność Ch-kwadrat na silnym poziomie p = 0,000. Natomiast, 

zależność rozkładu deklaracji dla kategorii łącznych z Pyt. 11/Pyt. 17, opisana za pomocą tej samej 

miary, jest o stopień słabsza i wynosi p = 0,001. Są to silne korelacje, które swój związek opierają na 

tym, że łącznie aż 68,8% bezpośrednio zdeklarowanych i 48,4% pośrednio deklarujących gotowość 

organizowania gospodarstw opiekuńczych uznaje za możliwe samemu skorzystać z takiej usługi. 

Natomiast, w zbiorowości nie zamierzających wiązać się z ich organizowaniem odnotowano 43,3% 

niechętnych do skorzystania i tylko 35,7% gotowych do tego. Zaś w zdecydowanych na „nie”  

w sprawie prowadzenia usług opiekuńczych nie zamierza osobiście z nich korzystać 38,4%,  przy 

chętnych do ewentualnego bycia takim seniorem – klientem 36,5%. 

Występująca tutaj interakcja zmiennych wskazuje, że osoby zdecydowane na ewentualne 

świadczenie usług opiekuńczych w środowisku wiejskim stanowią zbiorowość doceniającą ich rolę, 

także w kontekście ewentualnej własnej przyszłości. Może to być pośrednim argumentem na rzecz 

tezy o poważnym stanowisku tej zbiorowości rolników, którzy w Pyt. nr 12, w toku wywiadu CATI, 

zadeklarowani podjęcie inicjatywy utworzenia gospodarstwa opiekuńczego w swojej miejscowości. 

 

Tabela 13. Wskazania badanych na możliwość osobistego skorzystania z usług gospodarstwa 

opiekuńczego na wsi a ich własne deklaracje prowadzenia takich gospodarstw 

 

 
Pyt. 2. Czy sam/a był/a/by skłonny/a 

osobiście skorzystać  
z pobytu w gospodarstwie 

opiekuńczym? 

Gotowość oferowania usług opiekuńczych  
Ogółem 
N=500    

(%) 

Pyt. 12 Pyt. 11/Pyt. 17 razem 

 
Tak, chcą 

(%) 

 
Nie chcą  

(%) 

Pośrednio 
Tak           
(%) 

Zdecydo-
wanie nie    

(%) 

O
d

p
o

w
ie

d
zi

 

 Tak 43,0 19,4 25,2 21,8 23,0 

 Raczej tak 25,8 16,3 23,2 14,7 18,2 

 Raczej nie 14,5 17,6 19,4 12,8 16,6 

 Nie 4,8 25,7 15,5 25,6 21,0 

 Nie wiem 3,2 7,1 7,1 6,2 7,2 

 Trudno powiedzieć 11,3 13,9 9,7 19,0 14,0 

 Ogółem 100,0 100,0 100 100,0 100 
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4.3.5 Podsumowanie 

 
Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 500 właścicieli gospodarstw 

rolnych stwierdzono, że prawie połowa respondentów (43,8%) zadeklarowała w swoim otoczeniu 

obecność osób wymagających opieki. Deklaracje samych respondentów, jak i ich opinie w sprawie 

skłonności ze skorzystania osób starszych z gospodarstwa opiekuńczego są prawie na takim samym 

poziomie. W odniesieniu do zainteresowania utworzeniem gospodarstwa opiekuńczego, większe 

zainteresowanie przejawiają mężczyźni niż kobiety (o 4,8 p.p.). Ponadto, w grupie zainteresowanych 

przeważają młodzi respondenci (19-30 lat) oraz grupa starsza pod względem wieku, do 50 lat. Nowe 

wyzwanie chętniej podjęliby respondenci o zawodowym i wyższym wykształceniu oraz rolnicy 

prowadzący średnie (10-19,9 ha) oraz duże gospodarstwa rolne (50 ha i więcej), jak również badani 

pracujący poza własnym gospodarstwem rolnym oraz tzw. dwuzawodowcy (gospodarstwo rolne oraz 

dodatkowa praca poza gospodarstwem). Wśród ankietowanych deklarujących chęć założenia 

gospodarstwa opiekuńczego przeważają osoby o statusie „współwłaściciel/ka gospodarstwa rolnego 

oraz respondenci, w takiej samej liczbie, zamieszkujący gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, 

głównie reprezentujący subregion wschodni. W grupie rolników zainteresowanych utworzeniem 

gospodarstwa opiekuńczego przeważają tacy (46,0%), którzy chcieliby oferować podstawowy pakiet 

usług (zagospodarowanie czasu, jeden posiłek dziennie, pomoc w toalecie, w przyjmowaniu leków). 

Rolnicy, jako potencjalni uczestnicy gospodarstwa opiekuńczego, najbardziej cenią sobie dobrą 

organizację oraz zaufanie do rolnika prowadzącego; kategoria „niskie koszty” znalazła się dopiero na 

trzecim miejscu. Badani (po 37,1%) zadeklarowali posiadanie budynku gospodarczego oraz domu, 

które można zaadaptować do potrzeb gospodarstwa opiekuńczego. Pośród trzech najczęściej 

wymienianych elementów infrastruktury, którą można wykorzystać w gospodarstwie opiekuńczym, 

znalazły się: ogród, wygodny dojazd do posesji oraz zwierzęta. Zdaniem badanych, idealna oferta 

usług gospodarstwa opiekuńczego powinna zawierać przede wszystkim: pomoc w sprawach 

pielęgnacyjnych, wyżywienie oraz atrakcyjne dla seniorów zajęcia dydaktyczne. Respondenci, którzy 

wyrazili zainteresowanie utworzeniem gospodarstwa opiekuńczego, za najważniejsze aktywności 

oferowane przez to gospodarstwo uznali: rekreację, spacery na łonie natury oraz kontakt  

z konsultantami w sprawie zdrowia i poprawy kondycji fizycznej; na trzecim miejscu znalazła się 

terapia zajęciowa w ramach hobby, sztuki, rękodzieła itp. 

Zaprezentowane analizy mają służyć ukształtowaniu wiedzy zespołu projektowego na temat 

czynników warunkujących gotowość części respondentów z ogólnopolskiej próby telefonicznej do 

podejmowania idei tworzenia gospodarstw opiekuńczych, adresowanych do wiejskich seniorów  

i osób z ograniczeniami samodzielności społecznej. Równocześnie, w analizie porównawczej 
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połączono pięć zbiorowości, a w części analiz trzy kluczowe kategorie rolników, ze względu na ich 

deklarowane opcje wobec tworzenia takich gospodarstw. W tym zakresie najważniejszymi wynikami 

porównań okazały się następujące ustalenia: 

– istnieje generalna i niezależna od stosunku do podejmowania usług opiekuńczych, zgoda 

respondentów co do potrzeb tworzenia na wsi gospodarstw opiekuńczych; 

– osoby deklarujące bezpośrednio chęć uruchomiania takich gospodarstw prezentują dojrzały  

i zaangażowany stosunek do ich funkcji, a zarazem mają lepsze warunki infrastrukturalne do 

prowadzenia takich usług; 

– pomimo tego, rolnicy deklarujący chęć tworzenia gospodarstw opiekuńczych, w większości będą 

wymagać wsparcia w dostosowaniu posiadanej infrastruktury i liczą na współpracę ze strony władz  

i instytucji lokalnych; 

– nie będą one mogły stanowić indywidualnego biznesu, zbudowanego około rolniczych funkcji 

gospodarstwa, bowiem duże gospodarstwa rolne mają swoje autonomiczne cele i zadania 

opiekuńcze; to wyzwanie chętniej będą podejmować rolnicy ze średnim potencjałem, którzy już mają 

doświadczenia z sektorem pozarolniczym lub utrzymują się z innej niż rolnicza działalności; 

– równocześnie niezbędne będzie dopracowanie modelu wsparcia poprzez specjalistów  

i konsultantów w zakresie zapewnienia funkcji terapeutycznych i zdrowotnych beneficjentom 

gospodarstw opiekuńczych; 

– rolnicy aktywnie deklarujący tworzenie gospodarstw opiekuńczych, mają także pozytywny stosunek 

do osobistego korzystania z ich oferty w swojej przyszłości, co może być przesłanką do myślenia 

długofalowego nad utrwaleniem tej formy wsparcia starzejącej się populacji gmin wiejskich w naszym 

kraju. 

 

  4.4 Potencjał rolników w zakresie prowadzenia gospodarstw opiekuńczych 
 

Rolnictwo opiekuńcze, nazywane także rolnictwem społecznym, zieloną opieką w rolnictwie, 

czy rolnictwem na rzecz zdrowia, oznacza wykorzystanie komercyjnych gospodarstw i krajobrazów 

rolniczych, jako podstawy do promowania zdrowia psychicznego i fizycznego przez normalną 

działalność rolniczą (Braastad 2005). Głównym rezultatem idei są korzyści zdrowotne, społeczne oraz 

edukacyjne, adresowane do szerokiej grupy odbiorców przede wszystkim w podeszłym wieku oraz  

z różnymi dysfunkcjami społeczno-zdrowotnymi, chorobami psychicznymi, depresją, dzieci i młodzież 

mające trudności w uczeniu się, osoby wychodzące z nałogów, osoby cierpiące na skutek czynników 

stresogennych, jak również osoby ze złym stanem zdrowia wynikającym z chorób cywilizacyjnych, na 

przykład otyłości. Obecnie opieka rolnicza, udostępniana porzez działalność gospodarstw 
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opiekuńczych, stanowi ugruntowany ruch chociażby w Norwegii, czy Holandii, zyskując coraz 

liczniejsze grono zwolenników w wielu europejskich krajach.  

Idea gospodarstw opiekuńczych została zainicjowana w Europie Zachodniej i Stanach 

Zjednoczonych w II połowie XX wieku (Di Iacovo 2014). Definiowanie terminu gospodarstwo 

opiekuńcze (ang. social farming) różni się w poszczególnych krajach. W Finlandii pojęcie to rozumie 

się jako wszelkie działania, w których natura jest wykorzystywana jako źródło lub środek do 

osiągnięcia lub utrzymania zdrowia psychicznego lub fizycznego, do rehabilitacji, opieki lub edukacji; 

Szwedzi interpretują taką działalność w zakresie działania polegającego na powiązaniu świadczenia 

opieki z zasobami oferowanymi przez gospodarstwa skierowane do osób, które z różnych powodów 

podlegają ustawie o usługach społecznych lub ustawie o wsparciu i usługach; a w Wielkiej Brytanii            

w poczet gospodarstw opiekuńczych zaliczane są gospodarstwa zapewniające opiekę zdrowotną, 

usługi społeczne lub opiekuńcze, a także usługi edukacyjne dla jednej lub kilku grup klientów  

o szczególnych potrzebach, takich jak osoby z zaburzeniami psychicznymi, cierpiące na łagodne do 

umiarkowanej depresji, dorośli i dzieci z trudnościami w nauce, dzieci z autyzmem, osoby zmagające 

się z problemami narkotykowymi lub uzależnieniem od alkoholu, młodzież lub osoby odbywające 

karę pozbawienia wolności lub na okres próbny. W wielu państwach do tej pory nie przyjęto 

jednolitej formuły, która jednoznacznie charakteryzowałaby gospodarstwa opiekuńcze. Dla 

przykładu, w Irlandii brak jest definicji i zrozumienia tej idei; w Belgii (szczególnie na obszarze 

Flandrii) działania w tym zakresie są mocno rozwinięte, jednak słabym punktem jest rząd, który nie 

jest w stanie sprostać roli donatora; we Włoszech aktywności analogiczne do działań gospodarstw 

opiekuńczych podejmują jedynie spółdzielnie socjalne (Knapik 2017). Zjawisko rolnictwa społecznego 

zostało zdefiniowane przez Narodowe Forum Rolnictwa Społecznego (FNAS) jako innowacyjny, 

integracyjny, partycypacyjny i generatywny model praktyk rolniczych zapewniających usługi 

rekreacyjne, edukacyjne i pomocowe, mający na celu integrację społeczną i zawodową osób 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które dzięki społecznym praktykom rolniczym mogą 

przyczyniać się do produkcji żywności i produkcji rolnej (Di Iacovo, O ’Connor, 2009).  

Forma działalności opiekuńczej gospodarstw rolnych w kontekście rolnictwa społecznego 

stopniowo rozwija się na polskich terenach wiejskich, budząc coraz większe zainteresowanie zarówno 

mieszańców wsi, ale również osób, które szukają pomocy dla siebie i bliskich. Rolnictwo społeczne, 

rozumiane jest jako innowacyjne podejście do rolnictwa, korzystające z jego wielofunkcyjności. 

Pojęcie wielofunkcyjności jest niczym innym, jak zdolnością zaspokojenia w gospodarstwie rolnym 

poza potrzebami produkcyjno-rynkowymi, jednocześnie potrzeb pozarolniczych, takich jak społeczne, 

gospodarcze, środowiskowe, bądź kulturowe. Najczęściej przytaczaną definicją gospodarstwa 

opiekuńczego jest formuła opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: forma 
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wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowana w ramach gospodarstwa prowadzącego 

działalność rolniczą (Stępnik, Król 2017). Zasadniczym elementem w tego rodzaju gospodarstwie jest 

zaangażowanie zasobów gospodarstwa rolnego do działań o charakterze terapeutycznym, 

opiekuńczym i integracyjnym (Król 2017). Funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych stanowi 

system naczyń połączonych, którego składowymi są produkcja roślinna, hodowla zwierząt, 

przetwórstwo na niewielką skalę, opieka dzienna (niekiedy długoterminowa) oraz szeroko pojęta 

edukacja. 

Obserwując aktualne trendy społeczno-gospodarcze w Polsce gospodarstwa opiekuńcze 

rodzą alternatywę dla mieszkańców wsi, szukających możliwości zarobkowych, a także dla osób 

starszych, samotnych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, które pragną godnej, 

prozdrowotnej, pobudzającej zmysły opieki. Cała Europa wkroczyła w dobę problemów 

demograficznych, związanych ze starzejącym się społeczeństwem. W latach 1950–2011 odsetek osób 

w wieku 75+ wzrósł z 1,6% do 6,5%, a w 2035 roku może osiągnąć wartość 12,3% (Błędowski 2012). 

Ponadto przewiduje się, iż w 2030 roku ogółem aż 53,3% jednoosobowych gospodarstw prowadzić 

będą przez osoby w wieku 65+, w tym 17,3% to osoby w wieku 80 lat i więcej (Kamiński 2014). 

Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi w Polsce wzrósł z poziomu 18,9 w 2005 

roku do 26,1 w roku 2018. Prognozy względem zmian tego miernika w kolejnych latach są 

niepokojące. Główny Urząd Statystyczny szacuje aprecjację wartości wskaźnika do poziomu 42  

w 2025 roku. Średnia wieku Polaków w 2020 roku wynosi 42,2 lata. Zgodnie z prognozami, za dziesięć 

lat wartość ta wzroście o trzy lata8. Analogicznie sytuacja kształtuje się w kontekście liczby osób 

niepełnosprawnych. Według szacunków nawet 15% całej populacji światowej to osoby 

niepełnosprawne w następstwie fizycznych, psychicznych, bądź sensorycznych dysfunkcji9. W Polsce, 

prawnie potwierdzoną niepełnosprawność ma ponad 3 miliony osób, jednak realnie tych osób jest 

dużo więcej, od 4 do nawet 7 milionów osób10. Co więcej, obserwując aktualne trendy w życiu 

społeczno-gospodarczym, tendencja wzrostu liczby ludności z problemami zdrowotnymi będzie się 

nasilać. Rosnąca presja tempa życia, stan środowiska przyrodniczego, wywołany jego 

zanieczyszczeniem i zmianami klimatycznymi, przyczyniają się do generowania coraz to większej 

liczby zachorowań wśród populacji. Implikuje to do poszukania rozwiązań, zapewniających dostęp 

pomocy i opieki nad osobami z rozmaitymi problemami. Kolejne czynniki wpływające na rozwój 

rolnictwa społecznego w Polsce wynikają z kondycji ekonomiczno-społecznych obszarów wiejskich. 

                                                           

8
 Źródło danych: GUS, dostęp: marzec 2020. 

9
 Źródło danych: WHO, dostęp: marzec 2020. 

10
 Źródło danych: https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/ile-jest-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-polsce, dostęp: marzec 

2020. 



Zadanie 3. 

 

 

84 

Polskie wsie zamieszkują 15 343 904 osoby, co stanowi 39,95% ludności ogółem w Polsce.  Na uwagę 

zasługuje fakt, iż 27% osób w wieku produkcyjnym związało swoją pracę zawodową z rolnictwem. 

Jednakże tylko dla 18% tych osób jest to główne źródło utrzymania. W 2019 roku 405 860 

mieszkańców wsi miało status osoby bezrobotnej, co stanowiło 46,85% ogółem zarejestrowanych 

osób bezrobotnych11. Niepohamowana aprecjacja efektywności rolnictwa, szczególnie w kontekście 

rolnictwa precyzyjnego, jak również wykorzystania nowych technologii, będzie skutkować przyrostem 

liczby osób bezrobotnych na obszarach wiejskich. Szansą na kreację miejsc pracy z pewnością jest 

dynamizacja procesu adaptacji rolnictwa opiekuńczego w Polsce. Powstawanie gospodarstw 

opiekuńczych w gospodarstwach rolnych jest odpowiedzą na wyzwania, przed jakimi stoi 

współczesne społeczeństwo i wieś. 

Gospodarstwa rolne uwzględnione w badaniach były zlokalizowane na terytorium Polski. 

Podstawowym źródłem danych statystycznych, które umożliwiły rozpoznanie, identyfikację oraz 

ocenę gospodarstw rolnych z potencjałem do kreacji gospodarstwa opiekuńczego był FADN (ang. 

Farm Accountancy Data Network). Formalne kształtowanie powyższego sytemu zapoczątkowane 

zostało w 1965 r. (na podstawie Rozporządzenia Rady EWG nr 79/65/EWG). W miarę poszerzania się 

struktur europejskich o kolejne państwa członkowskie, system poszerzał swój zasięg. Podstawą 

prawną funkcjonowania polskiego FADN jest Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych 

rachunkowych z gospodarstw rolnych.  W polu obserwacji europejskiego systemu FADN znajdują się 

gospodarstwa towarowe, które wytwarzają około 90% wartości standardowej produkcji w danym 

regionie lub kraju. W poszczególnych państwach członkowskich progi wielkości ekonomicznej 

określające minimalną wielkość gospodarstw rolnych włączanych do pola obserwacji FADN są różne, 

przede wszystkim z powodu istniejących różnic w strukturze agrarnej. Niemniej jednak, właśnie FADN 

dostarcza ujednoliconych informacji księgowych z towarowych gospodarstw rolnych ze wszystkich 

krajów należących do Unii Europejskiej. Analizie poddano wszystkie gospodarstwa rolne 

uczestniczące nieprzerwanie w Europejskim Systemie Zbierania i Wykorzystywania Danych 

Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych w latach 2005-2018 roku zawarte w bazie będącą  

w dyspozycji Instytutu. Pierwszym kryterium grupowania gospodarstw rolnych był podział 

terytorialny na cztery makroregiony FADN: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze  

i Podlasie, Małopolska i Pogórze. Badaniu poddane zostały rodzinne gospodarstwa rolne, których 

powierzchnię ściśle określa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego12, według której powierzchnia 

tego typu podmiotów wynosi do 300 ha użytków rolnych. Ponadto, w badaniu wyodrębniono trzy 

                                                           

11
 Źródło danych: GUS, stan na 31.XII.2018 

12
 Dz.U. 2017, poz. 2196. 
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grupy wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne według klas wielkości 

ekonomicznej opracowanej na podstawie Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (ES6)13 

sklasyfikowano w systemie rachunkowości rolnej FADN przedstawiono w tabeli nr 1.  

 
Tabela 1. Grupowanie gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej (€), klasyfikacja ES6 

Klasa wielkości ekonomicznej Zakres w € 

1. bardzo małe i małe 2 000 – 25 000 

2. średnio małe i średnio duże 25 000 – 100 000 

3. duże i bardzo duże 100 000 – …  

Źródło: opracowanie własne. 

 W skład wyodrębnionej grupy gospodarstw rolnych pod względem wielkości ekonomicznej 

od 2 000 do 25 000 € (1) zgodnie z systemem rachunkowości rolnej FADN wchodzą gospodarstwa 

oznaczone jako bardzo małe oraz małe. Dla określenia dolnego progu wielkości ekonomicznej 

gospodarstwa, posłużono się określeniem minimalnej wielkości gospodarstwa, uznawanego w Polsce 

za towarowe w kraju według systemu rachunkowości rolnej FADN na poziomie 2 000 €. Górna 

granica gospodarstw rolnych mieszczących się w przedziale wielkości ekonomicznej od 2 000 do  

25 000 € określona została na podstawie minimalnej powierzchni gospodarstwa rolnego 

uznawanego, jako towarowe w krajach założycielskich Unii Europejskiej (Belgia, Francja, Holandia, 

Luksemburg, Niemcy oraz Włochy). Określono je za pomocą metody miar statycznych tendencji 

centralnej przy użyciu średniej ucinanej. Gospodarstwa te sklasyfikowane są, jako bardzo małe oraz 

małe. Druga grupa gospodarstw o wielkości ekonomicznej powyżej 25 000 € i mniejszej niż 100 000 € 

(2) obejmuje swym zasięgiem, według nomenklatury FADN, gospodarstwa średnio małe i średnio 

duże. Trzecią grupę gospodarstw stanowią podmioty o wielkości ekonomicznej powyżej 100 000 €, 

określane mianem dużych i bardzo dużych. Trzeci rodzaj klasyfikacji obejmował cztery typy produkcji, 

dominującej w poszczególnych gospodarstwach rolnych. Poniższy schemat stanowi podsumowanie 

etapów analizy danych statystycznych z uwzględnieniem trzech etapów grupowania. 

 

 

 

                                                           

13
 RI/CC 1500 Rev. 3 Typology Handbook. EUROPEAN COMMISSION. Brussels October 2009. 
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Schemat 1. Podział gospodarstw rolnych wg wybranych makroregionów, typów produkcji rolniczej 

oraz wielkości ekonomicznej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Przedział czasowy zmiennych obejmował lata 2005-2018. Zmienne diagnostyczne, które 

zostały zakwalifikowane do zestawu cech diagnostycznych, przedstawiono w tabeli nr 2, natomiast  

w tabeli nr 3 przedstawiono objaśnienia tychże zmiennych. 

Tabela 2. Zestaw zmiennych diagnostycznych odzwierciedlający potencjał rozpoczęcia prowadzenia 

gospodarstwa opiekuńczego 

Symbol* Zmienne diagnostyczne 

X1 wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego (€) 

X2 nakłady pracy ogółem (AWU) 

X3 powierzchnia użytków rolnych (ha) 

X4 pozyskane środki finansowe z: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone/poddziałanie 10.1 (€) 

X5 pozyskane środki finansowe z: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 

/poddziałanie 6.2 (€) 

X6 pozyskane środki finansowe z: Restrukturyzacja małych gospodarstw /poddziałanie 6.3 

(€) 

X7 nakłady pracy własnej (liczba osób pełnozatrudnionych w gospodarstwie) 

X8 nakłady pracy najemnej (liczba osób pełnozatrudnionych w gospodarstwie) 

X9 dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (€) 

X10 budynki 
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X11 maszyny, urządzenia i środki transportu 

X12 kapitał własny (€) 

X13 przepływy pieniężne 

X14 usługi transportowe, w tym usługi transportowe samochodami osobowymi 

X15 wiek osoby prowadzącej gospodarstwo 

X16 liczba osób w gospodarstwie powyżej 18 roku życia z podziałem na płeć – kobiety 

X17 liczba osób w gospodarstwie powyżej 18 roku życia z podziałem na płeć – mężczyźni  

Źródło: opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych statystycznych. 

Tabela 3. Opis zmiennych diagnostycznych uwzględnionych w analizie potencjału gospodarstw 

rolnych do prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego 

Symbol* Opis zmiennej diagnostycznej 

X1 Suma wartości  standardowych  nadwyżek  bezpośrednich  (SGM – ang. Standard Gross 

Margin) wszystkich działalności  występujących  w  gospodarstwie  rolnym, wyrażaną              

w europejskich jednostkach  wielkości  (ESU – European Size Unit).  Obecnie  wartość  

europejskiej jednostki wielkości (1ESU) stanowi równowartość 1200 €. 

X2 Całkowite nakłady pracy ludzkiej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa 

rolnego = AWU wyrażone w jednostkach przeliczeniowych pracy = osobach 

pełnozatrudnionych = 2 200 godz./rok. 

X3 Całkowity obszar ziemi użytkowanej rolniczo (użytków rolnych) = (UAA). Nie uwzględnia 

się powierzchni uprawy grzybów, ziemi dodzierżawionej na okres krótszy niż 1 rok, ziemi 

zalesionej i pozostałych gruntów (dróg, stawów, nieużytków, itp.) . Na tą powierzchnię 

składa się: ziemia własna, ziemia dodzierżawiona na jeden rok lub dłużej, ziemia 

użytkowana na zasadzie udziału w zbiorze z właścicielem. Obejmuje ziemię rolniczą 

czasowo wyłączoną z uprawy z powodów technologicznych, a także ziemię czasowo 

wyłączoną z uprawy z powodu uczestnictwa w programie polityki rolnej. Powierzchnia 

określana w hektarach (10 000 m2). 

X4 Środki finansowe pozyskane z Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone. Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone ma na celu promowanie  

zrównoważonego  systemu  gospodarowania,  który  polega  na  racjonalnym 

wykorzystaniu  zasobów  przyrody,  które  umożliwia  ograniczenie  negatywnego  

wpływu rolnictwa na środowisko oraz zapobiega ubytkowi substancji organicznej                  

w glebie. Pakiet jest działaniem równoważnym do jednej z praktyk rolniczych 
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korzystnych dla klimatu i środowiska tj. dywersyfikacji  upraw  z  uwagi  na  

wprowadzenie  wymogu zastosowania minimum 4 upraw w plonie głównym w ciągu 

roku w gospodarstwie. Udział głównej uprawy, a także zbóż łącznie nie może 

przekroczyć 65%, jednocześnie udział każdej uprawy nie może być mniejszy niż 10% 

powierzchni gruntów ornych. beneficjent  zobowiązany  jest  do  odpowiedniego  

zmianowania, polegającego na zastosowaniu minimum 3 grup upraw w ciągu 5 lat 

zobowiązania na działce rolnej. Grupy upraw wykorzystywane do zmianowania 

obejmują rośliny o podobnych  wymaganiach  odnośnie stanowiska, tj. warunków  

glebowych  oraz wymagań przedplonowych i agrotechniki. Na tej podstawie wyróżnia się 

m.in. takie grupy roślin jak: zboża, okopowe czy bobowate grubonasienne. Tytoń nie 

będzie objęty wsparciem, natomiast sorgo i kukurydza zostaną włączone do grupy  

upraw: zboża. Grupy te będą szczegółowo określone w przepisach krajowych. 

X5 Środki finansowe pozyskane z Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 

/poddziałanie 6.2. Celem instrumentu wsparcia jest różnicowanie działalności na 

obszarach wiejskich w dwóch obszarach. Obszar A - operacje związane                                 

z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które 

prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze 

zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obszar B – pozostałe operacje 

związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich. Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, 

jest bardzo szeroki. Obejmuje on kilkaset kodów PKD, pod którymi można będzie 

zarejestrować i prowadzić firmę. Pozyskane środki można będzie zatem przeznaczyć 

m.in. na: sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 

domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzoną w wyspecjalizowanych 

sklepach; produkcję mebli i wyrobów z drewna; turystykę wiejską; przetwórstwo                     

i sprzedaż produktów nierolnych; usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub 

niepełnosprawnymi; działalność informatyczną, komputerową i elektroniczną; sprzedaż 

internetową; działalność architektoniczną i inżynierską, usługi rachunkowości, księgowe, 

audytorskie, techniczne; działalność weterynaryjną. Wsparciu podlegają również 

operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, 

wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Przy czym, miejsce położenia tej 

nieruchomości musi znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub 

gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, 
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albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy 

mieszkańców. 

X6 Środki finansowe pozyskane z Restrukturyzacji małych gospodarstw /poddziałanie 6.3. 

Premia przyznawana jest na operację: 

a) obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub 

nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów 

rolnych wytwarzanych w gospodarstwie; 

b) polegającej na przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe, udziale w szkoleniach, 

korzystaniu z usług doradczych, udziale w zorganizowanych formach współpracy 

producentów rolnych, realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia 

restrukturyzacji gospodarstwa, działanie mające na celu poprawę konkurencyjności                  

i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości 

ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, ewentualnie co najmniej o 20% 

w stosunku do wielkości wyjściowej w szczególności w wyniku zmiany rodzaju 

prowadzonej produkcji rolnej. 

X7 Nakłady pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego osób 

nieopłaconych = FWU (głównie członków rodziny), wyrażone w jednostkach 

przeliczeniowych pracy rodziny = osobach pełnozatrudnionych rodziny. 

X8 Nakłady pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego osób 

opłaconych gotówką lub w naturze, wyrażony w jednostkach przeliczeniowych pracy = 

osobach pełnozatrudnionych. 

X9 Opłata za zaangażowanie własnych czynników wytwórczych (w przypadku gospodarstw 

posiadających osobowość prawną tylko ziemi i kapitału) do działalności operacyjnej 

gospodarstwa rolnego oraz opłata za ryzyko podejmowane przez prowadzącego 

gospodarstwo rolne w roku obrachunkowym. Dochód ten oblicza się przez dodanie do 

wartości dodanej netto salda dopłat i podatków dotyczących inwestycji oraz odjęcie 

kosztu czynników zewnętrznych. 

X10 Budynki i trwałe ich wyposażenie należące do posiadacza gospodarstwa rolnego. 

X11 Maszyny, ciągniki, samochody osobowe i ciężarówki, sprzęt nawadniający (bez sztuk                   

o małej wartości bądź wykorzystywanych tylko w ciągu jednego roku). 

X12 Pasywa  trwałe  wskazujące  na  udział  właściciela w finansowaniu aktywów 

znajdujących się w gospodarstwie rolnym. W  praktyce  bilansowej  jest  to  nadwyżka  

wartości  aktywów  przedstawionych w bilansie  finansowym  gospodarstwa  rolnego,  
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pozostająca  po  odjęciu  wartości zobowiązań  /długo-i krótkoterminowych/. Jej sposób 

obliczania wynika zobowiązującego równania bilansowego: Aktywa = Zobowiązania + 

Kapitał własny 

X13 Ukazuje zdolność gospodarstwa rolnego do samofinansowania swojej działalności                  

i tworzenia oszczędności w ramach działalności operacyjnej. Obejmuje przychody 

pomniejszone o wydatki w roku obrachunkowym w ramach działalności operacyjnej. Nie 

są uwzględnione operacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz finansowej 

(zaciąganie kredytów i spłata rat). Ten parametr jest zbliżony do parametru obliczanego 

przez EUROSTAT na podstawie danych makroekonomicznych. 

X14 Do środków transportowych gospodarstwa rolnego, którymi świadczone są usługi zalicza 

się: ciągniki, samochody ciężarowe i dostawcze, samochody  specjalistyczne (np. 

samochody cysterny  –  do przewozu mleka, paliw,  gnojówki oraz gnojowicy, itp.), 

przyczepy, naczepy, wozy konne,  beczkowozy, wózki  akumulatorowe oraz inne pojazdy 

służące do transportu  towarów, zwierząt i osób. W wyjątkowych przypadkach do 

środków transportowych gospodarstwa zaliczyć można także samochody osobowe   

przeznaczone wyłącznie do jego działalności. 

X15 Średni wiek osoby prowadzącej gospodarstwo. 

X16 Średnia liczba kobiet w gospodarstwie powyżej 18 roku życia z wykluczeniem osób po 65 

roku życia (pełnosprawne, pełnozatrudnione jednostki siły roboczej). 

X17 Średnia liczba mężczyzn w gospodarstwie powyżej 18 roku życia z wykluczeniem osób po 

65 roku życia (pełnosprawne, pełnozatrudnione jednostki siły roboczej). 

Źródło: opracowanie na podstawie definicji publikowanych przez FADN, ARiMR oraz MRiRW. 

Zgromadzony materiał badawczy i pozyskane dane fakultatywne zostały poddane analizie 

badawczej, do której wykorzystano metodę rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego, metodę 

porównań i analogii, metodę wnioskowania redukcyjnego oraz statystyki opisowe w przypadku 

danych statystycznych. Metoda dedukcyjna jest sposobem rozumowania, którego celem jest 

sformułowanie wniosków, a także sprawdzenie przyjętych założeń. Stachak (1998) podkreśla 

praktyczne znaczenie rozumowania dedukcyjnego na wszystkich etapach planowania oraz realizacji 

badań naukowych, a przede wszystkim ogromną rolę w tworzeniu sposobności do społecznego  

i indywidualnego kontrolowania prawdziwości wiedzy naukowej. Adamkiewicz-Drwiłło (2008) zwraca 

uwagę, iż w ramach dedukcji nie kreuje się wiedzy, która wykraczałaby poza przesłanki, ze względu 

na fakt, że wszystkie racje są już w nich ukryte. Podejście indukcyjne prowadzi do przedstawienia 
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wniosków ogólnych na podstawie przyjętych przesłanek. W szerszym kontekście prowadzi do 

formułowania uogólnień i hipotez i ich weryfikacji w odniesieniu do obserwacji i eksperymentów.  

 Metoda wnioskowania redukcyjnego, nazywana również wyjaśnianiem lub tłumaczeniem 

faktów, polega na doborze racji do następstwa, które jest już znane i z niej wynikające (Stachak 

2006). Początkowo dochodzi do uwierzytelnienia zastanego stanu rzeczy, a w drugiej kolejności 

poszukuje się przyczynę, która go spowodowała.  

 Porównania mają na celu ustalenie i dokonanie oceny kluczowych powiązań przyczynowych, 

jakie zachodzą między badanymi jednostkami. Istota tego podejścia drzemie w komparacji zjawisk 

ekonomicznych w danej zbiorowości i przewidywaniu ich adaptacji na innym obszarze (Słowińska, 

Witczak 2008). Metoda analogii polega na transformacji dostępnej bazy wiedzy, po to by była zdatna 

do wykorzystania podczas opisu faktów zbieżnych. Analogia jest stosowana przede wszystkim 

podczas badań nad problemami wymagającymi połączenia odległych od siebie czynników, czy 

zjawisk, możliwych do pozyskania z empirii lub literatury przedmiotu (Stachak 1988).  

 Zgromadzone dane statystyczne cechowała zmienna liczebność gospodarstw rolnych,  

z których pozyskano poszczególne informacje do zagregowanych zmiennych regionalnych. Wykresy 

1-4 przedstawiają liczbę gospodarstw rolnych w latach 2005-2018 z podziałem na klasę wielkości 

ekonomicznej oraz typ produkcji. 

 

Wykres 1. Liczebność gospodarstw rolnych według grupowania ze względu na klasę wielkości 

ekonomicznej (tab.1) w latach 2005 – 2018. Typ produkcji: produkcja roślinna 

Źródło: opracowanie własne na podstawnie danych FADN. 
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Wykres 2. Liczebność gospodarstw rolnych według grupowania ze względu na klasę wielkości 

ekonomicznej (tab.1) w latach 2005 – 2018. Typ produkcji: produkcja zwierzęca 

Źródło: opracowanie własne na podstawnie danych FADN. 

 
Wykres 3. Liczebność gospodarstw rolnych według grupowania ze względu na klasę wielkości 

ekonomicznej (tab.1) w latach 2005 – 2018. Typ produkcji: użytki trwałe* 

 

*Dla typu produkcji – użytki trwałe nie odnotowano gospodarstw rolnych dużych i bardzo dużych  

o klasie wielkości ekonomicznej nr 3, ze względu na brak gospodarstw o wielkości ekonomicznej 

powyżej 100 000 €. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawnie danych FADN. 
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Wykres 4. Liczebność gospodarstw rolnych według grupowania ze względu na klasę wielkości 

ekonomicznej (tab.1) w latach 2005 – 2018. Typ produkcji: produkcja mieszana 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawnie danych FADN. 

 

Najwięcej danych pozyskano z gospodarstw rolnych prowadzących produkcję mieszaną.               

W tej grupie gospodarstw dominowały gospodarstwa zakwalifikowane do drugiej klasy 

ekonomicznej. Gospodarstwa rolne trudniące się uprawą użytków trwałych stanowiły najmniejszą 

grupę objętą badaniem, osiągając maksymalną wielkość ekonomiczną w przedziale 25 000-100 000 €. 

Liczba gospodarstw rolnych o typie produkcji zwierzęcej i roślinnej, ujętych w analizie była 

porównywalna w przyjętym do badań przedziale czasu. 

 O możliwości kreacji gospodarstwa opiekuńczego w obrębie funkcjonującego już 

gospodarstwa rolnego, świadczą wskazane zmienne diagnostyczne (tab. 2). Statystyki opisowe dla 

siedemnastu zmiennych z lat 2005-2018 z czterech makroregionów, definiowanych według 

nomenklatury FADN, z podziałem tychże makroregionów na trzy klasy ekonomiczne  

i wyszczególnieniem czterech typów produkcji, zostały przedstawione w tabelach 4-47. W ramach 

statystyk opisowych estymowano dziesięć wielkości: średnią, błąd standardowy, medianę, odchylenie 

standardowe, wariancję, kurtozę, skośność, zakres oraz wartości minimalne i maksymalne  

w poszczególnych zestawach zmiennych statystycznych.   
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Tabela 4. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna I. 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 14142,
7 

1,2 14,4 517,2 0,0 372,8 1,2 0,1 24715,
0 

76474,
3 

49038,
1 

38834
6,0 

34374,
8 

839,0 41,4 1,5 1,8 

Błąd stand. 219,8 0,0 0,1 81,0 0,0 136,0 0,0 0,0 1388,6 1629,3 1876,6 31485,
6 

1278,5 25,6 0,7 0,0 0,0 

Mediana 14023,
9 

1,3 14,3 447,6 0,0 24,3 1,2 0,1 24675,
5 

77559,
0 

49466,
5 

45248
9,1 

35148,
2 

848,2 41,5 1,5 1,8 

Odch. 
stand. 

822,5 0,1 0,5 303,0 0,0 508,7 0,0 0,0 5195,6 6096,4 7021,7 11780
8,2 

4783,8 95,9 2,7 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

67648
0,0 

0,0 0,3 91785,
0 

0,0 25881
6,9 

0,0 0,0 26993
926,5 

37166
170,7 

49304
544,2 

13878
78230
1,9 

22884
465,7 

9195,6 7,3 0,0 0,0 

Kurtoza -1,3 1,6 -0,6 0,7 0,0 -1,3 0,8 3,4 -0,7 -0,9 -0,8 -0,9 -0,6 0,5 -1,6 -0,4 -1,5 

Skośność -0,2 0,4 0,6 0,8 0,0 0,8 -0,8 1,5 -0,3 -0,4 -0,5 -1,1 -0,2 -0,9 0,0 -0,8 -0,2 

Zakres 2428,4 0,3 1,6 1141,8 0,0 1257,8 0,2 0,1 16484,
2 

20095,
8 

21368,
7 

28660
9,3 

16962,
1 

334,0 7,2 0,3 0,2 

Minimum 12736,
9 

1,1 13,7 70,0 0,0 0,0 1,1 0,0 15389,
8 

65909,
3 

36193,
8 

18462
0,2 

25571,
2 

646,4 38,0 1,3 1,6 

Maksimum 15165,
3 

1,4 15,3 1211,7 0,0 1257,8 1,2 0,2 31874,
0 

86005,
1 

57562,
5 

47122
9,5 

42533,
2 

980,4 45,2 1,6 1,9 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 5. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 44721,
8 

1,7 41,2 1863,8 0,0 45,0 1,4 0,3 83252,
6 

12803
6,0 

19620
0,8 

94062
7,1 

10823
8,5 

1433,8 39,9 1,7 1,8 

Błąd stand. 125,6 0,0 0,3 260,6 0,0 18,3 0,0 0,0 5429,2 1062,8 8284,8 93966,
1 

5679,0 26,1 0,7 0,0 0,0 

Mediana 44684,
2 

1,8 41,0 1726,5 0,0 0,0 1,4 0,3 88460,
0 

12797
1,1 

20377
3,7 

11199
08,6 

11232
1,2 

1451,0 40,0 1,7 1,8 

Odch. 
stand. 

470,0 0,1 1,1 975,0 0,0 68,6 0,0 0,1 20314,
3 

3976,7 30998,
9 

35158
9,1 

21249,
0 

97,5 2,5 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

22091
7,7 

0,0 1,1 95057
4,5 

0,0 4711,7 0,0 0,0 41267
2310,7 

15814
112,0 

96092
9543,7 

12361
48743
60,9 

45152
1855,4 

9504,0 6,2 0,0 0,0 

Kurtoza -0,9 6,6 -0,5 -0,4 0,0 -0,2 -1,5 7,0 0,0 -0,5 -1,6 -1,1 -0,4 -1,0 -1,1 0,3 1,0 

Skośność -0,2 -2,3 0,5 0,2 0,0 1,2 0,1 -2,4 -0,1 -0,5 -0,3 -0,9 -0,4 -0,1 -0,3 -1,1 -1,3 

Zakres 1554,9 0,3 3,4 3576,0 0,0 185,9 0,1 0,2 77547,
8 

14167,
4 

80502,
5 

91039
0,3 

76180,
8 

310,2 7,5 0,2 0,2 

Minimum 43859,
2 

1,5 39,9 77,9 0,0 0,0 1,4 0,1 44564,
6 

12013
1,3 

15113
5,9 

36689
9,3 

68309,
8 

1284,7 35,6 1,5 1,7 

Maksimum 45414,
2 

1,8 43,3 3653,9 0,0 185,9 1,5 0,4 12211
2,4 

13429
8,7 

23163
8,4 

12772
89,6 

14449
0,6 

1594,9 43,1 1,7 1,9 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 6. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna III.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 14107
3,4 

2,7 124,3 6258,1 0,0 0,0 1,6 1,1 22822
0,5 

28950
8,0 

68089
5,8 

26136
94,3 

30462
6,8 

3651,9 40,3 1,7 1,9 

Błąd stand. 1236,3 0,1 2,0 1020,4 0,0 0,0 0,0 0,1 17685,
2 

8793,8 44791,
8 

29628
7,7 

19498,
1 

146,3 0,7 0,0 0,0 

Mediana 14021
1,0 

2,7 127,8 6544,1 0,0 0,0 1,6 1,1 23346
2,7 

29578
3,8 

71246
4,5 

30606
86,4 

30996
5,3 

3456,7 40,3 1,7 1,9 

Odch. stand. 4625,7 0,2 7,3 3818,0 0,0 0,0 0,0 0,2 66172,
0 

32903,
5 

16759
5,5 

11086
07,1 

72955,
2 

547,5 2,5 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

21397
028,1 

0,0 53,6 14577
132,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 43787
37492,
2 

10826
40320,
1 

28088
25740
4,4 

12290
09603
479,4 

53224
60537,
8 

29972
3,7 

6,5 0,0 0,0 

Kurtoza -1,0 2,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,4 -0,9 -1,0 -1,1 -0,4 0,8 -0,6 0,4 1,4 

Skośność 0,1 -0,7 -1,3 0,5 0,0 0,0 -0,4 -1,0 0,3 -0,3 -0,6 -0,9 -0,2 1,1 -0,2 0,1 -0,9 

Zakres 15173,
7 

0,9 22,2 13656,
0 

0,0 0,0 0,1 0,9 25642
0,0 

10267
0,1 

50364
2,2 

28220
18,2 

26340
2,6 

1955,2 8,5 0,2 0,5 

Minimum 13295
6,4 

2,2 108,4 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 11284
5,9 

23053
7,8 

37587
3,2 

80098
8,9 

16669
8,5 

2946,6 35,9 1,6 1,6 

Maksimum 14813
0,1 

3,1 130,6 13656,
0 

0,0 0,0 1,7 1,4 36926
6,0 

33320
7,9 

87951
5,4 

36230
07,1 

43010
1,1 

4901,8 44,3 1,8 2,1 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

 

 



Zadanie 3. 

 

 

97 

Tabela 7. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna I. 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 15161,
4 

1,4 11,0 134,9 0,0 278,5 1,4 0,0 21703,
1 

73353,
8 

36950,
3 

32869
9,4 

28129,
3 

1025,7 41,5 1,6 2,0 

Błąd stand. 132,8 0,0 0,1 45,0 0,0 94,7 0,0 0,0 1010,2 1398,6 836,9 24856,
8 

1044,8 81,9 0,8 0,0 0,0 

Mediana 15117,
1 

1,4 11,0 52,0 0,0 67,2 1,4 0,0 21919,
7 

74363,
6 

36638,
4 

37266
8,8 

28633,
7 

1085,6 41,5 1,6 2,0 

Odch. stand. 496,7 0,0 0,4 168,3 0,0 354,3 0,0 0,0 3779,6 5233,2 3131,3 93005,
6 

3909,4 306,3 2,9 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

24672
5,7 

0,0 0,1 28336,
3 

0,0 12554
0,3 

0,0 0,0 14285
657,2 

27386
135,4 

98053
08,8 

86500
45137,
7 

15283
227,8 

93803,
0 

8,4 0,0 0,0 

Kurtoza 0,7 -1,2 -0,7 0,0 0,0 -1,5 -1,0 0,7 -0,2 -0,3 1,3 -1,1 -0,2 -1,6 -1,3 0,5 -1,2 

Skośność 0,3 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,7 -0,3 0,8 0,0 -0,8 -0,9 -0,9 0,4 -0,1 -0,3 0,2 -0,5 

Zakres 1950,8 0,1 1,3 470,4 0,0 828,0 0,1 0,0 13915,
9 

16695,
2 

11378,
5 

23814
3,9 

13311,
0 

865,2 8,4 0,2 0,2 

Minimum 14295,
3 

1,3 10,3 7,0 0,0 0,0 1,3 0,0 14725,
5 

62374,
6 

29339,
9 

17741
0,5 

22680,
6 

566,0 36,5 1,5 1,8 

Maksimum 16246,
1 

1,4 11,6 477,4 0,0 828,0 1,4 0,0 28641,
4 

79069,
8 

40718,
3 

41555
4,4 

35991,
6 

1431,1 44,9 1,7 2,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 8. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna II. 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 43655,
2 

1,7 25,2 423,2 0,0 2,6 1,7 0,1 76962,
9 

16203
6,7 

15375
8,1 

77007
2,0 

92484,
2 

1930,7 38,7 1,9 2,1 

Błąd stand. 409,0 0,0 0,2 78,8 0,0 1,2 0,0 0,0 4993,2 2874,4 7268,8 60384,
7 

5348,0 60,6 0,6 0,0 0,0 

Mediana 43508,
4 

1,7 25,4 358,4 0,0 0,0 1,7 0,1 74710,
2 

16477
7,5 

16673
3,3 

89372
3,7 

94665,
9 

1933,9 38,8 1,9 2,1 

Odch. 
stand. 

1530,3 0,0 0,8 295,0 0,0 4,3 0,0 0,0 18683,
0 

10755,
2 

27197,
5 

22593
8,8 

20010,
5 

226,9 2,1 0,0 0,1 

Wariancja 
próbki 

23419
37,6 

0,0 0,6 87033,
9 

0,0 18,7 0,0 0,0 34905
3754,8 

11567
3278,3 

73970
5650,4 

51048
32860
8,3 

40041
8611,8 

51467,
6 

4,5 0,0 0,0 

Kurtoza -1,0 -1,2 -0,2 1,2 0,0 -0,8 -0,4 1,1 0,0 -1,0 -1,1 -1,0 -0,7 0,6 -1,3 -0,8 -1,3 

Skośność 0,1 -0,2 -0,5 1,2 0,0 1,1 0,1 -0,9 0,3 -0,6 -0,8 -1,0 0,5 -0,9 -0,4 -0,6 -0,2 

Zakres 4756,2 0,1 2,7 1062,4 0,0 10,5 0,1 0,0 68691,
7 

33171,
5 

73479,
4 

56202
4,4 

59375,
7 

792,8 6,1 0,1 0,2 

Minimum 41346,
8 

1,7 23,8 52,5 0,0 0,0 1,6 0,0 44481,
9 

14340
5,0 

10855
2,2 

39176
1,3 

68578,
7 

1413,7 35,1 1,8 2,0 

Maksimum 46103,
0 

1,8 26,5 1114,9 0,0 10,5 1,7 0,1 11317
3,6 

17657
6,4 

18203
1,6 

95378
5,6 

12795
4,4 

2206,5 41,1 2,0 2,2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 9. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna 

III. 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 12868
6,1 

2,5 61,4 572,8 0,0 0,0 1,9 0,6 0,0 0,0 53795
3,4 

21927
30,3 

28750
3,0 

2160,0 38,8 2,2 2,1 

Błąd stand. 1668,5 0,0 0,8 145,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65535,
0 

13166,
9 

24355,
4 

17001
6,6 

18578,
6 

61,9 0,7 0,0 0,0 

Mediana 12820
6,3 

2,5 63,0 408,1 0,0 0,0 1,9 0,6 0,0 52239
3,1 

56515
5,7 

25158
59,7 

28525
9,1 

2143,4 38,7 2,2 2,1 

Odch.stand. 6243,1 0,1 2,9 545,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 49266,
1 

91129,
4 

63614
3,8 

69514,
7 

231,5 2,6 0,2 0,1 

Wariancja 
próbki 

38975
677,4 

0,0 8,5 29729
9,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24271
44089,
2 

83045
63071,
9 

40467
89187
12,5 

48322
87844,
3 

53604,
2 

6,5 0,0 0,0 

Kurtoza -0,6 1,0 -0,8 1,3 0,0 0,0 5,7 0,8 0,0 -1,0 -0,8 -1,0 -0,7 0,4 -0,9 1,6 2,2 

Skośność 0,5 0,2 -0,8 1,1 0,0 0,0 -2,2 -0,5 0,0 0,0 -0,6 -1,0 0,5 -0,4 -0,6 -0,9 -1,4 

Zakres 19938,
6 

0,4 8,9 1901,3 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 15573
4,3 

29315
3,1 

16235
30,5 

21388
0,2 

843,9 7,3 0,6 0,4 

Minimum 12022
1,5 

2,3 56,2 0,0 0,0 0,0 1,7 0,4 0,0 44586
6,4 

36365
5,4 

11117
72,3 

19980
0,6 

1680,9 34,3 1,8 1,8 

Maksimum 14016
0,1 

2,7 65,0 1901,3 0,0 0,0 2,0 0,8 0,0 60160
0,7 

65680
8,5 

27353
02,8 

41368
0,8 

2524,8 41,6 2,4 2,2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 10. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: użytki trwałe, klasa ekonomiczna I. 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 13328,

5 

1,8 6,6 50,7 0,0 248,2 1,2 0,6 26793,

7 

10088

6,5 

64636,

4 

39871

2,0 

46957,

0 

558,3 41,0 1,8 1,6 

Błąd stand. 125,8 0,0 0,1 32,5 0,0 90,9 0,0 0,0 2965,1 3869,8 2340,6 15346,

3 

2299,7 49,4 0,5 0,0 0,0 

Mediana 13371,

9 

1,8 6,5 0,0 0,0 0,0 1,2 0,6 27649,

9 

10188

3,6 

64212,

7 

39651

9,2 

46393,

8 

572,9 41,3 1,8 1,6 

Odch. stand. 470,6 0,2 0,3 121,6 0,0 340,3 0,1 0,1 11094,

3 

14479,

5 

8757,8 57420,

7 

8604,9 184,9 2,0 0,1 0,0 

Wariancja 
próbki 

22142

0,1 

0,0 0,1 14781,

8 

0,0 11579

8,5 

0,0 0,0 12308

2860,8 

20965

7122,7 

76698

830,9 

32971

32626,

5 

74043

682,5 

34179,

4 

3,9 0,0 0,0 

Kurtoza -1,2 0,8 1,1 7,5 0,0 -1,0 -0,8 0,3 -0,8 -0,8 0,7 -1,2 0,5 1,1 0,4 -0,6 0,2 

Skośność -0,3 -0,5 0,8 2,8 0,0 0,9 0,5 -0,6 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,7 -0,6 -1,0 0,1 

Zakres 1454,4 0,6 1,1 424,4 0,0 898,1 0,2 0,5 37499,

1 

47179,

4 

34797,

9 

17252

6,9 

34243,

2 

719,6 7,5 0,3 0,1 

Minimum 12493,

9 

1,4 6,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 7302,5 75970,

2 

47791,

6 

31585

9,8 

30007,

7 

269,5 36,8 1,6 1,5 

Maksimum 13948,

3 

2,0 7,2 424,4 0,0 898,1 1,3 0,8 44801,

6 

12314

9,6 

82589,

5 

48838

6,7 

64250,

9 

989,0 44,4 1,9 1,7 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 11. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: użytki trwałe, klasa ekonomiczna II. 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 36220,

3 

2,9 15,4 452,4 0,0 46,6 1,6 1,4 71169,

6 

21576

6,5 

17006

5,1 

92767

1,5 

10624

1,7 

888,5 40,1 1,8 1,9 

Błąd stand. 345,5 0,1 0,3 302,7 0,0 22,5 0,0 0,1 7334,6 8600,6 8800,3 66847,

9 

6823,3 67,1 1,0 0,0 0,0 

Mediana 36209,

1 

2,9 15,5 0,0 0,0 0,0 1,6 1,4 72658,

1 

21367

0,8 

17431

3,9 

10602

03,5 

10902

0,9 

826,5 39,7 1,8 1,9 

Odch. stand. 1292,9 0,3 1,0 1132,6 0,0 84,2 0,1 0,3 27443,

5 

32180,

5 

32927,

6 

25012

2,1 

25530,

3 

251,1 3,6 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

16714

75,4 

0,1 1,0 12828

81,0 

0,0 7096,8 0,0 0,1 75314

3078,0 

10355

86667,

9 

10842

26411,

6 

62561

04389

0,1 

65179

5582,1 

63041,

4 

13,1 0,0 0,0 

Kurtoza 0,4 0,4 1,1 4,1 0,0 2,2 0,4 1,6 -0,2 -1,5 -1,1 -1,0 0,6 -1,1 -1,4 0,6 -1,0 

Skośność -0,2 -0,2 -0,3 2,3 0,0 1,7 -0,9 -0,6 0,2 -0,1 -0,5 -1,0 0,4 0,5 0,0 -1,0 -0,1 

Zakres 4718,8 1,3 4,2 3381,5 0,0 260,4 0,2 1,3 10052

7,6 

91500,

5 

94347,

6 

63326

6,0 

97641,

5 

736,1 10,4 0,2 0,3 

Minimum 33891,

7 

2,2 13,2 0,0 0,0 0,0 1,4 0,6 26132,

8 

16557

2,1 

11689

2,7 

50672

1,0 

65471,

6 

571,9 34,5 1,6 1,8 

Maksimum 38610,

5 

3,5 17,4 3381,5 0,0 260,4 1,7 1,9 12666

0,4 

25707

2,5 

21124

0,3 

11399

87,0 

16311

3,1 

1307,9 44,9 1,9 2,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 12. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna I.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 14038,

7 

1,3 10,8 212,7 0,0 440,2 1,3 0,0 17517,

8 

74082,

0 

30595,

6 

30735

2,9 

23799,

4 

750,7 40,9 1,7 1,8 

Błąd stand. 197,7 0,0 0,1 50,7 0,0 154,8 0,0 0,0 750,9 1737,9 1090,0 23450,

2 

653,3 21,8 0,7 0,0 0,0 

Mediana 14048,

8 

1,3 10,9 146,3 0,0 67,2 1,3 0,0 17916,

3 

74923,

4 

31503,

0 

35492

5,7 

23532,

9 

788,8 41,4 1,7 1,8 

Odch. stand. 739,6 0,0 0,3 189,6 0,0 579,3 0,0 0,0 2809,5 6502,6 4078,3 87742,

7 

2444,5 81,6 2,8 0,1 0,0 

Wariancja 
próbki 

54706

7,1 

0,0 0,1 35959,

1 

0,0 33563

2,4 

0,0 0,0 78932

70,9 

42283

893,3 

16632

745,5 

76987

81610,

4 

59757

76,9 

6661,1 7,6 0,0 0,0 

Kurtoza -1,2 -0,5 -0,5 2,2 0,0 -1,4 -0,4 -0,7 -0,8 -1,1 -1,5 -1,0 -1,3 0,2 -1,2 -0,4 -1,0 

Skośność -0,1 0,2 -0,7 1,6 0,0 0,8 0,1 0,7 0,0 -0,4 0,1 -1,0 -0,1 -1,0 -0,4 -0,5 -0,5 

Zakres 2373,6 0,2 1,0 670,2 0,0 1461,9 0,2 0,0 8472,2 19917,

3 

12418,

5 

20955

1,6 

7149,5 266,5 8,2 0,3 0,1 

Minimum 12770,

6 

1,2 10,2 23,0 0,0 0,0 1,2 0,0 13498,

1 

62659,

4 

24779,

5 

16795

7,6 

19890,

0 

593,0 36,2 1,6 1,7 

Maksimum 15144,

2 

1,4 11,2 693,1 0,0 1461,9 1,4 0,0 21970,

4 

82576,

7 

37198,

0 

37750

9,2 

27039,

5 

859,6 44,4 1,8 1,9 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 13. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna 

II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 43410,

1 

1,7 26,9 847,0 0,0 21,0 1,6 0,1 58450,

4 

13930

1,6 

12035

5,5 

75182

9,4 

74768,

7 

1311,4 39,4 1,8 2,0 

Błąd stand. 201,3 0,0 0,3 120,3 0,0 7,2 0,0 0,0 3086,5 2428,5 4978,9 67639,

2 

3413,8 24,4 0,6 0,0 0,0 

Mediana 43266,

2 

1,7 27,0 711,2 0,0 2,5 1,6 0,1 60183,

5 

14000

2,4 

12776

9,4 

87203

5,7 

76663,

6 

1288,7 39,3 1,8 2,0 

Odch. stand. 753,2 0,0 1,2 450,2 0,0 26,8 0,0 0,0 11548,

5 

9086,7 18629,

4 

25308

2,8 

12773,

1 

91,2 2,3 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

56725

4,3 

0,0 1,5 20269

7,1 

0,0 720,4 0,0 0,0 13336

8086,1 

82567

703,6 

34705

4142,0 

64050

88771

4,9 

16315

2599,1 

8308,8 5,2 0,0 0,0 

Kurtoza 0,6 -1,2 -0,9 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,7 -1,1 -1,4 -1,7 -1,1 -1,5 0,3 -1,3 -0,8 0,0 

Skośność 0,8 0,4 0,1 0,5 0,0 0,8 -0,2 -0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,9 -0,1 0,8 -0,2 -0,5 -1,1 

Zakres 2778,7 0,1 4,0 1695,4 0,0 66,8 0,1 0,1 35571,

7 

26697,

5 

48269,

8 

62115

6,0 

37733,

8 

328,3 6,8 0,2 0,2 

Minimum 42279,

8 

1,6 25,0 67,3 0,0 0,0 1,6 0,0 40797,

7 

12499

3,0 

94086,

1 

34573

3,1 

55747,

6 

1181,7 35,6 1,7 1,8 

Maksimum 45058,

5 

1,7 29,0 1762,7 0,0 66,8 1,6 0,1 76369,

4 

15169

0,5 

14235

5,8 

96688

9,1 

93481,

4 

1510,0 42,3 1,9 2,0 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 14. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Małopolska i Pogórze, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna 

III.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 13586

7,3 

2,4 75,8 3189,7 0,0 0,0 1,8 0,6 17495

3,3 

39484

7,2 

45134

1,7 

20070

45,4 

22337

6,9 

2371,8 39,2 1,9 2,2 

Błąd stand. 1272,0 0,0 0,6 611,1 0,0 0,0 0,0 0,1 9088,8 11341,

2 

29801,

9 

18811

8,3 

10590,

4 

78,7 0,6 0,0 0,0 

Mediana 13506

9,6 

2,4 75,3 2382,3 0,0 0,0 1,8 0,7 17926

6,0 

38353

3,2 

49727

7,1 

23674

82,1 

22329

0,3 

2302,2 39,1 1,9 2,2 

Odch. stand. 4759,3 0,1 2,2 2286,3 0,0 0,0 0,1 0,2 34007,

0 

42435,

1 

11150

8,4 

70387

4,0 

39625,

5 

294,5 2,1 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

22651

224,0 

0,0 4,8 52273

71,4 

0,0 0,0 0,0 0,0 11564

76704,

4 

18007

33696,

9 

12434

11324

3,3 

49543

86726

61,6 

15701

84081,

3 

86728,

8 

4,4 0,0 0,0 

Kurtoza 0,4 -1,2 1,5 -0,5 0,0 0,0 -1,5 -1,7 -1,2 -0,9 -0,9 -1,0 -1,1 -0,8 -1,3 -0,3 0,1 

Skośność 0,6 0,2 1,1 0,7 0,0 0,0 0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,8 -1,0 -0,1 0,6 0,1 -0,5 -0,6 

Zakres 17624,

5 

0,5 8,1 7303,9 0,0 0,0 0,2 0,6 10152

1,5 

13703

7,2 

30081

0,8 

18122

68,3 

12017

0,9 

860,0 6,3 0,3 0,3 

Minimum 12882

6,5 

2,2 72,8 0,0 0,0 0,0 1,7 0,3 12087

5,9 

32528

6,0 

26030

5,8 

84244

5,8 

15879

0,6 

2020,9 36,2 1,7 2,0 

Maksimum 14645

1,1 

2,7 80,9 7303,9 0,0 0,0 1,9 0,9 22239

7,4 

46232

3,2 

56111

6,6 

26547

14,1 

27896

1,5 

2880,9 42,5 2,0 2,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 15. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna I.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 15768,

3 

1,4 16,1 576,7 0,0 415,6 1,3 0,1 27555,

8 

85264,

5 

54674,

7 

43298

3,5 

38325,

9 

935,4 46,1 1,6 2,0 

Błąd stand. 245,1 0,0 0,2 90,3 0,0 151,6 0,0 0,0 1548,2 1816,6 2092,3 35104,

6 

1425,5 28,6 0,8 0,0 0,0 

Mediana 15635,

9 

1,4 15,9 499,1 0,0 27,1 1,3 0,1 27511,

8 

86473,

8 

55152,

3 

50449

9,4 

39188,

3 

945,7 46,3 1,7 2,0 

Odch. stand. 917,0 0,1 0,6 337,8 0,0 567,2 0,0 0,0 5792,8 6797,1 7828,8 13134

9,4 

5333,6 106,9 3,0 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

84093

0,1 

0,0 0,3 11409

7,6 

0,0 32173

4,4 

0,0 0,0 33556

064,8 

46201

149,5 

61290

323,2 

17252

67045

5,6 

28447

607,0 

11431,

0 

9,0 0,0 0,0 

Kurtoza -1,3 1,6 -0,6 0,7 0,0 -1,3 0,8 3,4 -0,7 -0,9 -0,8 -0,9 -0,6 0,5 -1,6 -0,4 -1,5 

Skośność -0,2 0,4 0,6 0,8 0,0 0,8 -0,8 1,5 -0,3 -0,4 -0,5 -1,1 -0,2 -0,9 0,0 -0,8 -0,2 

Zakres 2707,5 0,3 1,8 1273,0 0,0 1402,4 0,2 0,1 18378,

9 

22405,

7 

23824,

9 

31955

2,9 

18911,

7 

372,4 8,0 0,4 0,3 

Minimum 14200,

9 

1,3 15,2 78,0 0,0 0,0 1,2 0,1 17158,

7 

73485,

0 

40354,

0 

20584

0,9 

28510,

4 

720,7 42,4 1,4 1,8 

Maksimum 16908,

5 

1,6 17,1 1351,0 0,0 1402,4 1,4 0,2 35537,

7 

95890,

7 

64178,

9 

52539

3,8 

47422,

1 

1093,1 50,4 1,8 2,1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 16. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna 

II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 49862,

2 

1,9 46,0 2078,1 0,0 50,2 1,6 0,3 92821,

9 

14275

2,8 

21875

2,6 

10487

45,1 

12067

9,7 

1598,6 44,5 1,8 2,0 

Błąd stand. 140,1 0,0 0,3 290,5 0,0 20,5 0,0 0,0 6053,3 1185,0 9237,1 10476

6,8 

6331,8 29,0 0,7 0,0 0,0 

Mediana 49820,

3 

2,0 45,8 1924,9 0,0 0,0 1,6 0,4 98627,

8 

14268

0,4 

22719

6,0 

12486

33,7 

12523

1,7 

1617,8 44,6 1,9 2,0 

Odch. 
stand. 

524,0 0,1 1,2 1087,0 0,0 76,5 0,0 0,1 22649,

3 

4433,8 34562,

0 

39200

1,6 

23691,

5 

108,7 2,8 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

27462

2,0 

0,0 1,4 11816

56,2 

0,0 5857,1 0,0 0,0 51299

1646,4 

19658

472,6 

11945

28481,

6 

15366

52599

89,7 

56128

5392,7 

11814,

3 

7,7 0,0 0,0 

Kurtoza -0,9 6,6 -0,5 -0,4 0,0 -0,2 -1,5 7,0 0,0 -0,5 -1,6 -1,1 -0,4 -1,0 -1,1 0,3 1,0 

Skośność -0,2 -2,3 0,5 0,2 0,0 1,2 0,1 -2,4 -0,1 -0,5 -0,3 -0,9 -0,4 -0,1 -0,3 -1,1 -1,3 

Zakres 1733,7 0,3 3,8 3987,1 0,0 207,3 0,1 0,2 86461,

3 

15795,

8 

89755,

6 

10150

32,8 

84937,

2 

345,9 8,4 0,2 0,2 

Minimum 48900,

5 

1,7 44,4 86,8 0,0 0,0 1,6 0,1 49686,

9 

13393

9,5 

16850

7,8 

40907

1,7 

76161,

4 

1432,4 39,7 1,7 1,9 

Maksimum 50634,

2 

2,0 48,3 4073,9 0,0 207,3 1,6 0,4 13614

8,3 

14973

5,3 

25826

3,5 

14241

04,5 

16109

8,7 

1778,3 48,0 1,9 2,1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 17. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna 

III.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 15728

8,7 

3,0 138,5 6977,5 0,0 0,0 1,8 1,2 25445

2,7 

32278

4,8 

75915

9,7 

29141

18,9 

33964

1,4 

4071,7 45,0 1,9 2,2 

Błąd stand. 1378,4 0,1 2,2 1137,7 0,0 0,0 0,0 0,1 19718,

0 

9804,6 49940,

3 

33034

3,8 

21739,

3 

163,1 0,8 0,0 0,0 

Mediana 15632

7,2 

3,0 142,5 7296,3 0,0 0,0 1,8 1,2 26029

7,5 

32978

1,9 

79435

7,0 

34124

89,5 

34559

3,5 

3854,0 44,9 1,9 2,2 

Odch .stand. 5157,4 0,2 8,2 4256,9 0,0 0,0 0,0 0,2 73778,

0 

36685,

5 

18685

9,4 

12360

33,2 

81340,

9 

610,4 2,8 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

26598

578,0 

0,1 66,6 18120

787,3 

0,0 0,0 0,0 0,1 54431

94750,

2 

13458

26763,

3 

34916

42408

7,5 

15277

77957

344,2 

66163

33888,

3 

37258

5,6 

8,0 0,0 0,0 

Kurtoza -1,0 2,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,4 -0,9 -1,0 -1,1 -0,4 0,8 -0,6 0,4 1,4 

Skośność 0,1 -0,7 -1,3 0,5 0,0 0,0 -0,4 -1,0 0,3 -0,3 -0,6 -0,9 -0,2 1,1 -0,2 0,1 -0,9 

Zakres 16917,

8 

1,0 24,8 15225,

6 

0,0 0,0 0,2 1,0 28589

3,6 

11447

1,3 

56153

2,1 

31463

88,1 

29367

8,8 

2179,9 9,4 0,2 0,5 

Minimum 14823

8,7 

2,4 120,8 0,0 0,0 0,0 1,7 0,6 12581

6,7 

25703

6,4 

41907

7,0 

89305

6,6 

18585

9,2 

3285,3 40,0 1,7 1,8 

Maksimum 16515

6,5 

3,4 145,6 15225,

6 

0,0 0,0 1,9 1,6 41171

0,3 

37150

7,7 

98060

9,1 

40394

44,7 

47953

8,0 

5465,2 49,4 2,0 2,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 18. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna 

I.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 16904,

1 

1,6 12,3 150,5 0,0 310,5 1,5 0,0 24197,

7 

81785,

3 

41197,

5 

36648

1,0 

31362,

6 

1143,6 46,3 1,8 2,2 

Błąd stand. 148,0 0,0 0,1 50,2 0,0 105,6 0,0 0,0 1126,3 1559,4 933,1 27713,

9 

1164,9 91,3 0,9 0,0 0,0 

Mediana 16854,

7 

1,6 12,3 58,0 0,0 74,9 1,5 0,0 24439,

3 

82911,

2 

40849,

7 

41550

4,3 

31924,

9 

1210,4 46,3 1,8 2,2 

Odch. stand. 553,8 0,0 0,4 187,7 0,0 395,0 0,0 0,0 4214,1 5834,7 3491,3 10369

5,9 

4358,7 341,5 3,2 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

30670

3,9 

0,0 0,2 35224,

8 

0,0 15605

8,7 

0,0 0,0 17758

455,3 

34043

618,4 

12188

948,5 

10752

84379

7,2 

18998

532,3 

11660

6,3 

10,5 0,0 0,0 

Kurtoza 0,7 -1,2 -0,7 0,0 0,0 -1,5 -1,0 0,7 -0,2 -0,3 1,3 -1,1 -0,2 -1,6 -1,3 0,5 -1,2 

Skośność 0,3 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,7 -0,3 0,8 0,0 -0,8 -0,9 -0,9 0,4 -0,1 -0,3 0,2 -0,5 

Zakres 2175,0 0,1 1,4 524,5 0,0 923,2 0,1 0,0 15515,

5 

18614,

2 

12686,

3 

26551

6,8 

14841,

0 

964,6 9,4 0,2 0,3 

Minimum 15938,

5 

1,5 11,5 7,8 0,0 0,0 1,5 0,0 16418,

1 

69544,

0 

32712,

3 

19780

2,5 

25287,

6 

631,0 40,7 1,7 2,0 

Maksimum 18113,

5 

1,6 13,0 532,3 0,0 923,2 1,6 0,0 31933,

5 

88158,

3 

45398,

6 

46331

9,3 

40128,

5 

1595,6 50,1 1,9 2,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 19. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna 

II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 48673,

0 

1,9 28,1 471,8 0,0 2,9 1,9 0,1 85809,

2 

18066

1,6 

17143

1,5 

85858

6,0 

10311

4,6 

2152,6 2106,3 43,1 2,1 

Błąd stand. 456,0 0,0 0,2 87,9 0,0 1,3 0,0 0,0 5567,2 3204,8 8104,3 67325,

4 

5962,7 67,6 67,7 0,6 0,0 

Mediana 48509,

3 

1,9 28,3 399,6 0,0 0,0 1,9 0,1 83297,

5 

18371

7,5 

18589

8,0 

99645

0,6 

10554

7,0 

2156,2 2116,8 43,3 2,1 

Odch. stand. 1706,2 0,0 0,9 328,9 0,0 4,8 0,0 0,0 20830,

4 

11991,

4 

30323,

7 

25190

8,7 

22310,

5 

252,9 253,3 2,4 0,1 

Wariancja 
próbki 

29112

55,2 

0,0 0,8 10819

1,5 

0,0 23,3 0,0 0,0 43390

7620,5 

14379

3087,1 

91952

5758,3 

63458

01610

1,9 

49775

9112,0 

63979,

2 

64141,

6 

5,6 0,0 

Kurtoza -1,0 -1,2 -0,2 1,2 0,0 -0,8 -0,4 1,1 0,0 -1,0 -1,1 -1,0 -0,7 0,6 0,4 -1,3 -0,8 

Skośność 0,1 -0,2 -0,5 1,2 0,0 1,1 0,1 -0,9 0,3 -0,6 -0,8 -1,0 0,5 -0,9 -0,8 -0,4 -0,6 

Zakres 5302,9 0,1 3,0 1184,5 0,0 11,7 0,1 0,0 76587,

3 

36984,

3 

81925,

3 

62662

4,9 

66200,

5 

883,9 887,5 6,7 0,2 

Minimum 46099,

3 

1,9 26,5 58,5 0,0 0,0 1,8 0,0 49594,

8 

15988

8,3 

12102

9,5 

43679

1,3 

76461,

3 

1576,2 1540,2 39,1 2,0 

Maksimum 51402,

2 

2,0 29,6 1243,0 0,0 11,7 1,9 0,1 12618

2,0 

19687

2,6 

20295

4,7 

10634

16,1 

14266

1,8 

2460,1 2427,7 45,8 2,2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 20. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna 

III.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 14347

7,6 

2,8 68,5 638,6 0,0 0,0 2,1 0,7 58148

2,4 

59978

7,1 

24447

68,2 

32054

9,3 

2408,3 43,2 2,4 2,4 2,3 

Błąd stand. 1860,3 0,0 0,9 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14680,

3 

27154,

8 

18955

8,7 

20714,

0 

69,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

Mediana 14294

2,6 

2,8 70,2 455,0 0,0 0,0 2,1 0,7 58243

8,3 

63011

6,1 

28050

39,0 

31804

7,6 

2389,8 43,1 2,4 2,4 2,3 

Odch. stand. 6960,6 0,1 3,2 607,9 0,0 0,0 0,1 0,1 54928,

8 

10160

4,0 

70926

3,8 

77504,

8 

258,1 2,9 0,2 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

48450

541,5 

0,0 10,6 36957

2,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 30171

75153,

3 

10323

37613

2,1 

50305

50860

30,6 

60070

01760,

8 

66635,

2 

8,1 0,0 0,0 0,0 

Kurtoza -0,6 1,0 -0,8 1,3 0,0 0,0 5,7 0,8 -1,0 -0,8 -1,0 -0,7 0,4 -0,9 1,6 2,2 -1,3 

Skośność 0,5 0,2 -0,8 1,1 0,0 0,0 -2,2 -0,5 0,0 -0,6 -1,0 0,5 -0,4 -0,6 -0,9 -1,4 -0,2 

Zakres 22230,

4 

0,4 9,9 2119,8 0,0 0,0 0,2 0,4 17363

4,8 

32684

8,9 

18101

43,2 

23846

4,1 

940,9 8,2 0,7 0,4 0,2 

Minimum 13404

0,1 

2,6 62,7 0,0 0,0 0,0 1,9 0,5 49711

5,4 

40545

4,9 

12395

62,2 

22276

6,2 

1874,1 38,2 2,0 2,1 2,2 

Maksimum 15627

0,5 

3,1 72,5 2119,8 0,0 0,0 2,2 0,9 67075

0,2 

73230

3,8 

30497

05,4 

46123

0,3 

2815,0 46,4 2,7 2,5 2,4 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 21. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: użytki trwałe, klasa ekonomiczna I.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 14860,

5 

2,0 7,3 56,6 0,0 276,7 1,3 0,6 29873,

4 

11248

2,6 

72065,

9 

44454

1,0 

52354,

4 

622,5 45,8 2,0 1,8 

Błąd stand. 140,2 0,0 0,1 36,2 0,0 101,4 0,0 0,0 3305,9 4314,6 2609,7 17110,

3 

2564,1 55,1 0,6 0,0 0,0 

Mediana 14909,

0 

2,0 7,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,6 30828,

1 

11359

4,3 

71593,

5 

44209

6,2 

51726,

4 

638,8 46,0 2,0 1,8 

Odch.stand. 524,6 0,2 0,3 135,6 0,0 379,4 0,1 0,1 12369,

5 

16143,

9 

9764,4 64020,

7 

9593,9 206,1 2,2 0,1 0,0 

Wariancja 
próbki 

27524

6,7 

0,0 0,1 18375,

2 

0,0 14394

8,7 

0,0 0,0 15300

3915,6 

26062

4107,2 

95344

074,5 

40986

55156,

9 

92043

467,9 

42488,

3 

4,9 0,0 0,0 

Kurtoza -1,2 0,8 1,1 7,5 0,0 -1,0 -0,8 0,3 -0,8 -0,8 0,7 -1,2 0,5 1,1 0,4 -0,6 0,2 

Skośność -0,3 -0,5 0,8 2,8 0,0 0,9 0,5 -0,6 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,7 -0,6 -1,0 0,1 

Zakres 1621,6 0,7 1,2 473,1 0,0 1001,3 0,2 0,5 41809,

4 

52602,

3 

38797,

6 

19235

7,5 

38179,

2 

802,3 8,4 0,4 0,2 

Minimum 13930,

0 

1,6 6,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,3 8141,9 84702,

4 

53284,

9 

35216

5,5 

33456,

9 

300,5 41,1 1,7 1,7 

Maksimum 15551,

6 

2,3 8,0 473,1 0,0 1001,3 1,4 0,8 49951,

3 

13730

4,7 

92082,

5 

54452

3,1 

71636,

1 

1102,7 49,4 2,1 1,9 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 22. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: użytki trwałe, klasa ekonomiczna II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 40383,

5 

3,3 17,2 504,4 0,0 51,9 1,8 1,5 79350,

1 

24056

7,2 

18961

2,8 

10343

00,5 

11845

3,4 

990,6 44,7 2,0 2,1 

Błąd stand. 385,2 0,1 0,3 337,5 0,0 25,1 0,0 0,1 8177,6 9589,2 9811,8 74531,

6 

7607,5 74,8 1,1 0,0 0,0 

Mediana 40371,

1 

3,2 17,3 0,0 0,0 0,0 1,8 1,5 81009,

6 

23823

0,7 

19435

0,0 

11820

66,0 

12155

2,1 

921,5 44,2 2,0 2,1 

Odch. stand. 1441,5 0,4 1,1 1262,8 0,0 93,9 0,1 0,4 30597,

9 

35879,

4 

36712,

4 

27887

1,7 

28464,

8 

279,9 4,0 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

20778

05,9 

0,1 1,3 15947

45,3 

0,0 8822,0 0,0 0,1 93622

9782,1 

12873

34516,

9 

13477

98428,

6 

77769

43611

6,0 

81024

5030,0 

78366,

5 

16,3 0,0 0,0 

Kurtoza 0,4 0,4 1,1 4,1 0,0 2,2 0,4 1,6 -0,2 -1,5 -1,1 -1,0 0,6 -1,1 -1,4 0,6 -1,0 

Skośność -0,2 -0,2 -0,3 2,3 0,0 1,7 -0,9 -0,6 0,2 -0,1 -0,5 -1,0 0,4 0,5 0,0 -1,0 -0,1 

Zakres 5261,2 1,4 4,6 3770,1 0,0 290,3 0,2 1,5 11208

2,5 

10201

7,8 

10519

2,1 

70605

5,2 

10886

4,7 

820,7 11,6 0,2 0,3 

Minimum 37787,

3 

2,5 14,7 0,0 0,0 0,0 1,6 0,7 29136,

6 

18460

3,3 

13032

8,6 

56496

4,8 

72997,

0 

637,6 38,5 1,8 2,0 

Maksimum 43048,

4 

3,9 19,4 3770,1 0,0 290,3 1,8 2,1 14121

9,1 

28662

1,1 

23552

0,7 

12710

20,0 

18186

1,7 

1458,3 50,1 2,1 2,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 23. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna 

I.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 15652,

4 

1,5 12,0 237,2 0,0 490,8 1,4 0,0 19531,

4 

82597,

1 

34112,

4 

34268

0,8 

26535,

0 

837,0 45,6 1,9 2,0 

Błąd stand. 220,4 0,0 0,1 56,5 0,0 172,6 0,0 0,0 837,2 1937,7 1215,3 26145,

7 

728,4 24,3 0,8 0,0 0,0 

Mediana 15663,

6 

1,5 12,1 163,1 0,0 74,9 1,5 0,0 19975,

7 

83535,

3 

35124,

0 

39572

1,8 

26237,

8 

879,4 46,1 1,9 2,0 

Odch. stand. 824,7 0,1 0,4 211,4 0,0 645,9 0,0 0,0 3132,4 7250,0 4547,1 97828,

1 

2725,5 91,0 3,1 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

68005

7,4 

0,0 0,1 44700,

7 

0,0 41722

3,6 

0,0 0,0 98121

00,2 

52562

974,2 

20676

113,5 

95703

31110,

0 

74284

69,3 

8280,3 9,4 0,0 0,0 

Kurtoza -1,2 -0,5 -0,5 2,2 0,0 -1,4 -0,4 -0,7 -0,8 -1,1 -1,5 -1,0 -1,3 0,2 -1,2 -0,4 -1,0 

Skośność -0,1 0,2 -0,7 1,6 0,0 0,8 0,1 0,7 0,0 -0,4 0,1 -1,0 -0,1 -1,0 -0,4 -0,5 -0,5 

Zakres 2646,4 0,2 1,2 747,2 0,0 1630,0 0,2 0,0 9446,1 22206,

7 

13845,

9 

23363

8,0 

7971,3 297,2 9,1 0,3 0,2 

Minimum 14238,

5 

1,4 11,3 25,6 0,0 0,0 1,4 0,0 15049,

6 

69861,

6 

27627,

7 

18726

3,0 

22176,

2 

661,2 40,4 1,8 1,9 

Maksimum 16884,

9 

1,6 12,5 772,8 0,0 1630,0 1,5 0,0 24495,

7 

92068,

3 

41473,

6 

42090

1,1 

30147,

5 

958,4 49,5 2,1 2,1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 24. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna 

II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 48399,

8 

1,9 30,0 944,4 0,0 23,5 1,8 0,1 65168,

9 

15531

3,2 

13418

9,5 

83824

6,6 

83362,

8 

1462,2 43,9 2,0 2,2 

Błąd stand. 224,4 0,0 0,4 134,2 0,0 8,0 0,0 0,0 3441,2 2707,7 5551,2 75413,

8 

3806,1 27,2 0,7 0,0 0,0 

Mediana 48239,

3 

1,9 30,1 792,9 0,0 2,7 1,8 0,1 67101,

1 

15609

4,7 

14245

5,5 

97226

9,7 

85475,

5 

1436,9 43,9 2,0 2,2 

Odch. stand. 839,7 0,0 1,4 502,0 0,0 29,9 0,0 0,0 12875,

9 

10131,

1 

20770,

7 

28217

2,7 

14241,

3 

101,6 2,5 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

70515

2,0 

0,0 1,9 25197

2,1 

0,0 895,6 0,0 0,0 16578

9446,8 

10263

9651,6 

43142

1908,1 

79621

45627

0,2 

20281

4480,8 

10328,

6 

6,5 0,0 0,0 

Kurtoza 0,6 -1,2 -0,9 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,7 -1,1 -1,4 -1,7 -1,1 -1,5 0,3 -1,3 -0,8 0,0 

Skośność 0,8 0,4 0,1 0,5 0,0 0,8 -0,2 -0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,9 -0,1 0,8 -0,2 -0,5 -1,1 

Zakres 3098,1 0,1 4,4 1890,3 0,0 74,5 0,1 0,1 39660,

4 

29766,

2 

53818,

0 

69255

3,3 

42071,

0 

366,1 7,6 0,2 0,2 

Minimum 47139,

5 

1,8 27,8 75,0 0,0 0,0 1,7 0,0 45487,

1 

13936

0,0 

10490

0,6 

38547

2,5 

62155,

3 

1317,5 39,7 1,8 2,0 

Maksimum 50237,

6 

1,9 32,3 1965,3 0,0 74,5 1,8 0,1 85147,

5 

16912

6,2 

15871

8,6 

10780

25,8 

10422

6,4 

1683,5 47,2 2,1 2,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 25. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Mazowieckie i Podlasie, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna 

III.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 15148

4,2 

2,7 84,5 3556,4 0,0 0,0 2,0 0,7 19506

2,8 

44023

2,0 

50322

0,1 

22377

40,3 

24905

2,4 

2644,4 43,7 2,1 2,4 

Błąd stand. 1418,2 0,0 0,7 681,3 0,0 0,0 0,0 0,1 10133,

4 

12644,

8 

33227,

4 

20974

1,0 

11807,

7 

87,8 0,6 0,0 0,0 

Mediana 15059

4,8 

2,7 84,0 2656,2 0,0 0,0 2,0 0,7 19987

1,3 

42761

7,5 

55443

5,3 

26396

06,4 

24895

5,9 

2566,8 43,6 2,1 2,4 

Odch. stand. 5306,4 0,2 2,4 2549,1 0,0 0,0 0,1 0,2 37915,

9 

47312,

6 

12432

5,4 

78477

9,1 

44180,

2 

328,3 2,3 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

28157

665,0 

0,0 6,0 64981

28,9 

0,0 0,0 0,0 0,1 14376

12539,

6 

22384

86372,

6 

15456

80691

0,6 

61587

82495

80,2 

19518

90873,

5 

10781

2,2 

5,4 0,0 0,0 

Kurtoza 0,4 -1,2 1,5 -0,5 0,0 0,0 -1,5 -1,7 -1,2 -0,9 -0,9 -1,0 -1,1 -0,8 -1,3 -0,3 0,1 

Skośność 0,6 0,2 1,1 0,7 0,0 0,0 0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,8 -1,0 -0,1 0,6 0,1 -0,5 -0,6 

Zakres 19650,

4 

0,5 9,0 8143,4 0,0 0,0 0,2 0,6 11319

0,6 

15278

8,6 

33538

6,7 

20205

75,0 

13398

3,7 

958,9 7,0 0,4 0,4 

Minimum 14363

4,2 

2,4 81,2 0,0 0,0 0,0 1,9 0,4 13476

9,7 

36267

5,2 

29022

6,1 

93927

8,6 

17704

2,4 

2253,2 40,4 1,9 2,2 

Maksimum 16328

4,5 

3,0 90,2 8143,4 0,0 0,0 2,1 1,0 24796

0,3 

51546

3,8 

62561

2,8 

29598

53,6 

31102

6,1 

3212,1 47,4 2,3 2,6 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 26 Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna I.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 16255,

9 

1,4 16,6 594,5 0,0 428,5 1,3 0,1 28408,

1 

87901,

5 

56365,

6 

44637

4,7 

39511,

2 

964,3 47,5 1,7 2,0 

Błąd stand. 252,7 0,0 0,2 93,1 0,0 156,3 0,0 0,0 1596,1 1872,8 2157,0 36190,

3 

1469,6 29,5 0,8 0,0 0,0 

Mediana 16119,

4 

1,4 16,4 514,5 0,0 28,0 1,3 0,1 28362,

7 

89148,

3 

56858,

1 

52010

2,4 

40400,

3 

975,0 47,7 1,7 2,1 

Odch. stand. 945,4 0,1 0,6 348,2 0,0 584,8 0,0 0,0 5971,9 7007,4 8070,9 13541

1,8 

5498,6 110,2 3,1 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

89375

0,8 

0,0 0,4 12126

4,3 

0,0 34194

3,3 

0,0 0,0 35663

795,1 

49103

145,4 

65140

103,3 

18336

34866

1,5 

30234

463,8 

12149,

1 

9,6 0,0 0,0 

Kurtoza -1,3 1,6 -0,6 0,7 0,0 -1,3 0,8 3,4 -0,7 -0,9 -0,8 -0,9 -0,6 0,5 -1,6 -0,4 -1,5 

Skośność -0,2 0,4 0,6 0,8 0,0 0,8 -0,8 1,5 -0,3 -0,4 -0,5 -1,1 -0,2 -0,9 0,0 -0,8 -0,2 

Zakres 2791,2 0,3 1,9 1312,4 0,0 1445,8 0,2 0,1 18947,

4 

23098,

6 

24561,

8 

32943

6,0 

19496,

6 

383,9 8,3 0,4 0,3 

Minimum 14640,

2 

1,3 15,7 80,4 0,0 0,0 1,2 0,1 17689,

4 

75757,

8 

41602,

1 

21220

7,1 

29392,

2 

743,0 43,7 1,4 1,9 

Maksimum 17431,

4 

1,6 17,6 1392,8 0,0 1445,8 1,4 0,2 36636,

8 

98856,

4 

66163,

8 

54164

3,1 

48888,

8 

1126,9 52,0 1,8 2,2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 27. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 51404,

4 

2,0 47,4 2142,3 0,0 51,7 1,7 0,3 95692,

7 

14716

7,8 

22551

8,2 

10811

80,6 

12441

2,1 

1648,0 45,8 1,9 2,1 

Błąd stand. 144,4 0,0 0,3 299,5 0,0 21,1 0,0 0,0 6240,5 1221,6 9522,8 10800

7,0 

6527,6 29,9 0,8 0,0 0,0 

Mediana 51361,

2 

2,0 47,2 1984,4 0,0 0,0 1,6 0,4 10167

8,1 

14709

3,2 

23422

2,7 

12872

51,2 

12910

4,8 

1667,9 46,0 1,9 2,1 

Odch. stand. 540,3 0,1 1,2 1120,7 0,0 78,9 0,0 0,1 23349,

8 

4570,9 35630,

9 

40412

5,4 

24424,

2 

112,1 2,9 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

29187

1,7 

0,0 1,5 12558

78,6 

0,0 6225,0 0,0 0,0 54521

3780,8 

20893

264,6 

12695

59444,

8 

16331

73131

99,8 

59654

0963,7 

12556,

4 

8,2 0,0 0,0 

Kurtoza -0,9 6,6 -0,5 -0,4 0,0 -0,2 -1,5 7,0 0,0 -0,5 -1,6 -1,1 -0,4 -1,0 -1,1 0,3 1,0 

Skośność -0,2 -2,3 0,5 0,2 0,0 1,2 0,1 -2,4 -0,1 -0,5 -0,3 -0,9 -0,4 -0,1 -0,3 -1,1 -1,3 

Zakres 1787,3 0,3 3,9 4110,4 0,0 213,7 0,1 0,3 89135,

4 

16284,

3 

92531,

6 

10464

25,6 

87564,

2 

356,6 8,6 0,2 0,2 

Minimum 50412,

9 

1,8 45,8 89,5 0,0 0,0 1,6 0,2 51223,

6 

13808

1,9 

17371

9,4 

42172

3,4 

78517,

0 

1476,7 40,9 1,8 1,9 

Maksimum 52200,

2 

2,1 49,7 4199,9 0,0 213,7 1,7 0,4 14035

9,0 

15436

6,3 

26625

1,0 

14681

48,9 

16608

1,1 

1833,3 49,5 2,0 2,2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 28. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna III.   

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 16215

3,3 

3,1 142,8 7193,3 0,0 0,0 1,9 1,2 26232

2,4 

33276

7,8 

78263

8,9 

30042

46,3 

35014

5,8 

4197,6 46,4 1,9 2,2 

Błąd stand. 1421,0 0,1 2,2 1172,9 0,0 0,0 0,0 0,1 20327,

8 

10107,

9 

51484,

8 

34056

0,6 

22411,

6 

168,2 0,8 0,0 0,0 

Mediana 16116

2,0 

3,1 146,9 7521,9 0,0 0,0 1,9 1,2 26834

7,9 

33998

1,3 

81892

4,7 

35180

30,4 

35628

2,0 

3973,2 46,3 1,9 2,2 

Odch. stand. 5316,9 0,2 8,4 4388,5 0,0 0,0 0,0 0,2 76059,

8 

37820,

1 

19263

8,5 

12742

61,0 

83856,

5 

629,3 2,9 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

28269

293,2 

0,1 70,7 19258

993,9 

0,0 0,0 0,0 0,1 57850

93793,

4 

14303

61104,

6 

37109

60153

8,4 

16237

41053

612,7 

70319

20382,

9 

39598

8,5 

8,5 0,0 0,0 

Kurtoza -1,0 2,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,4 -0,9 -1,0 -1,1 -0,4 0,8 -0,6 0,4 1,4 

Skośność 0,1 -0,7 -1,3 0,5 0,0 0,0 -0,4 -1,0 0,3 -0,3 -0,6 -0,9 -0,2 1,1 -0,2 0,1 -0,9 

Zakres 17441,

0 

1,0 25,5 15696,

5 

0,0 0,0 0,2 1,1 29473

5,6 

11801

1,6 

57889

9,0 

32436

99,0 

30276

1,6 

2247,3 9,7 0,2 0,5 

Minimum 15282

3,4 

2,5 124,6 0,0 0,0 0,0 1,8 0,6 12970

8,0 

26498

6,0 

43203

8,2 

92067

6,9 

19160

7,5 

3386,9 41,2 1,8 1,9 

Maksimum 17026

4,5 

3,5 150,1 15696,

5 

0,0 0,0 1,9 1,7 42444

3,6 

38299

7,6 

10109

37,2 

41643

75,9 

49436

9,1 

5634,2 51,0 2,0 2,4 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 29. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna I.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 17426,

9 

1,6 12,7 155,1 0,0 320,1 1,6 0,0 24946,

1 

84314,

7 

42471,

6 

37781

5,4 

32332,

5 

1179,0 47,7 1,9 2,2 

Błąd stand. 152,6 0,0 0,1 51,7 0,0 108,8 0,0 0,0 1161,1 1607,6 961,9 28571,

0 

1200,9 94,1 0,9 0,0 0,0 

Mediana 17375,

9 

1,6 12,6 59,8 0,0 77,2 1,6 0,0 25195,

1 

85475,

4 

42113,

1 

42835

4,9 

32912,

3 

1247,9 47,7 1,9 2,3 

Odch. stand. 570,9 0,0 0,4 193,5 0,0 407,3 0,0 0,0 4344,4 6015,1 3599,2 10690

3,0 

4493,5 352,0 3,3 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

32596

8,7 

0,0 0,2 37437,

3 

0,0 16586

1,1 

0,0 0,0 18873

903,0 

36181

973,0 

12954

563,2 

11428

25358

4,0 

20191

871,9 

12393

0,6 

11,1 0,0 0,0 

Kurtoza 0,7 -1,2 -0,7 0,0 0,0 -1,5 -1,0 0,7 -0,2 -0,3 1,3 -1,1 -0,2 -1,6 -1,3 0,5 -1,2 

Skośność 0,3 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,7 -0,3 0,8 0,0 -0,8 -0,9 -0,9 0,4 -0,1 -0,3 0,2 -0,5 

Zakres 2242,3 0,1 1,5 540,7 0,0 951,7 0,1 0,0 15995,

3 

19189,

9 

13078,

7 

27372

8,7 

15300,

0 

994,4 9,6 0,2 0,3 

Minimum 16431,

4 

1,5 11,9 8,1 0,0 0,0 1,5 0,0 16925,

8 

71694,

9 

33724,

0 

20392

0,1 

26069,

6 

650,6 42,0 1,8 2,1 

Maksimum 18673,

7 

1,7 13,4 548,8 0,0 951,7 1,6 0,0 32921,

2 

90884,

8 

46802,

7 

47764

8,8 

41369,

6 

1645,0 51,7 2,0 2,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 30. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 50178,

4 

2,0 29,0 486,4 0,0 3,0 1,9 0,1 88463,

1 

18624

9,0 

17673

3,5 

88514

0,3 

10630

3,7 

2219,2 44,4 2,2 2,4 

Błąd stand. 470,1 0,0 0,2 90,6 0,0 1,3 0,0 0,0 5739,4 3303,9 8355,0 69407,

7 

6147,2 69,7 0,7 0,0 0,0 

Mediana 50009,

6 

2,0 29,2 412,0 0,0 0,0 1,9 0,1 85873,

7 

18939

9,4 

19164

7,4 

10272

68,6 

10881

1,4 

2222,9 44,6 2,2 2,4 

Odch. stand. 1759,0 0,0 0,9 339,1 0,0 5,0 0,0 0,0 21474,

7 

12362,

2 

31261,

5 

25969

9,7 

23000,

5 

260,8 2,4 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

30941

17,6 

0,0 0,8 11498

7,3 

0,0 24,8 0,0 0,0 46116

2313,2 

15282

5047,4 

97728

3195,1 

67443

95376

9,7 

52902

4457,4 

67997,

8 

5,9 0,0 0,0 

Kurtoza -1,0 -1,2 -0,2 1,2 0,0 -0,8 -0,4 1,1 0,0 -1,0 -1,1 -1,0 -0,7 0,6 -1,3 -0,8 -1,3 

Skośność 0,1 -0,2 -0,5 1,2 0,0 1,1 0,1 -0,9 0,3 -0,6 -0,8 -1,0 0,5 -0,9 -0,4 -0,6 -0,2 

Zakres 5466,9 0,1 3,1 1221,1 0,0 12,1 0,1 0,0 78956,

0 

38128,

1 

84459,

0 

64600

5,0 

68247,

9 

911,3 7,0 0,2 0,2 

Minimum 47525,

1 

2,0 27,3 60,3 0,0 0,0 1,9 0,0 51128,

6 

16483

3,3 

12477

2,7 

45030

0,3 

78826,

1 

1624,9 40,3 2,1 2,3 

Maksimum 52991,

9 

2,0 30,5 1281,5 0,0 12,1 2,0 0,1 13008

4,6 

20296

1,4 

20923

1,7 

10963

05,3 

14707

4,0 

2536,2 47,2 2,2 2,5 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 31. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna III.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 14791

5,0 

2,9 70,6 658,4 0,0 0,0 2,2 0,7 27756

1,7 

59946

6,4 

61833

7,2 

25203

79,6 

33046

3,2 

2482,8 44,6 2,5 2,4 

Błąd stand. 1917,8 0,0 0,9 167,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20321,

4 

15134,

4 

27994,

7 

19542

1,4 

21354,

7 

71,1 0,8 0,0 0,0 

Mediana 14736

3,5 

2,9 72,4 469,1 0,0 0,0 2,2 0,7 26567

6,2 

60045

1,9 

64960

4,2 

28917

92,8 

32788

4,1 

2463,7 44,4 2,5 2,5 

Odch. stand. 7175,9 0,1 3,3 626,7 0,0 0,0 0,1 0,1 76035,

5 

56627,

6 

10474

6,4 

73119

9,8 

79901,

9 

266,1 2,9 0,2 0,1 

Wariancja 
próbki 

51493

826,6 

0,0 11,2 39278

6,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 57814

04542,

5 

32066

90565,

7 

10971

81010

9,5 

53465

30832

50,7 

63843

14763,

3 

70820,

7 

8,6 0,0 0,0 

Kurtoza -0,6 1,0 -0,8 1,3 0,0 0,0 5,7 0,8 -0,5 -1,0 -0,8 -1,0 -0,7 0,4 -0,9 1,6 2,2 

Skośność 0,5 0,2 -0,8 1,1 0,0 0,0 -2,2 -0,5 0,4 0,0 -0,6 -1,0 0,5 -0,4 -0,6 -0,9 -1,4 

Zakres 22918,

0 

0,5 10,2 2185,4 0,0 0,0 0,3 0,4 25946

3,0 

17900

5,0 

33695

7,6 

18661

27,0 

24583

9,3 

970,0 8,4 0,7 0,5 

Minimum 13818

5,6 

2,7 64,6 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 16355

2,0 

51249

0,1 

41799

4,8 

12778

99,2 

22965

5,8 

1932,1 39,4 2,1 2,1 

Maksimum 16110

3,6 

3,2 74,8 2185,4 0,0 0,0 2,3 0,9 42301

5,0 

69149

5,1 

75495

2,4 

31440

26,2 

47549

5,1 

2902,0 47,8 2,8 2,6 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 32. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: użytki trwałe, klasa ekonomiczna I.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 15320,
1 

2,0 7,5 58,3 0,0 285,3 1,4 0,6 30797,
4 

11596
1,5 

74294,
7 

45828
9,7 

53973,
6 

641,7 47,2 2,0 1,9 

Błąd stand. 144,6 0,0 0,1 37,3 0,0 104,5 0,0 0,0 3408,1 4448,1 2690,4 17639,
4 

2643,4 56,8 0,6 0,0 0,0 

Mediana 15370,
1 

2,1 7,5 0,0 0,0 0,0 1,4 0,6 31781,
5 

11710
7,5 

73807,
8 

45576
9,2 

53326,
2 

658,5 47,4 2,1 1,9 

Odch. stand. 540,9 0,2 0,3 139,7 0,0 391,1 0,1 0,1 12752,
0 

16643,
2 

10066,
4 

66000,
8 

9890,6 212,5 2,3 0,1 0,0 

Wariancja 
próbki 

29253
5,5 

0,0 0,1 19529,
4 

0,0 15299
0,5 

0,0 0,0 16261
4428,3 

27699
4481,0 

10133
2845,6 

43561
00708,
8 

97824
920,7 

45157,
1 

5,2 0,0 0,0 

Kurtoza -1,2 0,8 1,1 7,5 #DZIEL
/0! 

-1,0 -0,8 0,3 -0,8 -0,8 0,7 -1,2 0,5 1,1 0,4 -0,6 0,2 

Skośność -0,3 -0,5 0,8 2,8 #DZIEL
/0! 

0,9 0,5 -0,6 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,7 -0,6 -1,0 0,1 

Zakres 1671,8 0,7 1,2 487,8 0,0 1032,3 0,2 0,6 43102,
4 

54229,
2 

39997,
5 

19830
6,7 

39360,
0 

827,1 8,6 0,4 0,2 

Minimum 14360,
8 

1,7 7,1 0,0 0,0 0,0 1,3 0,3 8393,7 87322,
1 

54932,
9 

36305
7,2 

34491,
6 

309,7 42,3 1,8 1,8 

Maksimum 16032,
6 

2,3 8,3 487,8 0,0 1032,3 1,5 0,9 51496,
1 

14155
1,3 

94930,
5 

56136
4,0 

73851,
6 

1136,8 51,0 2,2 1,9 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 33. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: użytki trwałe, klasa ekonomiczna II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 41632,
5 

3,4 17,7 520,0 0,0 53,5 1,8 1,6 81804,
2 

24800
7,4 

19547
7,1 

10662
89,1 

12211
6,9 

1021,3 46,1 2,0 2,2 

Błąd stand. 397,2 0,1 0,3 347,9 0,0 25,9 0,0 0,1 8430,5 9885,8 10115,
3 

76836,
7 

7842,8 77,1 1,1 0,0 0,0 

Mediana 41619,
7 

3,3 17,8 0,0 0,0 0,0 1,8 1,6 83515,
0 

24559
8,6 

20036
0,8 

12186
24,7 

12531
1,4 

950,0 45,6 2,0 2,2 

Odch. stand. 1486,0 0,4 1,2 1301,9 0,0 96,8 0,1 0,4 31544,
2 

36989,
1 

37847,
8 

28749
6,6 

29345,
2 

288,6 4,2 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

22083
17,4 

0,1 1,4 16949
14,8 

0,0 9376,1 0,0 0,1 99503
6435,4 

13681
94831,
4 

14324
56614,
6 

82654
30557
5,5 

86113
8303,7 

83288,
9 

17,4 0,0 0,0 

Kurtoza 0,4 0,4 1,1 4,1 0,0 2,2 0,4 1,6 -0,2 -1,5 -1,1 -1,0 0,6 -1,1 -1,4 0,6 -1,0 

Skośność -0,2 -0,2 -0,3 2,3 0,0 1,7 -0,9 -0,6 0,2 -0,1 -0,5 -1,0 0,4 0,5 0,0 -1,0 -0,1 

Zakres 5423,9 1,5 4,8 3886,7 0,0 299,3 0,2 1,5 11554
8,9 

10517
2,9 

10844
5,5 

72789
2,0 

11223
1,6 

846,1 12,0 0,2 0,3 

Minimum 38956,
0 

2,6 15,2 0,0 0,0 0,0 1,7 0,7 30037,
7 

19031
2,7 

13435
9,4 

58243
8,0 

75254,
7 

657,3 39,7 1,9 2,0 

Maksimum 44379,
8 

4,0 20,0 3886,7 0,0 299,3 1,9 2,2 14558
6,7 

29548
5,7 

24280
4,9 

13103
29,9 

18748
6,3 

1503,4 51,6 2,1 2,4 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 34. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna I.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 16136,
4 

1,5 12,4 244,5 0,0 506,0 1,5 0,0 20135,
4 

85151,
7 

35167,
4 

35327
9,2 

27355,
7 

862,9 47,0 2,0 2,1 

Błąd stand. 227,2 0,0 0,1 58,3 0,0 178,0 0,0 0,0 863,1 1997,6 1252,8 26954,
3 

751,0 25,1 0,8 0,0 0,0 

Mediana 16148,
0 

1,5 12,5 168,2 0,0 77,2 1,5 0,0 20593,
5 

86118,
9 

36210,
3 

40796
0,6 

27049,
3 

906,6 47,5 2,0 2,1 

Odch. stand. 850,2 0,1 0,4 218,0 0,0 665,9 0,0 0,0 3229,3 7474,3 4687,7 10085
3,7 

2809,8 93,8 3,2 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

72277
3,3 

0,0 0,1 47508,
4 

0,0 44343
0,3 

0,0 0,0 10428
419,8 

55864
570,3 

21974
825,7 

10171
46467
2,2 

78950
67,8 

8800,4 10,0 0,0 0,0 

Kurtoza -1,2 -0,5 -0,5 2,2 0,0 -1,4 -0,4 -0,7 -0,8 -1,1 -1,5 -1,0 -1,3 0,2 -1,2 -0,4 -1,0 

Skośność -0,1 0,2 -0,7 1,6 0,0 0,8 0,1 0,7 0,0 -0,4 0,1 -1,0 -0,1 -1,0 -0,4 -0,5 -0,5 

Zakres 2728,3 0,2 1,2 770,3 0,0 1680,4 0,2 0,0 9738,2 22893,
5 

14274,
1 

24086
4,0 

8217,8 306,4 9,4 0,3 0,2 

Minimum 14678,
9 

1,4 11,7 26,4 0,0 0,0 1,4 0,0 15515,
1 

72022,
3 

28482,
1 

19305
4,7 

22862,
1 

681,6 41,6 1,8 2,0 

Maksimum 17407,
1 

1,6 12,9 796,7 0,0 1680,4 1,6 0,0 25253,
3 

94915,
7 

42756,
3 

43391
8,6 

31079,
9 

988,0 51,0 2,1 2,1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 35. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 49896,

7 

1,9 30,9 973,6 0,0 24,2 1,8 0,1 67184,

4 

16011

6,8 

13833

9,7 

86417

1,7 

85941,

1 

1507,4 45,3 2,0 2,2 

Błąd stand. 231,4 0,0 0,4 138,3 0,0 8,2 0,0 0,0 3547,7 2791,4 5722,9 77746,

2 

3923,9 28,0 0,7 0,0 0,0 

Mediana 49731,

3 

1,9 31,0 817,4 0,0 2,8 1,8 0,1 69176,

4 

16092

2,3 

14686

1,4 

10023

39,9 

88119,

1 

1481,3 45,2 2,0 2,3 

Odch. stand. 865,7 0,0 1,4 517,5 0,0 30,9 0,0 0,0 13274,

1 

10444,

5 

21413,

1 

29089

9,7 

14681,

7 

104,8 2,6 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

74944

4,2 

0,0 2,0 26779

9,0 

0,0 951,8 0,0 0,0 17620

3046,8 

10908

6674,1 

45852

0467,8 

84622

65519

2,1 

21555

3704,8 

10977,

4 

6,9 0,0 0,0 

Kurtoza 0,6 -1,2 -0,9 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,7 -1,1 -1,4 -1,7 -1,1 -1,5 0,3 -1,3 -0,8 0,0 

Skośność 0,8 0,4 0,1 0,5 0,0 0,8 -0,2 -0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,9 -0,1 0,8 -0,2 -0,5 -1,1 

Zakres 3194,0 0,1 4,6 1948,8 0,0 76,8 0,1 0,1 40887,

0 

30686,

8 

55482,

5 

71397

2,5 

43372,

2 

377,4 7,8 0,2 0,2 

Minimum 48597,

4 

1,9 28,7 77,3 0,0 0,0 1,8 0,0 46894,

0 

14367

0,1 

10814

4,9 

39739

4,3 

64077,

7 

1358,2 40,9 1,9 2,1 

Maksimum 51791,

4 

2,0 33,3 2026,1 0,0 76,8 1,9 0,2 87781,

0 

17435

6,9 

16362

7,4 

11113

66,8 

10744

9,9 

1735,6 48,7 2,1 2,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 36. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Wielkopolska i Śląsk, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna III.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 15616
9,3 

2,8 87,1 3666,3 0,0 0,0 2,1 0,7 20109
5,7 

45384
7,4 

51878
3,6 

23069
48,8 

25675
5,0 

2726,2 45,0 2,2 2,5 

Błąd stand. 1462,1 0,0 0,7 702,4 0,0 0,0 0,0 0,1 10446,
8 

13035,
9 

34255,
0 

21622
7,9 

12172,
8 

90,5 0,6 0,0 0,0 

Mediana 15525
2,4 

2,8 86,6 2738,3 0,0 0,0 2,0 0,7 20605
2,8 

44084
2,8 

57158
2,8 

27212
43,8 

25665
5,5 

2646,2 45,0 2,2 2,5 

Odch. stand. 5470,5 0,2 2,5 2628,0 0,0 0,0 0,1 0,2 39088,
5 

48775,
9 

12817
0,5 

80905
0,6 

45546,
6 

338,5 2,4 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

29926
309,9 

0,0 6,4 69062
90,7 

0,0 0,0 0,0 0,1 15279
12147,
5 

23790
90628,
7 

16427
68297
4,4 

65456
29180
36,2 

20744
93435,
5 

11458
4,2 

5,8 0,0 0,0 

Kurtoza 0,4 -1,2 1,5 -0,5 0,0 0,0 -1,5 -1,7 -1,2 -0,9 -0,9 -1,0 -1,1 -0,8 -1,3 -0,3 0,1 

Skośność 0,6 0,2 1,1 0,7 0,0 0,0 0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,8 -1,0 -0,1 0,6 0,1 -0,5 -0,6 

Zakres 20258,
1 

0,5 9,3 8395,2 0,0 0,0 0,2 0,7 11669
1,3 

15751
4,0 

34575
9,5 

20830
67,0 

13812
7,5 

988,5 7,2 0,4 0,4 

Minimum 14807
6,5 

2,5 83,7 0,0 0,0 0,0 2,0 0,4 13893
7,9 

37389
2,0 

29920
2,1 

96832
8,5 

18251
8,0 

2322,9 41,6 2,0 2,3 

Maksimum 16833
4,5 

3,1 93,0 8395,2 0,0 0,0 2,2 1,0 25562
9,2 

53140
6,0 

64496
1,6 

30513
95,5 

32064
5,4 

3311,4 48,9 2,3 2,7 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 37. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna I.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 17556,
4 

1,5 17,9 642,1 0,0 462,8 1,4 0,1 30680,
7 

94933,
6 

60874,
9 

48208
4,7 

42672,
1 

1041,5 51,3 1,8 2,2 

Błąd stand. 272,9 0,0 0,2 100,5 0,0 168,8 0,0 0,0 1723,7 2022,6 2329,6 39085,
5 

1587,1 31,8 0,9 0,0 0,0 

Mediana 17409,
0 

1,6 17,7 555,7 0,0 30,2 1,4 0,1 30631,
7 

96280,
2 

61406,
7 

56171
0,6 

43632,
3 

1053,0 51,5 1,8 2,2 

Odch. stand. 1021,0 0,1 0,6 376,1 0,0 631,5 0,1 0,0 6449,7 7568,0 8716,6 14624
4,7 

5938,5 119,0 3,3 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

10424
70,9 

0,0 0,4 14144
2,7 

0,0 39884
2,7 

0,0 0,0 41598
250,6 

57273
908,8 

75979
416,4 

21387
51707
8,8 

35265
478,6 

14170,
7 

11,2 0,0 0,0 

Kurtoza -1,3 1,6 -0,6 0,7 0,0 -1,3 0,8 3,4 -0,7 -0,9 -0,8 -0,9 -0,6 0,5 -1,6 -0,4 -1,5 

Skośność -0,2 0,4 0,6 0,8 0,0 0,8 -0,8 1,5 -0,3 -0,4 -0,5 -1,1 -0,2 -0,9 0,0 -0,8 -0,2 

Zakres 3014,5 0,3 2,0 1417,4 0,0 1561,4 0,2 0,2 20463,
1 

24946,
5 

26526,
7 

35579
0,9 

21056,
3 

414,7 8,9 0,4 0,3 

Minimum 15811,
4 

1,4 17,0 86,9 0,0 0,0 1,3 0,1 19104,
6 

81818,
4 

44930,
2 

22918
3,7 

31743,
5 

802,4 47,2 1,6 2,0 

Maksimum 18825,
9 

1,7 19,0 1504,2 0,0 1561,4 1,5 0,2 39567,
7 

10676
4,9 

71456,
9 

58497
4,6 

52799,
9 

1217,1 56,1 2,0 2,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 38. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna II.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 55516,
7 

2,2 51,2 2313,7 0,0 55,9 1,8 0,4 10334
8,1 

15894
1,2 

24355
9,6 

11676
75,0 

13436
5,1 

1779,9 49,5 2,1 2,2 

Błąd stand. 155,9 0,0 0,4 323,5 0,0 22,8 0,0 0,0 6739,7 1319,4 10284,
6 

11664
7,6 

7049,8 32,3 0,8 0,0 0,0 

Mediana 55470,
1 

2,2 51,0 2143,2 0,0 0,0 1,8 0,4 10981
2,4 

15886
0,6 

25296
0,5 

13902
31,3 

13943
3,2 

1801,3 49,6 2,1 2,3 

Odch. stand. 583,5 0,1 1,3 1210,3 0,0 85,2 0,0 0,1 25217,
8 

4936,6 38481,
3 

43645
5,4 

26378,
1 

121,0 3,1 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

34043
9,1 

0,0 1,7 14648
56,9 

0,0 7260,8 0,0 0,0 63593
7353,9 

24369
903,8 

14808
14136,
4 

19049
33141
16,2 

69580
5380,0 

14645,
8 

9,6 0,0 0,0 

Kurtoza -0,9 6,6 -0,5 -0,4 0,0 -0,2 -1,5 7,0 0,0 -0,5 -1,6 -1,1 -0,4 -1,0 -1,1 0,3 1,0 

Skośność -0,2 -2,3 0,5 0,2 0,0 1,2 0,1 -2,4 -0,1 -0,5 -0,3 -0,9 -0,4 -0,1 -0,3 -1,1 -1,3 

Zakres 1930,3 0,3 4,3 4439,2 0,0 230,8 0,1 0,3 96266,
2 

17587,
1 

99934,
1 

11301
39,6 

94569,
3 

385,1 9,3 0,2 0,2 

Minimum 54445,
9 

1,9 49,5 96,7 0,0 0,0 1,8 0,2 55321,
5 

14912
8,5 

18761
7,0 

45546
1,2 

84798,
3 

1594,8 44,2 1,9 2,1 

Maksimum 56376,
2 

2,2 53,7 4535,9 0,0 230,8 1,8 0,4 15158
7,7 

16671
5,6 

28755
1,1 

15856
00,9 

17936
7,6 

1979,9 53,5 2,1 2,3 

 Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 39. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: produkcja roślinna, klasa ekonomiczna III.  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 17512
5,6 

3,3 154,2 7768,7 0,0 0,0 2,0 1,3 28330
8,2 

35938
9,2 

84525
0,0 

32445
86,0 

37815
7,4 

4533,5 50,1 2,1 2,4 

Błąd stand. 1534,7 0,1 2,4 1266,7 0,0 0,0 0,0 0,1 21954,
1 

10916,
5 

55603,
6 

36780
5,4 

24204,
5 

181,6 0,8 0,0 0,0 

Mediana 17405
5,0 

3,3 158,7 8123,7 0,0 0,0 2,0 1,3 28981
5,7 

36717
9,8 

88443
8,7 

37994
72,8 

38478
4,5 

4291,0 50,0 2,1 2,4 

Odch. stand. 5742,2 0,3 9,1 4739,6 0,0 0,0 0,0 0,3 82144,
6 

40845,
7 

20804
9,6 

13762
01,9 

90565,
1 

679,6 3,2 0,1 0,2 

Wariancja 
próbki 

32973
303,6 

0,1 82,5 22463
690,5 

0,0 0,0 0,0 0,1 67477
33400,
6 

16683
73192,
4 

43284
63923
4,4 

18939
31564
933,8 

82020
31934,
6 

46188
1,0 

10,0 0,0 0,0 

Kurtoza -1,0 2,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,4 -0,9 -1,0 -1,1 -0,4 0,8 -0,6 0,4 1,4 

Skośność 0,1 -0,7 -1,3 0,5 0,0 0,0 -0,4 -1,0 0,3 -0,3 -0,6 -0,9 -0,2 1,1 -0,2 0,1 -0,9 

Zakres 18836,
3 

1,1 27,6 16952,
3 

0,0 0,0 0,2 1,1 31831
4,5 

12745
2,5 

62521
1,0 

35031
94,9 

32698
2,5 

2427,1 10,5 0,3 0,6 

Minimum 16504
9,3 

2,7 134,5 0,0 0,0 0,0 1,9 0,6 14008
4,6 

28618
4,9 

46660
1,2 

99433
1,1 

20693
6,1 

3657,8 44,5 1,9 2,0 

Maksimum 18388
5,6 

3,8 162,1 16952,
3 

0,0 0,0 2,1 1,8 45839
9,1 

41363
7,4 

10918
12,2 

44975
26,0 

53391
8,6 

6085,0 55,0 2,2 2,6 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 40. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna I.   

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 18821,
1 

1,7 13,7 167,5 0,0 345,7 1,7 0,0 26941,
8 

91059,
9 

45869,
4 

40804
0,7 

34919,
2 

1273,3 51,5 2,0 2,4 

Błąd stand. 164,8 0,0 0,1 55,8 0,0 117,6 0,0 0,0 1254,0 1736,2 1038,9 30856,
7 

1297,0 101,6 1,0 0,0 0,0 

Mediana 18766,
0 

1,7 13,6 64,6 0,0 83,4 1,7 0,0 27210,
7 

92313,
5 

45482,
2 

46262
3,3 

35545,
3 

1347,7 51,6 2,0 2,5 

Odch. stand. 616,6 0,0 0,5 209,0 0,0 439,8 0,0 0,0 4692,0 6496,4 3887,2 11545
5,3 

4853,0 380,2 3,6 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

38020
9,8 

0,0 0,2 43666,
9 

0,0 19346
0,4 

0,0 0,0 22014
520,4 

42202
653,4 

15110
202,5 

13329
91498
0,4 

23551
799,4 

14455
2,6 

13,0 0,0 0,0 

Kurtoza 0,7 -1,2 -0,7 0,0 0,0 -1,5 -1,0 0,7 -0,2 -0,3 1,3 -1,1 -0,2 -1,6 -1,3 0,5 -1,2 

Skośność 0,3 -0,3 0,0 1,3 0,0 0,7 -0,3 0,8 0,0 -0,8 -0,9 -0,9 0,4 -0,1 -0,3 0,2 -0,5 

Zakres 2421,7 0,1 1,6 584,0 0,0 1027,8 0,1 0,0 17274,
9 

20725,
1 

14125,
0 

29562
6,9 

16524,
0 

1074,0 10,4 0,2 0,3 

Minimum 17745,
9 

1,7 12,8 8,7 0,0 0,0 1,7 0,0 18279,
9 

77430,
5 

36421,
9 

22023
3,7 

28155,
2 

702,6 45,4 1,9 2,2 

Maksimum 20167,
6 

1,8 14,4 592,7 0,0 1027,8 1,8 0,0 35554,
9 

98155,
6 

50546,
9 

51586
0,7 

44679,
2 

1776,6 55,8 2,2 2,5 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 41. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna II.   

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 54192,
6 

2,2 31,3 525,4 0,0 3,3 2,1 0,1 95540,
1 

20114
9,0 

19087
2,2 

95595
1,5 

11480
8,0 

2396,7 48,0 2,4 2,6 

Błąd stand. 507,7 0,0 0,3 97,9 0,0 1,4 0,0 0,0 6198,5 3568,3 9023,4 74960,
3 

6638,9 75,3 0,7 0,0 0,0 

Mediana 54010,
4 

2,2 31,5 444,9 0,0 0,0 2,1 0,1 92743,
6 

20455
1,4 

20697
9,2 

11094
50,1 

11751
6,3 

2400,7 48,2 2,4 2,6 

Odch. stand. 1899,7 0,0 1,0 366,2 0,0 5,4 0,0 0,0 23192,
7 

13351,
2 

33762,
5 

28047
5,7 

24840,
6 

281,6 2,6 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

36089
78,7 

0,0 1,0 13412
1,2 

0,0 28,9 0,0 0,0 53789
9722,1 

17825
5135,2 

11399
03118,
8 

78666
62767
7,0 

61705
4127,1 

79312,
7 

6,9 0,0 0,0 

Kurtoza -1,0 -1,2 -0,2 1,2 0,0 -0,8 -0,4 1,1 0,0 -1,0 -1,1 -1,0 -0,7 0,6 -1,3 -0,8 -1,3 

Skośność 0,1 -0,2 -0,5 1,2 0,0 1,1 0,1 -0,9 0,3 -0,6 -0,8 -1,0 0,5 -0,9 -0,4 -0,6 -0,2 

Zakres 5904,2 0,1 3,4 1318,8 0,0 13,1 0,1 0,1 85272,
4 

41178,
4 

91215,
7 

69768
5,4 

73707,
7 

984,2 7,5 0,2 0,2 

Minimum 51327,
1 

2,1 29,5 65,2 0,0 0,0 2,0 0,0 55218,
9 

17802
0,0 

13475
4,5 

48632
4,3 

85132,
2 

1754,9 43,5 2,2 2,4 

Maksimum 57231,
3 

2,2 32,9 1384,0 0,0 13,1 2,1 0,1 14049
1,3 

21919
8,3 

22597
0,2 

11840
09,7 

15884
0,0 

2739,1 51,0 2,4 2,7 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 42. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: produkcja zwierzęca, klasa ekonomiczna III.   

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 15974
8,2 

3,1 76,2 711,0 0,0 0,0 2,4 0,8 88348,
5 

64742
3,7 

66780
4,2 

27220
10,0 

35690
0,3 

2681,4 48,2 2,7 2,6 

Błąd stand. 2071,3 0,0 1,0 180,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9105,0 16345,
1 

30234,
2 

21105
5,1 

23063,
1 

76,8 0,8 0,1 0,0 

Mediana 15915
2,6 

3,1 78,2 506,6 0,0 0,0 2,4 0,8 90196,
2 

64848
8,0 

70157
2,6 

31231
36,2 

35411
4,8 

2660,8 48,0 2,7 2,7 

Odch. stand. 7750,0 0,1 3,6 676,9 0,0 0,0 0,1 0,1 34067,
7 

61157,
9 

11312
6,1 

78969
5,7 

86294,
1 

287,4 3,2 0,2 0,1 

Wariancja 
próbki 

60062
399,4 

0,0 13,1 45814
5,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 11606
10498,
3 

37402
83875,
8 

12797
51931
1,8 

62361
93563
03,6 

74466
64739,
9 

82605,
2 

10,1 0,0 0,0 

Kurtoza -0,6 1,0 -0,8 1,3 0,0 0,0 5,7 0,8 -0,2 -1,0 -0,8 -1,0 -0,7 0,4 -0,9 1,6 2,2 

Skośność 0,5 0,2 -0,8 1,1 0,0 0,0 -2,2 -0,5 0,2 0,0 -0,6 -1,0 0,5 -0,4 -0,6 -0,9 -1,4 

Zakres 24751,
4 

0,5 11,0 2360,2 0,0 0,0 0,3 0,5 12479
2,9 

19332
5,4 

36391
4,2 

20154
17,2 

26550
6,4 

1047,6 9,1 0,7 0,5 

Minimum 14924
0,5 

2,9 69,8 0,0 0,0 0,0 2,2 0,5 32440,
7 

55348
9,3 

45143
4,3 

13801
31,1 

24802
8,3 

2086,6 42,5 2,2 2,3 

Maksimum 17399
1,9 

3,4 80,7 2360,2 0,0 0,0 2,4 1,0 15723
3,6 

74681
4,7 

81534
8,5 

33955
48,3 

51353
4,7 

3134,2 51,6 3,0 2,8 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 43. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: użytki trwałe, klasa ekonomiczna I.   

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 16545,7 2,2 8,1 63,0 0,0 308,1 1,5 0,7 33261,2 125238,4 80238,3 494952,8 58291,5 693,1 50,
9 

2,2 2,0 

Błąd stand. 156,1 0,1 0,1 40,3 0,0 112,9 0,0 0,0 3680,8 4803,9 2905,6 19050,6 2854,9 61,3 0,7 0,0 0,0 

Mediana 16599,7 2,2 8,1 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 34324,0 126476,1 79712,4 492230,8 57592,3 711,2 51,
2 

2,3 2,0 

Odch. stand. 584,1 0,2 0,3 150,9 0,0 422,4 0,1 0,2 13772,2 17974,6 10871,7 71280,8 10681,9 229,5 2,5 0,1 0,0 

Wariancja 
próbki 

341213,
4 

0,0 0,1 22779,
0 

0,0 178448,
1 

0,0 0,0 189673469,
2 

323086362,
7 

118194631,
2 

5080955866,
8 

114102987,
5 

52671,
2 

6,0 0,0 0,0 

Kurtoza -1,2 0,8 1,1 7,5 0,0 -1,0 -
0,8 

0,3 -0,8 -0,8 0,7 -1,2 0,5 1,1 0,4 -
0,6 

0,2 

Skośność -0,3 -
0,5 

0,8 2,8 0,0 0,9 0,5 -
0,6 

-0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,7 -0,6 -
1,0 

0,1 

Zakres 1805,5 0,7 1,3 526,8 0,0 1114,9 0,2 0,6 46550,6 58567,5 43197,4 214171,3 42508,8 893,2 9,3 0,4 0,2 

Minimum 15509,7 1,8 7,6 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 9065,2 94307,9 59327,5 392101,8 37250,9 334,5 45,
7 

1,9 1,9 

Maksimum 17315,2 2,5 9,0 526,8 0,0 1114,9 1,6 0,9 55615,8 152875,4 102524,9 606273,1 79759,8 1227,8 55,
1 

2,3 2,1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 44. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: użytki trwałe, klasa ekonomiczna II.   

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 44963,
1 

3,6 19,1 561,6 0,0 57,8 1,9 1,7 88348,
5 

26784
8,0 

21111
5,2 

11515
92,3 

13188
6,3 

1103,0 49,8 2,2 2,4 

Błąd stand. 428,9 0,1 0,3 375,8 0,0 27,9 0,0 0,1 9105,0 10676,
6 

10924,
5 

82983,
6 

8470,2 83,3 1,2 0,0 0,0 

Mediana 44949,
2 

3,6 19,3 0,0 0,0 0,0 2,0 1,7 90196,
2 

26524
6,5 

21638
9,7 

13161
14,7 

13533
6,3 

1026,0 49,3 2,2 2,4 

Odch. stand. 1604,9 0,4 1,3 1406,0 0,0 104,6 0,1 0,4 34067,
7 

39948,
2 

40875,
6 

31049
6,3 

31692,
8 

311,7 4,5 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

25757
81,4 

0,2 1,6 19769
48,6 

0,0 10936,
3 

0,0 0,2 11606
10498,
3 

15958
62451,
4 

16708
17395,
2 

96407
98202
3,3 

10044
31717,
5 

97148,
2 

20,3 0,0 0,0 

Kurtoza 0,4 0,4 1,1 4,1 0,0 2,2 0,4 1,6 -0,2 -1,5 -1,1 -1,0 0,6 -1,1 -1,4 0,6 -1,0 

Skośność -0,2 -0,2 -0,3 2,3 0,0 1,7 -0,9 -0,6 0,2 -0,1 -0,5 -1,0 0,4 0,5 0,0 -1,0 -0,1 

Zakres 5857,8 1,6 5,2 4197,7 0,0 323,2 0,3 1,6 12479
2,9 

11358
6,8 

11712
1,1 

78612
3,3 

12121
0,2 

913,8 12,9 0,3 0,4 

Minimum 42072,
4 

2,8 16,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,7 32440,
7 

20553
7,7 

14510
8,2 

62903
3,0 

81275,
1 

709,9 42,9 2,0 2,2 

Maksimum 47930,
2 

4,4 21,6 4197,7 0,0 323,2 2,0 2,4 15723
3,6 

31912
4,5 

26222
9,3 

14151
56,3 

20248
5,2 

1623,7 55,8 2,3 2,5 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 45. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna I.   

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 17427,

4 

1,6 13,4 264,0 0,0 546,4 1,6 0,0 21746,

3 

91963,

8 

37980,

8 

38154

1,6 

29544,

1 

931,9 50,8 2,1 2,3 

Błąd stand. 245,4 0,0 0,1 62,9 0,0 192,2 0,0 0,0 932,1 2157,4 1353,1 29110,

6 

811,0 27,1 0,9 0,0 0,0 

Mediana 17439,

8 

1,6 13,5 181,6 0,0 83,4 1,6 0,0 22240,

9 

93008,

4 

39107,

2 

44059

7,5 

29213,

3 

979,2 51,3 2,2 2,3 

Odch. stand. 918,2 0,1 0,4 235,4 0,0 719,2 0,1 0,0 3487,7 8072,2 5062,7 10892

2,0 

3034,6 101,3 3,4 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

84304

2,8 

0,0 0,2 55413,

8 

0,0 51721

7,1 

0,0 0,0 12163

708,8 

65160

434,8 

25631

436,7 

11863

99639

3,6 

92088

07,1 

10264,

8 

11,7 0,0 0,0 

Kurtoza -1,2 -0,5 -0,5 2,2 0,0 -1,4 -0,4 -0,7 -0,8 -1,1 -1,5 -1,0 -1,3 0,2 -1,2 -0,4 -1,0 

Skośność -0,1 0,2 -0,7 1,6 0,0 0,8 0,1 0,7 0,0 -0,4 0,1 -1,0 -0,1 -1,0 -0,4 -0,5 -0,5 

Zakres 2946,5 0,2 1,3 831,9 0,0 1814,8 0,2 0,0 10517,

3 

24724,

9 

15416,

1 

26013

3,1 

8875,2 330,9 10,2 0,3 0,2 

Minimum 15853,

2 

1,5 12,6 28,5 0,0 0,0 1,5 0,0 16756,

3 

77784,

1 

30760,

7 

20849

9,1 

24691,

1 

736,2 45,0 2,0 2,1 

Maksimum 18799,

7 

1,7 13,9 860,4 0,0 1814,8 1,7 0,0 27273,

6 

10250

9,0 

46176,

8 

46863

2,1 

33566,

3 

1067,0 55,1 2,3 2,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 46. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna II.   

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 53888,
4 

2,1 33,4 1051,5 0,0 26,1 2,0 0,1 72559,
1 

17292
6,1 

14940
6,9 

93330
5,4 

92816,
3 

1628,0 48,9 2,2 2,4 

Błąd stand. 249,9 0,0 0,4 149,4 0,0 8,9 0,0 0,0 3831,5 3014,7 6180,7 83965,
9 

4237,8 30,2 0,8 0,0 0,0 

Mediana 53709,
8 

2,1 33,5 882,8 0,0 3,1 2,0 0,1 74710,
5 

17379
6,1 

15861
0,3 

10825
27,1 

95168,
6 

1599,8 48,8 2,2 2,4 

Odch. stand. 935,0 0,0 1,5 558,9 0,0 33,3 0,0 0,0 14336,
1 

11280,
0 

23126,
1 

31417
1,7 

15856,
3 

113,2 2,8 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

87415
1,7 

0,0 2,3 31236
0,8 

0,0 1110,2 0,0 0,0 20552
3233,8 

12723
8696,6 

53481
8273,6 

98703
86501
6,0 

25142
1841,2 

12804,
0 

8,0 0,0 0,0 

Kurtoza 0,6 -1,2 -0,9 0,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,7 -1,1 -1,4 -1,7 -1,1 -1,5 0,3 -1,3 -0,8 0,0 

Skośność 0,8 0,4 0,1 0,5 0,0 0,8 -0,2 -0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,9 -0,1 0,8 -0,2 -0,5 -1,1 

Zakres 3449,5 0,1 4,9 2104,7 0,0 82,9 0,1 0,1 44158,
0 

33141,
7 

59921,
1 

77109
0,3 

46842,
0 

407,6 8,4 0,2 0,2 

Minimum 52485,
2 

2,0 31,0 83,5 0,0 0,0 1,9 0,0 50645,
5 

15516
3,7 

11679
6,5 

42918
5,9 

69203,
9 

1466,9 44,2 2,1 2,3 

Maksimum 55934,
7 

2,1 35,9 2188,2 0,0 82,9 2,0 0,2 94803,
5 

18830
5,4 

17671
7,6 

12002
76,1 

11604
5,9 

1874,5 52,6 2,3 2,5 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 47. Statystyki opisowe dla zmiennych diagnostycznych z makroregionu Pomorze i Mazury, typ produkcji: produkcja mieszana, klasa ekonomiczna III.   

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Średnia 16866
2,9 

3,0 94,1 3959,7 0,0 0,0 2,2 0,7 21718
3,4 

49015
5,2 

56028
6,2 

24915
04,7 

27729
5,4 

2944,3 48,6 2,3 2,7 

Błąd stand. 1579,0 0,0 0,7 758,5 0,0 0,0 0,0 0,1 11282,
6 

14078,
8 

36995,
4 

23352
6,1 

13146,
7 

97,7 0,7 0,0 0,0 

Mediana 16767
2,6 

3,0 93,5 2957,4 0,0 0,0 2,2 0,8 22253
7,1 

47611
0,2 

61730
9,5 

29389
43,3 

27718
8,0 

2857,9 48,6 2,4 2,7 

Odch. stand. 5908,1 0,2 2,7 2838,2 0,0 0,0 0,1 0,3 42215,
6 

52678,
0 

13842
4,2 

87377
4,7 

49190,
3 

365,6 2,6 0,1 0,1 

Wariancja 
próbki 

34906
047,8 

0,0 7,4 80554
97,4 

0,0 0,0 0,0 0,1 17821
56728,
8 

27749
71309,
3 

19161
24942
1,4 

76348
21875
97,4 

24196
89143,
2 

13365
1,0 

6,7 0,0 0,0 

Kurtoza 0,4 -1,2 1,5 -0,5 0,0 0,0 -1,5 -1,7 -1,2 -0,9 -0,9 -1,0 -1,1 -0,8 -1,3 -0,3 0,1 

Skośność 0,6 0,2 1,1 0,7 0,0 0,0 0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,8 -1,0 -0,1 0,6 0,1 -0,5 -0,6 

Zakres 21878,
7 

0,6 10,1 9066,9 0,0 0,0 0,2 0,7 12602
6,6 

17011
5,1 

37342
0,3 

22497
12,3 

14917
7,7 

1067,6 7,8 0,4 0,4 

Minimum 15992
2,6 

2,7 90,4 0,0 0,0 0,0 2,1 0,4 15005
2,9 

40380
3,3 

32313
8,3 

10457
94,8 

19711
9,4 

2508,8 44,9 2,1 2,5 

Maksimum 18180
1,3 

3,3 100,5 9066,9 0,0 0,0 2,4 1,1 27607
9,5 

57391
8,4 

69655
8,6 

32955
07,1 

34629
7,1 

3576,3 52,8 2,5 2,9 

Źródło: opracowanie własne. 



 

 

 Na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz własnej wiedzy merytorycznej  

i doświadczenia, związanego z obserwacją funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych, 

zdefiniowano kryteria (tab. 48), dające możliwość wskazania gospodarstw rolnych z potencjałem do 

rozpoczęcia działalności w ramach gospodarstwa opiekuńczego.  

Tabela 48. Kryteria predyspozycji rozwoju gospodarstw opiekuńczych w gospodarstwach rolnych 

prowadzonych na obszarze Polski 

Zmienna 
diagnostyczna 

Warunek 
konieczny 

Warunek 
dodatkowy 

Zakres referencyjny 

X1 X  2 000 € - … € 

X2 X  konieczne spełnienie zależności:  
X16+X17 >X2  

X3 X  1 – 300 ha 

X4  X - 

X5  X - 

X6  X - 

X7  X - 

X8 X  brak pracowników najemnych 

X9  X zalecane kryterium: jeśli dochód na 1 AWU 
jest mniejszy niż najniższa średnia płaca 
krajowa 

X10 X  - 

X11 X  - 

X12  X wartość umożliwiająca zrealizowanie 
inwestycji ze środków własnych (szacowany 
poziom środków na start ok. 5 000 zł) 

X13  X poniżej 3 132, 48 zł (wartość najniższej płacy 
krajowej brutto) 

X14 X  - 

X15 X  wiek produkcyjny 18 – 65 lat 

X16 X  min. 1 

X17  X min. 1 
Źródło: opracowanie własne. 

 W nawiązaniu do zmiennych diagnostycznych, wyłonionych na początkowym etapie 

prowadzonej analizy, dokonano podziału tychże cech na warunki konieczne do spełnienia w celu 

rozpoczęcia działalności w ramach gospodarstwa opiekuńczego oraz warunki dodatkowe, które mogą 

świadczyć o aprecjacji potencjału gospodarstw rolnych w tym zakresie. W rezultacie badań należy 

stwierdzić, iż typ produkcji rolniczej nie wpływa na kreację gospodarstwa opiekuńczego. Zarówno 

rolnicy zajmujący się produkcją roślinną, zwierzęcą, mieszaną, czy użytkami trwałymi w jednakowym 

stopniu mogą być zainteresowani rozpoczęciem nowej działalności. Analogiczne stwierdzenie można 

wysnuć względem powierzchni gospodarstwa rolnego. Rolnicy korzystający z środków finansowych, 

pochodzących z pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone/poddziałanie 10.1, premii na rozpoczęcie 
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działalności pozarolniczej /poddziałanie 6.2 oraz restrukturyzacji małych gospodarstw /poddziałanie 

6.3 będą bardziej zainteresowani prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego. Udział w programach 

związanych z rolnictwem zrównoważonym, jest związany z wysoką świadomością rolników  

w odniesieniu do aktualnych trendów i wyzwań społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 

stojących przed społeczeństwem w skali globalnej, a także otwartością na nowości i zmiany. Osoby, 

partycypujące w projektach dotyczących rozpoczęcia działalności pozarolniczej w jeszcze większej 

skali będą skłonni podjąć działania mające na celu poszerzenie zadań, jakie pełni ich gospodarstwo, 

również w kontekście społecznym, mające korzystny wpływ na lokalną społeczność poprzez 

zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. Właściciele gospodarstw rolnych, którzy 

biorą udział w programach PROW w ramach podziałania 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw, 

stanowią grupę osób związanych ze swoim gospodarstwem i pomimo niskiej dochodowości, nie chcą 

porzucać dotychczasowej pracy, starając się wdrażać zmiany, które  wpłyną korzystnie na 

dochodowość prowadzonego gospodarstwa. Jednym z takich rozwiązań jest zainicjowanie 

dodatkowej działalności w ramach gospodarstwa opiekuńczego. 

 Newralgicznym wyznacznikiem możliwości kreacji i rozwoju gospodarstwa opiekuńczego jest 

brak zatrudniania dodatkowych osób do pracy w gospodarstwie w ramach pracy najemnej. Jeżeli  

w danym gospodarstwie rolnym praca własna nie zaspakaja pełnej realizacji zadań już prowadzonej 

działalności, to z pewnością nie znajdzie się w takim gospodarstwie czas na prowadzenie opieki nad 

osobami, które wymagają poświęcenia, stałej uwagi i pomocy. Kluczowym czynnikiem, względem 

możliwości otwarcia tego stosunkowo nowego rodzaju gospodarstwa jest nie w pełni wykorzystany 

potencjał pracy własnej w gospodarstwie rolnym. Co więcej, konieczne jest posiadanie budynków, 

które mogłyby być zaadaptowane pod nową działalność. Dodatkowa usługa dowozu podopiecznych, 

mających przebywających w gospodarstwie implikuje warunek posiadania samochodów 

transportowych, dostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W celu 

prowadzenia działalności opiekuńczej, osoby pracujące w gospodarstwie rolnym powinny być  

w wieku produkcyjnym. Ze względu na charakter wykonywanej pracy opiekuńczej, prognozuje się, że 

taką działalność podjęłyby w głównej mierze kobiety, jednak nie wyklucza się w żaden sposób 

aktywności mężczyzn w tej dziedzinie. Posiadanie kapitału własnego stanowi dodatkowy atut, który 

umożliwia zainwestowanie, niekoniecznie dużych środków finansowych w przygotowania do 

prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego. Początkowe inwestycje związane będą z zapewnieniem 

warunków sanitarnych, czy wyposażenia, gwarantującego odpowiedni poziom opieki. Ponadto 

przepływy pieniężne na poziomie około trzech tysięcy złotych stanowi swoiste zapewnienie  

o możliwościach utrzymania godziwych warunków podopiecznym.  
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Predyspozycje rozwoju gospodarstw opiekuńczych w gospodarstwach rolnych, prowadzonych 

na obszarze makroregionów Małopolska i Pogórze, Mazowieckie i Podlasie, Wielkopolska i Śląsk, 

Pomorze i Mazury różnią się na poszczególnych obszarach w uwagi na dywersyfikację stopnia 

zaawansowania i stanu obszarów wiejskich. Przedstawione statystyki opisowe, ukazujące uśrednione 

wartości odnotowane dla gospodarstw rolnych, prowadzących działalność w obrębie danego 

makroregionu, stanowią podstawę do wskazania obszaru w Polsce, gdzie możliwości rozwoju 

gospodarstw opiekuńczych są największe, przy jednoczesnym uwzględnieniu zdefiniowanych 

kryteriów (tab. 48). Makroregion Małopolska i Pogórze, które cechuje się najniższym stopniem 

zaawansowania gospodarstw rolnych, a zarazem najniższą dochodowością, dużym rozdrobnieniem  

i względnie małą powierzchnia użytków rolnych, jest regionem, gdzie dostrzega się największy 

potencjał rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Na drugim miejscu pod względem możliwości 

prowadzenia nowego typu działalności jest makroregion Mazowieckie i Podlasie. Najmniejsze szanse 

na implementację gospodarstw opiekuńczych dostrzega się w regionie Pomorze i Mazury. Jest to 

obszar, gdzie gospodarstwa rolny cechują się wielkoobszarowością, liczba pracowników w ramach 

pracy najemnej jest relatywnie duża, co nie skłania rolników do podjęcia działalności opiekuńczej na 

terenie gospodarstwa rolnego. Nie mniej jednak, indywidualne poglądy, chęć działania, podjęcie 

nowych wyzwań, otwartość na nowości i dodatkowe źródła dochodów, które być może nie będą 

bardzo dochodowe, jednak ich wartość społeczna będzie nieoceniona, nie wyklucza prowadzenia 

gospodarstwa opiekuńczego. Podsumowując, nie można w żaden sposób wykluczyć jakiegokolwiek 

gospodarstwa rolnego z grupy gospodarstw o potencjale rozwoju działalności opiekuńczej. 

Wskazanie kryteriów predyspozycji rozwoju gospodarstw opiekuńczych w gospodarstwach rolnych 

prowadzonych na obszarze Polski jest wskazówką dla ustawodawców w celu sformułowania 

wymogów, zapewnienia warunków rozwojowych oraz promowania tworzenia gospodarstw 

opiekuńczych, jako form działalności pozarolniczej, prowadzonej na obszarach wiejskich, w których 

drzemie ogromny potencjał społeczno-gospodarczy.  

  

4.5 Podsumowanie 
 

1. Typ produkcji rolniczej nie wpływa na możliwość kreowania gospodarstwa opiekuńczego; 

zarówno rolnicy zajmujący się produkcją roślinną, zwierzęcą, mieszaną, czy użytkami trwałymi  

w jednakowym stopniu mogą być zainteresowani rozpoczęciem nowej działalności. 

2. Powierzchnia gospodarstwa rolnego również nie wpływa na możliwość kreowania gospodarstwa 

opiekuńczego. 
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3. Rolnicy korzystający z środków finansowych, pochodzących z pakietu 1. Rolnictwo 

zrównoważone/poddziałanie 10.1, premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej /poddziałanie 

6.2 oraz restrukturyzacji małych gospodarstw /poddziałanie 6.3 będą bardziej zainteresowani 

prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego. 

4. Newralgicznym wyznacznikiem możliwości kreowania i rozwoju gospodarstwa opiekuńczego jest 

brak zatrudniania dodatkowych osób do pracy w gospodarstwie w ramach pracy najemnej. 

5. Makroregion Małopolska i Pogórze, które cechuje się najniższym stopniem zaawansowania 

gospodarstw rolnych, a zarazem najniższą dochodowością, dużym rozdrobnieniem  

i względnie małą powierzchnią użytków rolnych, jest regionem, gdzie dostrzega się największy 

potencjał rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. 

6. Na drugim miejscu pod względem możliwości prowadzenia nowego typu działalności jest 

makroregion Mazowieckie i Podlasie. 

7. Najmniejsze szanse na implementację gospodarstw opiekuńczych dostrzega się w regionie 

Pomorze i Mazury. Jest to obszar, gdzie gospodarstwa rolne cechują się wielkoobszarowością, 

liczba pracowników w ramach pracy najemnej jest relatywnie duża, co nie skłania rolników do 

podjęcia działalności opiekuńczej na terenie gospodarstwa rolnego. 

 

4.6 Symulacje kosztów związanych z kreowaniem gospodarstw opiekuńczych 

4.6.1 Moduł I. Gospodarstwo rolnicze i jego działalność  

          4.6.1.1 Wprowadzenie 

 
 Działalność opiekuńcza wymaga zaangażowania czasowego ze strony rolnika. Prowadzenie jej 

nie może w związku z tym konkurować o zasób pracy z działalnością rolniczą, gdyż koszt najmu 

zewnętrznej siły roboczej do wykonywania prac w produkcji rolniczej mógłby być wyższy od 

potencjalnych dochodów możliwych do uzyskania z działalności opiekuńczej.  Gospodarstwo 

podejmujące się prowadzenia działalności opiekuńczej powinno więc być stosunkowo niewielkie 

obszarowo, posiadać wystarczające wyposażenie w siłę roboczą własną, mieć odpowiednie 

wyposażenie w majątek trwały (głównie w tym wypadku posiadać odpowiedni budynek mieszkalny)  

i zajmować się tradycyjną produkcją polową i ewentualnie zwierzęcą. Niewielkie zasoby ziemi  

w połączeniu z prowadzeniem tradycyjnych upraw polowych (głównie zboża, okopowe, pastewne)  

i chowem tradycyjnych zwierząt gospodarskich (głównie bydło, trzoda chlewna) uniemożliwiają 

osiąganie pozwalających na utrzymanie rodziny rolniczej dochodów zmuszając tym samym do 

poszukiwania dodatkowych źródeł zarobkowania. Prowadzenie działalności opiekuńczej będzie miało 

za zadanie uzupełnienie dochodów gospodarstwa rolniczego. Odpowiednimi obiektami spełniającymi 

powyższe kryteria są gospodarstwa małe ekonomicznie.  
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 4.6.1.2 Zasoby czynników produkcji. Ziemia 

 
Ogólna powierzchnia ziemi wynosi 16,28 ha. Powierzchnia użytków rolnych modelowego 

podmiotu wynosi 15,2 ha (93,4% powierzchni ogólnej). Wg danych FADN 3,1 ha z tej powierzchni to 

grunty dzierżawione (wywiera to wpływ na poziom kosztów – czynsz dzierżawny); 1,08 ha stanowią 

lasy. W strukturze użytków rolnych dominowały grunty orne stanowiąc 66,9% powierzchni. Łąki  

i pastwiska zajmowały 25,3% powierzchni użytków rolnych, a sady i plantacje trwałe 3,6%. Ok. 3,6% 

powierzchni użytków rolnych zajmowały odłogi, ugory i grunty wyłączone z użytkowania. 

 

 4.6.1.3 Zasoby czynników produkcji. Praca 

 
Gospodarstwo rolnicze angażuje 1,579 AWU, tj. 3540 h pracy rocznie. W tym 3378 h rocznie 

stanowi zaangażowanie pracy własnej, co przekłada się na 1,504 FWU. W pracę  

w gospodarstwie rolniczym jest więc angażowane 1,5 etatu własnej siły roboczej. Dla potrzeb 

funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego niezbędne jest zaangażowanie dodatkowo 1,1 FWU siły 

roboczej (wyjaśnienie w module III). Oznacza to, że dla potrzeb prowadzenia działalności rolniczej  

i działalności opiekuńczej opartej na nakładach pracy własnej w gospodarstwie muszą zamieszkiwać 

trzy dorosłe osoby (najlepiej w wieku produkcyjnym). 

 
4.6.1.4 Zasoby czynników produkcji. Kapitał 

 
 Według FADN gospodarstwa małe ekonomicznie dysponowały w 2018 roku przeciętnie 

majątkiem o wartości 664 098 zł, z czego 594838 zł (89,6%) stanowił majątek trwały. Zdecydowana 

większość majątku finansowana była środkami własnymi – udział kapitału własnego w pasywach 

wynosi 89,6%, podobnie jak w przypadku udziału majątku trwałego w aktywach ogółem. Dla celów 

prowadzenia działalności opiekuńczej istotnym zasobem jest budynek mieszkalny. Przeciętna wartość 

budynków wynosiła 132 595 zł. Poza wartością (uzależnioną jednak mocno od stanu budynków  

i położenia geograficznego) istotniejszym jest powierzchnia. Liczba pomieszczeń i wyposażenie. Pod 

działalność opiekuńczą konieczne jest przeznaczenie jednego dość dużego pomieszczenia, w którym 

przebywać będą podopieczni. Pomieszczenie powinno być wyposażone w meble do wypoczynku  

i spożywania posiłków. Powinno także mieć łatwy dostęp do łazienki i toalety. Ze względów 

praktycznych powinno być ulokowane na parterze, blisko pomieszczeń kuchennych. Konieczne 

wydaje się także wyodrębnienie dwóch niewielkich pomieszczeń dla potrzeb odpoczynku 

podopiecznych, lub w razie potrzeby ich izolacji. Pomieszczenia te powinny być wyposażone w łóżka. 
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4.6.1.5 Zasoby czynników produkcji. Produkcja rolnicza 

 
 Gospodarstwa małe ekonomicznie funkcjonujące w bazie danych FADN reprezentują średnio 

mieszany typ produkcyjny. Zajmują się więc zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. 

Zróżnicowanie produkcji daje szerokie możliwości wykorzystania produktów na własne potrzeby, co 

jest niewątpliwym atutem przy podejmowaniu działalności opiekuńczej.  

W produkcji roślinnej dominują zboża, zajmując 56,1% powierzchni użytków rolnych. 

Pozostałe uprawy polowe zajmują 9,7% powierzchni użytków rolnych. Ok. 27,9% powierzchni 

użytków rolnych zajmują uprawy pastewne (głównie łąki i pastwiska). Przeciętne plony pszenicy 

wynosiły 47,3 dt/ha i były znacząco niższe od średnich plonów w całej populacji polskiego FADN. 

Wartość produkcji roślinnej wynosiła w 2018 roku 42 283 zł. 

Przeciętne pogłowie inwentarza żywego wynosiło 8,8 LU (jednostki przeliczeniowej zwierząt; 

dawniej sztuki duże SD) na gospodarstwo. W produkcji zwierzęcej dominowało bydło stanowiąc 

64,2% stanu inwentarza. Drugą pozycję zajmowała trzoda chlewna stanowiąc 30,9% inwentarza. 

Przeciętna obsada zwierząt wynosiła 1,24 LU/ha, będąc tylko nieznacznie niższą od średniej dla całej 

populacji FADN. Wartość produkcji zwierzęcej wyniosła w 2018 r. przeciętnie 29 789 zł. 

 
4.6.1.6 Zasoby czynników produkcji. Wyniki ekonomiczne 

 
 Przeciętna wartość produkcji małych gospodarstw rolniczych wynosiła nieco ponad 73 177 zł, 

a koszty ogółem 68 630 zł (tabela 1).  

 
Tabela 1. Wybrane wyniki ekonomiczne małego ekonomicznie gospodarstwa rolnego w 2018 roku  

(w zł) 

Wyszczególnienie Wartość 

Produkcja ogółem 73 177 

Wartość produkcji roślinnej 42 283 

Wartość produkcji zwierzęcej 29 789 

Koszty ogółem 68 630 

Dopłaty do działalności operacyjnej 24 554 

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego 26 602 

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną rodziny 17 682 
Źródło: Dane FADN. 

 

 

Małe ekonomicznie gospodarstwo rolne generuje niewielką wartość dochodu rocznie. Można 

także dostrzec bardzo duże znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w generowaniu dochodu. 
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Przeciętnie na jedną osobę pełnozatrudnioną rodzinnej siły roboczej dochód wyniósł w 2018 roku 

nieco ponad 17,5 tys., co daje 1473 zł miesięcznie. Dla porównania warto wskazać, że w kolejnej 

klasie wielkości (gospodarstwa średnio-małe) przeciętny miesięczny dochód wyniósł ponad 3,5 tys. zł 

na osobę, zbliżając się do średniego krajowego wynagrodzenia netto. Był to więc poziom dochodów, 

który eliminował podstawowy bodziec ekonomiczny do ewentualnego podejmowania działalności 

opiekuńczej (gospodarstwa te nie potrzebują poszukiwać dodatkowych źródeł dochodów). Realizacja 

zadań opiekuńczych przez małe ekonomicznie gospodarstwa rolnicze dawałaby im szanse na 

zwiększenie dochodu i lepsze funkcjonowanie w poparciu o posiadane zasoby. 

 
4.6.1.7 Reasumpcja Modułu I 

 
Małe ekonomicznie gospodarstwa, których w Polsce w 2018 roku było według danych FADN 

307 441, są podmiotami odpowiednimi do prowadzenia działalności opiekuńczej i to z ich grona 

powinny się rekrutować podmioty realizujące tę działalność. 

 
4.6.2 Moduł II. Koszty uruchomienia działalności 

 4.6.2.1 Wprowadzenie 

 
W zależności od zasobów gospodarstwa, wieku, powierzchni, wyposażenia i stanu budynku 

mieszkalnego oraz jego otoczenia, koszty mogą być bardzo zróżnicowane. W skrajnych wypadkach 

mogą zupełnie nie występować (przy prowadzeniu już obecnie działalności agroturystycznej 

nastawionej na przyjmowanie osób z niepełnosprawnościami), lub sięgać kilkudziesięciu tysięcy 

złotych. Przyjęte w zestawieniu kosztów kwoty są wyłącznie wartościami orientacyjnymi, mającymi 

uzmysłowić indywidualność szacowania kosztów. Dla potrzeb poniższych wyliczeń przyjęto dwa 

warianty już istniejącego wyposażenia gospodarstw podejmujących działalność opiekuńczą. Obydwa 

warianty zakładają istnienie infrastruktury mieszkaniowej (pomieszczeń) niezbędnej do prowadzenia 

działalności oraz posiadanie przez gospodarstwo domowe sprzętu i wyposażenie niezbędnego do 

podejmowania podopiecznych (np. wyposażenie kuchni). Warianty zakładają również, że produkcyjne 

funkcjonowanie gospodarstwa rolniczego i opieka nad seniorami są odrębnymi działalnościami 

prowadzonymi w tym samym podmiocie, stąd oszacowane dalej koszty (zarówno założenia, jak  

i prowadzenia działalności) dotyczą wyłącznie działalności opiekuńczej. 
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4.6.2.2 Opis wariantów  

 
W wariancie I gospodarstwo prowadziło dotychczas działalność agroturystyczną. Posiada pięć 

wyposażonych czteroosobowych pokoi (po ok 15 m2) do prowadzenia działalności. Z tych pokoi do 

prowadzenia działalności opiekuńczej będą wykorzystywane dwa. Wspólne pomieszczenie  

o powierzchni 25 m2 z dostępem do łazienki z ubikacją oraz osobnej ubikacji. Gospodarstwo posiada 

również odpowiednią infrastrukturę w postaci wolnostojącej altany – wiaty z grillem, ławek, czterech 

sztuk rowerów. Koszty związane z uruchomieniem działalności obejmować będą jedynie odświeżenie 

pomieszczeń (malowanie i drobne naprawy), instalację w jednym z pokoi do nocowania gości sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego i założenie ogrodu z produkcją warzyw na potrzeby własne gospodarstwa 

opiekuńczego. 

W wariancie II gospodarstwo posiada odpowiednie pomieszczenia, które można wykorzystać 

do prowadzenia działalności (pokój dzienny o powierzchni 25 m2, dwa mniejsze pokoje o powierzchni 

15 m2). Pomieszczenia te mają dostęp do łazienek i ubikacji. Gospodarstwo nie posiada jednak żadnej 

infrastruktury i przed rozpoczęciem działalności konieczne będzie jej zbudowanie. Konieczne będą 

również drobne remonty pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności i ich 

wyposażenie. 

Wydatki związane z dostosowaniem obiektu i infrastruktury zestawiono dla zakładanych 

wariantów w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Kalkulacje kosztów uruchomienia działalności 

Rodzaj kosztu/wydatku Wydatki (w zł) Przewidywany 
okres 

użytkowania w 
latach 

Rata amortyzacji 

Wariant I Wariant II 

Wariant I Wariant II 

Malowanie pomieszczeń 2915 2915 5 583 583 

Dostosowanie pomieszczeń 842 842 5 168 168 

Zakup mebli 0 6750 10 0 675 

Zakup kołdry, poduszki, 
koce, pościel, ręczniki 
(oferty Jysk) 

0 880 3 0 293 

Zakup sprzętu sportowo-
rekreacyjnego 

2010 4010 10 201 401 

Budowa/montaż wiaty – 
altany i zakup wyposażenia 

0 9222 10 0 922 

Założenie ogrodu 1900 1900 1   

Razem 7667 26519 x 952 3043 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Objaśnienia: 

1. Odmalowanie pomieszczeń przeznaczonych do działalności we własnym zakresie. Koszt 

obejmuje zakup farb (Farba wewnętrzna DESIGNER WHITE 10 l + 10% gratis Biała Matowa 

BECKERS – 150 zł; 3 opakowania do 1 pomieszczenia wspólnego i 2 pokoi, Farba wewnętrzna 

EASYCARE KUCHNIA I ŁAZIENKA 2.5 l Biała Satynowa DULUX – 80 zł; 3 opakowania do dwóch 

łazienek i odrębnej ubikacji), zakup narzędzi i pozostałych materiałów (wałek malarski z kuwetą 

– 40 zł, pędzle – 10 zł, taśma malarska – 30 zł, folia ochronna – 30 zł, szpachla do napraw – 15 

zł). Robocizna własna. 

2. Uchwyty łazienkowe dla osób niepełnosprawnych (ścienne stałe 40 zł/ szt. – 6 szt., uchylne do 

ubikacji 110 zł/szt. – 2 szt., kołki do montażu -40 zł/ opakowanie ), maty antypoślizgowe (1,5 m 

x 0,75 m – 16 zł / szt. – 2 szt.), taboret pod prysznic (60 zł/ szt. – 1 szt.), podpórka 

inwalidzka/balkonik (250 zł/ szt. – 1 szt.). Robocizna własna. 

3. Stół z krzesłami (zestaw na 10 osób – ok 2000 zł), sofa (narożna – 2600 zł), szafka TV (300 zł), 

TV (50’’ – 1600 zł), radio (250 zł). 

4. Zakup 4 kompletów pościeli i ręczników (przyjęto ofertę Jysk kołdra – 80 zł/szt, poduszka 30 

zł/szt., koc – 45 zł/szt., pościel – 50 zł/szt., ręcznik duży – 15 zł/szt.  

5. Rowerek stacjonarny (500 zł), orbitrek (500 zł), drabinka (450 zł), materace (280 zł/ szt. Zakup 2 

szt.), rowery (500 zł/ szt. Zakup 4 szt. w wariancie II). 

6. Zakup altany z montażem (ALT DREW COSMO oferta Słońce 6x4 6800 zł/szt. – montaż własny, 

dostawa 1500 zł – możliwy odbiór własny, montaż producenta dodatkowe 800 zł, zakup kotw 

24 zł/ szt. – 8 szt., cement – ok. 150 kg i piasek - ok 2200 kg do stóp fundamentowych – cement 

ok. 150 kg, tj. ok 60 zł, piasek ok 2,2 t – tj., ok 30 zł), grill – 140 zł, ławki (60 zł./szt. – 2 szt.) stół 

z ławkami (380 zł). 

7. Koszty będą ponoszone corocznie, stąd rozliczone zostały w przepływach pieniężnych, jako 

wydatek (w odróżnieniu od pozostałych skalkulowanych kosztów, które rozliczone zostały 

wyłącznie w rachunku wyników, jako amortyzacja). Założenie ok. 1 ha ogrodu warzywnego  

z podstawowymi warzywami (marchew, pietruszka, seler, cebula, czosnek, ćwikła, chrzan, 

ogórek gruntowy itd.) Nasiona (w zależności od struktury i doboru roślin – ok. 1000 zł), nawozy 

(ok. 400 zł), drzewka, krzewy i oznakowanie (rocznie 1-2 sadzonki drzew owocowych i 1-2 

krzewów – ok. 150 zł; tabliczki, drabinki, sznurki, ogrodzenia, skrzynki, worki itp. – 350 zł). Do 

założenia i urządzenia ogrodu wykorzystuje się pracę własną oraz materiały dostępne  

w gospodarstwie. Planowane jest wykonywanie większości prac przez podopiecznych. Pozwoli 

to zaoszczędzić na zabiegach agrotechnicznych i środkach ochrony roślin, których użycie ze 

względu na niewielką powierzchnię poszczególnych upraw byłoby kosztowne.  
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4.6.2.3 Reasumpcja Modelu II 

 
 W zależności od stanu i wyposażenia obiektu wydatki związane z uruchomieniem działalności 

opiekuńczej mogą być bardzo zróżnicowane. Powinno się dążyć do wykorzystania już istniejących 

zasobów w gospodarstwach agroturystycznych. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że zasoby te 

także zbudowano z ponoszeniem wydatków i działalność opiekuńcza powinna uwzględnić ich zwrot 

ekonomiczny. 

 
4.6.3 Moduł III. Kalkulacja opłacalności działalności opiekuńczej 

4.6.3.1 Wprowadzenie 

 
Koszty prowadzenia działalności opiekuńczej uzależnione będą od wielu czynników. Poniższe 

kalkulacje przeprowadzono dla modelowego obiektu i w każdym indywidualnym przypadku mogą 

one stanowić jedynie wzorzec wyliczeń. 

 

4.5.3.2 Szacunek wydatków. Rachunek przepływów pieniężnych – objaśnienia 

 
1. Wyżywienie. Przyjęto wyżywienie oparte o własne przygotowanie posiłków według założeń 

mięso (10,00 zł), warzywa (3,00 zł), napoje (2,00 zł na cały dzień). Szacunek dotyczy jednego 

pełnego posiłku dziennie dla 8 osób i 22 dni opieki miesięcznie. Ewentualne przekąski  

z własnej produkcji (sad, warzywa) są wliczane w koszty funkcjonowania działalności 

opiekuńczej na poziomie kosztów produkcji (utrzymanie ogrodu), a nie do wartości 

produktów. Miesięczną kwotą skalkulowano na 2816 zł. 

2. Zakupy materiałów i surowców. Uwzględniono miesięczny wydatek na zakup materiałów do 

produkcji manualnej (papier, farby, glina itp.) w kwocie 50 zł na podopiecznego, zakup 

środków czystości (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, płyn do dezynfekcji)  

w kwocie 50 zł miesięcznie na podopiecznego (koszty materiałów papierniczych i środków 

czystości skalkulowano na ok 800 zł miesięcznie), a także poniesione w marcu, kwietniu  

i maju koszty założenia ogrodu (materiał siewny, corocznie 2-4 sadzonki drzew i krzewów 

owocowych, nawozy, tyczki) w kwocie 1900 zł rocznie.  

3. Transport. Przyjęto w założeniu, że większość podopiecznych będzie samodzielnie lub  

z pomocą rodziny docierać do gospodarstwa. Zakłada się, że codziennie przeciętnie 3 osoby 

będą potrzebowały transportu na etapie dostania się z gospodarstwa, lub powrotu do domu, 

a także w sytuacjach nagłych. Założono pokonywanie 20 km dziennie, przez 22 dni 

sprawowania opieki miesięcznie. Koszt przejechanych kilometrów wyceniono przy 



          

 Zadanie 3. 

                                                                         

 148 

wykorzystaniu „kilometrówki” wynoszącej 0,8358 zł/km. Koszty użytkowani własnego 

samochodu związane z działalnością opiekuńczą oszacowano na 368 zł miesięcznie. 

4. Energia, ogrzewanie, gaz, woda.  

Energia elektryczna. Punktem wyjścia było statystyczne zużycie energii na osobę w Polsce 

wynoszące w 2018 r. 825 kWh. Obliczono na tej podstawie zużycie dzienne, a następnie 

zużycie miesięczne na 8 podopiecznych i 22 dni opieki miesięcznie. Tak określone zużycie 

przemnożono przez wskaźnik 0,33 (wynikający z przebywania na terenie gospodarstwa przez 

8 godzin dziennie (czyli 1/3 doby) i przez cenę prądu 0,57 zł/kWh (przyjęto cennik TAURON). 

Uzyskano miesięczny koszt wynoszący 75 zł. W przypadku zużycia energii elektrycznej nie bez 

znaczenia jest fakt, że podopieczni nie korzystają w pełnym zakresie ze sprzętu elektrycznego 

gospodarstwa opiekuńczego (pralki, komputery itd.). Ponadto na zużycie energii elektrycznej 

duży wpływ będzie miał rodzaj wyposażenia gospodarstwa (np. technologie 

energooszczędne, oświetlenie LED). 

Ogrzewanie. Koszt ogrzewania pomieszczeń nie wzrośnie wyniku przyjęcia podopiecznych. 

Większość domów na wsi ma jednak połączone ogrzewanie pomieszczeń i ogrzewanie wody. 

Stąd w sezonie grzewczym może wzrosnąć zapotrzebowanie na opał. Brak jest norm 

określających zużycie. W zależności od podejścia i dostępnych w gospodarstwie technologii 

można osiągnąć rozbieżne wartości. Najprostsze podejście opiera się na ok. 5% wzroście 

zużycia opału w sezonie grzewczym na dobę na każdą dodatkową osobę (takowe rozwiązanie 

przyjęto w niniejszym szacunku). Bardziej skomplikowane podejścia opierają się na obliczeniu 

energii niezbędnej do ogrzania wody. Przyjęto wyjściowe zużycie węgla w sezonie grzewczym 

(15 października – 25 kwietnia) wynoszące 5 t (budynek o powierzchni użytkowej ok 300 m2 

bardzo dobrze ocieplony). Przyjęcie założenia wzrostu zużycia węgla o 5% na każdego 

podopiecznego oznacza wzrost zużycia łącznie o 40% przy 8 podopiecznych, a w ujęciu 

fizycznym o 2 t, co przy cenie około 860 zł/t, przekłada się na wydatek rzędu 1720 zł 

rozłożony (dla uproszczenia rachunku) na cały rok. 

Woda. Normatywne zużycie wody na 1 osobę wynosi 80-100 l/dobę. Przyjmując przebywanie 

na terenie gospodarstwa przez 8 godzin dziennie, przez 22 dni miesięcznie zużycie wody 

szacunkowo wyniesie 5,33 m3 wody (zimnej), co przy cenie 3,2 zł za m3 przełoży się na 16,73 

zł miesięcznie. Rocznie przełoży się to na zużycie ok 64 m3 i 200 zł. W przypadku poboru wody 

ze studni wydatek ten może nie występować. 

Kanalizacja. Zużycie wody determinuje wydatki za korzystanie z kanalizacji. Punktem wyjścia 

jest zużycie wody (5,33 m3 wody miesięcznie i 64 m3 rocznie). Cenę za ścieki odprowadzane 
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do kanalizacji sanitarnej przyjęto na poziomie 4,65 zł/ m3, co przekłada się na koszt 

miesięczny w kwocie ok 25 zł i roczny ok 297 zł. 

5. Koszty administracyjne i telekomunikacyjne. Przyjęto opłatę abonamentu za telefon 

komórkowy w kwocie 50 zł miesięcznie. Ponadto, do kosztów tych można ewentualnie 

zaliczyć abonament RTV w kwocie 245,15 zł (przy zapłacie za cały rok) i np. ofertę telewizji 

kablowej (np. abonament UPC internet+TV w kwocie 123 zł miesięcznie). W niniejszej 

kalkulacji wydatki te pominięto. 

 

4.6.3.3 Szacunek wynagrodzenia właściciela. Rachunek przepływów pieniężnych 

– objaśnienie 

 

1. Przyjęto, że do opieki niezbędne będą nakłady pracy w wymiarze odpowiadającym 1,1 osoby 

pełnozatrudnionej rodzinnej siły roboczej (FWU). Jedna osoba niezbędna jest do stałej opieki, 

co przy 8 godzinnym pobycie przekłada się rocznie na pełny etat (osoba prowadząca FWU). 

Niezbędny jest też niewielki nakład pracy kolejnej osoby (np. w takcie przywozu lub odwózki 

któregoś z podopiecznych, serwowania posiłku, rozdzielenia grupy itd.), stąd przyjęto 

dodatkowy nakład 0,1 FWU rocznie. Należy wziąć pod uwagę, że podopieczni są osobami 

dorosłymi (wprawdzie w różnym stanie zdrowia i stopniu aktywności), ale wzajemnie także 

mogą na siebie uważać. Przyjęto, że osoba pełnozatrudniona powinna osiągać dochody na 

poziomie co najmniej najniższego krajowego wynagrodzenia za pracę. Założenie prowadzenia 

działalności opiekuńczej na zasadach rozwiązań i rozliczeń gospodarstwa rolniczego „zwalnia” 

rolnika z podatku dochodowego i składek ZUS, stąd wynagrodzenie za FWU powinno 

odpowiadać najniższemu wynagrodzeniu netto, co przy obecnym wynagrodzeniu 2600 zł 

brutto przekłada się na kwotę ok 1920 zł. Na takim poziomie przyjęto minimalne 

wynagrodzenie 1 FWU związanego z działalnością opiekuńczą. Przy 1,1 FWU daje to kwotę 

wynagrodzenia na poziomie 2112 zł miesięcznie (25344 zł rocznie). 

 

4.6.3.4 Szacunek wpływów. Rachunek przepływów pieniężnych – objaśnienie 

 
1. Wpływy od podopiecznych.  

Kwotę wpływów od jednego podopiecznego oszacowano biorąc pod uwagę konieczność 

pokrycia kosztów oraz uzyskania dochodu na 1 FWU odpowiadającego najniższemu 

wynagrodzeniu netto w gospodarce narodowej w 2020 roku. Kwota ta wyniosła 875 zł 

miesięcznie. Przy 8 podopiecznych projektowane wpływy powinny wynieść 7000 zł 

miesięcznie (84 000 zł rocznie).   
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2. Wpływy ze sprzedaży produktów.  

Przyjęto roczną kwotę na poziomi wydatków na artykuły biurowe i artystyczne niezbędne do 

wykonywania prac artystycznych przez podopiecznych. Wpływy te wynoszą 4800 zł rocznie 

(średnio miesięcznie 400 zł) i ewentualne ich niewystąpienie nie wywrze wpływu na 

osiągnięcie minimalnej dochodowości całego przedsięwzięcia. Wpływy te związane są  

z uczestnictwem w kiermaszu i w praktyce najczęściej nabywaniem przez rodziny 

podopiecznych ozdób świątecznych i drobnego rękodzieła. 

 
4.6.3.5 Szacunek kosztów. Rachunek wyników – objaśnienie 

 
Opiera się na oszacowanych w rachunku przepływów pieniężnych wpływach. Jedynym 

odstępstwem jest ujęcie w kosztach amortyzacji, będącej wynikiem liniowego rozliczenia w czasie 

poniesionych przed rozpoczęciem działalności wydatków związanych z uruchomieniem działalności. 

1. Amortyzacja 

Wariant I. Roczna rata amortyzacji wynosi ok. 950 zł i jest wynikiem poczynionych zakupów  

i przewidywanego okresu użytkowania zakupionych środków (oszacowana w Module II 

niniejszego opracowania). 

Wariant II. Roczna rata amortyzacji wynosi ok. 3040 zł, a jej wysokość wynika z konieczności 

doposażenia gospodarstwa nie mającego dotychczas zaplecza agroturystycznego.  

Szacunek dochodu 

1. Dochód z działalności opiekuńczej jest wynikiem zestawienia przychodów z tej działalności  

i jej kosztami (bez wynagrodzenia pracy własnej). Uzyskany dochód netto pozwala na 

pokrycie wynagrodzenia własnej siły roboczej zaangażowanej w działalność opiekuńczą (1,1 

FWU) oraz pozostawia w gospodarstwie niewielką rezerwę (która w razie niewystąpienia 

przychodów ze sprzedaży prac podopiecznych pozwoli na utrzymanie na niezmienionym 

poziomie opłaty pracy własnej). 

 
4.6.3.6 Szacunek kosztów. Stan gotówki 

 

 Zakłada się istnienie zasobu gotówki na start (w dniu uruchomienia działalności i po 

dokonaniu niezbędnych wcześniejszych inwestycji) w kwocie 5000 zł. Realizacja założeń pozwoli na 

utrzymanie powolnego, ale stałego wzrostu stanu gotówki z prowadzonej działalności umożliwiając 

tym samym przyszłe inwestycje odtworzeniowe. Jednocześnie pozostawia pewien „bufor 

bezpieczeństwa” dla wzrostu, bądź pojawienia się nowych kosztów. 
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4.6.3.7 Szacunek kosztów. Projekcje finansowe działalności opiekuńczej  

 
Tabele od 3 do 5 zawierają kalkulacje dochodowości zakładanych wariantów ekonomicznych 

gospodarstw opiekuńczych. Kalkulacje dotyczą wyłącznie aspektu opiekuńczego funkcjonowania 

gospodarstw, które poza dochodami z działalności opiekuńczej osiągać będą także dochodu  

z działalności rolniczej (Moduł I niniejszego opracowania). 

 
Tabela 3. Projekcja rachunku przepływów (w zł) Wariant I i II 

Wyszczególnienie 
ROK Średni 

miesiąc I II III 

I. GOTÓWKA POCZĄTKOWA 5000 12035 19070 - 

WPŁYWY 

wpływy od podopiecznych 84000 84000 84000 7000 

wpływy ze sprzedaży produktów 4800 4800 4800 400 

II. RAZEM WPŁYWY 88800 88800 88800 7400 

WYDATKI 

wyżywienie (własne) 33792 33792 33792 2816 

zakupy materiałów i surowców 11500 11500 11500 958 

transport 4413 4413 4413 368 

energia, ogrzewanie, woda 3116 3116 3116 260 

usługi obce 3000 3000 3000 250 

koszty administracyjne i telekomunikacyjne 600 600 600 50 

III. RAZEM WYDATKI  56421 56421 56421 4702 

wynagrodzenie opiekuna 25344 25344 25344 2112 

VIII. GOTÓWKA KOŃCOWA 12035 19070 26105 - 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 Zadanie 3. 

                                                                         

 152 

 
Tabela 4a. Projekcja rachunku wyników (w zł) Wariant I 

Wyszczególnienie 
ROK Średni 

miesiąc I II III 

PRZYCHODY 

od podopiecznych 84000 84000 84000 7000 

ze sprzedaży produktów 4800 4800 4800 400 

I. RAZEM PRZYCHODY 88800 88800 88800 7400 

KOSZTY 

wyżywienie (własne) 33792 33792 33792 2816 

zakupy materiałów i surowców 11500 11500 11500 958 

transport 4413 4413 4413 368 

energia, ogrzewanie, gaz, woda 3116 3116 3116 260 

usługi obce 3000 3000 3000 250 

koszty administracyjne i telekomunikacyjne 600 600 600 50 

amortyzacja 952 952 952 79 

II. RAZEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW    57373 57373 57373 4781 

III. DOCHÓD 31427 31427 31427 2619 

odpis na cele konsumpcyjne  25344 25344 25344 2112 

IV. ZYSK POZOSTAŁY 6083 6083 6083 507 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 4b. Projekcja rachunku wyników (w zł) Wariant II 

Wyszczególnienie 
ROK Średni 

miesiąc I II III 

PRZYCHODY 

od podopiecznych 84000 84000 84000 7000 

ze sprzedaży produktów 4800 4800 4800 400 

I. RAZEM PRZYCHODY 88800 88800 88800 7400 

KOSZTY 

wyżywienie (własne) 33792 33792 33792 2816 

zakupy materiałów i surowców 11500 11500 11500 958 

transport 4413 4413 4413 368 

energia, ogrzewanie, gaz, woda 3116 3116 3116 260 

usługi obce 3000 3000 3000 250 

koszty administracyjne i telekomunikacyjne 600 600 600 50 

amortyzacja 3043 3043 3043 254 

II. RAZEM KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW    59464 59464 59464 4955 

III. DOCHÓD 29336 26336 26336 2445 

odpis na cele konsumpcyjne  25344 25344 25344 2112 

IV. ZYSK POZOSTAŁY 3992 3992 3992 333 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 5a. Projekcja bilansu (w zł) Wariant I 

Wyszczególnienie 

Stan na 
dzień 

rozpoczęcia 
działalności 

Stan na 
koniec I 

roku 

Stan na 
koniec II 

roku 

Stan na 
koniec II 

roku 

AKTYWA 

I. MAJĄTEK TRWAŁY   5767 4815 3862 2910 

II. MAJĄTEK OBROTOWY  5500 12935 19970 27005 

Surowce 500 500 500 500 

Wyroby gotowe  400 400 400 

Środki pieniężne 5000 12035 19070 26105 

III. RAZEM AKYWA 11267 17750 23832 29915 

PASYWA 

I. KAPITAŁY WŁASNE 10767 17250 23332 29415 

Kapitał podstawowy  10767 11167 11167 11167 

Zysk pozostały z lat ubiegłych  0 6083 12165 

Zysk pozostały z roku obrotowego  6083 6083 6083 

II. KREDYTY I POŻYCZKI 0 0 0 0 

III. ZOBOWIĄZANIA 500 500 500 500 

IV. RAZEM PASYWA 11267 17750 23832 29915 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 5b. Projekcja bilansu (w zł) Wariant II 

Wyszczególnienie 

Stan na 
dzień 

rozpoczęcia 
działalności 

Stan na 
koniec I 

roku 

Stan na 
koniec II 

roku 

Stan na 
koniec II 

roku 

AKTYWA 

I. MAJĄTEK TRWAŁY   24619 21576 18533 15490 

II. MAJĄTEK OBROTOWY  5500 12935 19970 27005 

Surowce 500 500 500 500 

Wyroby gotowe  400 400 400 

Środki pieniężne 5000 12035 19070 26105 

III. RAZEM AKYWA 30119 34511 38503 42495 

PASYWA 

I. KAPITAŁY WŁASNE 29619 34011 38003 41995 

Kapitał podstawowy  29619 30019 30019 30019 

Zysk pozostały z lat ubiegłych  0 3992 7984 

Zysk pozostały z roku obrotowego  3992 3992 3992 

II. KREDYTY I POŻYCZKI 0 0 0 0 

III. ZOBOWIĄZANIA 500 500 500 500 

IV. RAZEM PASYWA 30119 34511 38503 42495 
Źródło: Opracowanie własne. 
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4.6.3.8 Reasumpcja modułu III 

 
 Działalność opiekuńcza może być dobrym źródłem dodatkowych dochodów gospodarstwa 

rolniczego, sprawiając, że rodzina rolnicza będzie w stanie utrzymać się finansowo w jednym miejscu. 

Niezbędne jednak jest do tego połączenie funkcji dochodowych gospodarstwa rolniczego i podmiotu 

opiekuńczego. 

 

4.6.3.9 Podsumowanie 

 
 Przeprowadzone rozważania i analizy pozwalają na wytypowanie gospodarstw małych 

ekonomicznie, jako podmiotów odpowiednich do podejmowania działalności opiekuńczej. 

Działalność produkcyjna tych gospodarstw powinna być zróżnicowana, co lokowałoby je  

w mieszanym typie produkcyjnym. Dochody z działalności rolniczej osiągane przez takie 

gospodarstwa zmuszają je do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów.  

 Koszty dostosowania gospodarstwa do prowadzenia działalności opiekuńczej zależeć będą 

głównie od posiadanego już wyposażenia oraz możliwości inwestycyjnych gospodarstwa. Mogą one 

być znacząco niższe w podmiotach już posiadających infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie 

podopiecznych (np. gospodarstwa agroturystyczne).  

 Analizy ekonomiczne działalności opiekuńczej wskazują na realną możliwość uzyskiwania 

dochodów z tej działalności na poziomie najniższego krajowego wynagrodzenia za pracę przy 

założeniu przeciętnie 22 dni opieki miesięcznie i 8 podopiecznych. Opłata miesięczna za opiekę nad 

jednym podopiecznym powinna wówczas wynosić 875 zł. Działalność opiekuńcza może więc być 

dobrym źródłem uzupełniania dochodów z działalności rolniczej. 

Koszty dostosowań oraz wysoka kwota za opiekę powinny skłaniać do budowy systemu 

dofinansowania gospodarstw opiekuńczych na etapie podejmowania inwestycji (dotacje 

inwestycyjne) i w trakcie prowadzenia działalności (dotacje operacyjne do miejsca, dopłaty dla 

emeryta itp.). 
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5  Rekomendacje  

5.1 Idea gospodarstw opiekuńczych 

5.1.1 Starość na wsi 

5.1.2 Bariery społeczne 

 
Gospodarstwa opiekuńcze stanowiące innowację społeczną są obarczone ryzykiem, które 

muszą podjąć rolnicy decydując się na takie przedsięwzięcie. Przede wszystkim, potrzebują wsparcia 

ze strony władz samorządowych. Jak wskazują badania, z 223 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, 

tylko w 41 gminach (18,4%) działa wyspecjalizowana komórka zajmująca się wsparciem dla osób 

starszych. W niespełna 1/3 gmin (29,1%) opracowano działania dotyczące wsparcia dla seniorów. 

Niewielka jest aktywność gmin w zakresie realizowanych projektów (rządowych, unijnych) w ramach 

szeroko rozumianej polityki senioralnej. Większość gmin – 116 (52,3%) nie prowadziło żadnego 

projektu; 66 gmin (29,7%) – tylko jeden projekt, dwa – 15 gmin (6,8%), trzy – 11 gmin (5,0%).  

Działania gmin w zakresie wsparcia osób starszych nie są na satysfakcjonującym poziomie, co stanowi 

istotną barierę dla wspierania innowacji, jaką są gospodarstwa opiekuńcze. 

Istnieją również bariery społeczne i gospodarcze, takie jak: uzależnienie od subwencji 

państwa; brak długofalowej polityki w zakresie gospodarstw opiekuńczych. W przypadku braku 

wsparcia – koszty pobytu mogą stanowić istotną barierę dla seniorów; Ponadto, problem stanowi 

utrwalanie przez samorządy terytorialne nieracjonalnego gospodarowania środkami publicznymi  

w zakresie wsparcia osób starszych. Świadczenie usług opiekuńczych wiąże się z koniecznością 

dostosowania się do restrykcyjnych przepisów, np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ogromnym 

wyzwaniem jest konieczność zmiany mentalności osób starszych w zakresie korzystania z opieki. 

Seniorzy są postrzegani przez młodsze pokolenie jako osoby, od których oczekuje się pomocy (przy 

wychowywaniu wnuków). 

I wreszcie bariery występują po stronie samych rolników, potencjalnych właścicieli 

gospodarstw opiekuńczych. Należy do nich zaliczyć: konieczność zorganizowania i finansowania 

transportu podopiecznych; koszty inwestycji lub modernizacji; odpowiednie predyspozycje  

i umiejętności do pracy z osobami starszymi; kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług 

opiekuńczych; konieczność współpracy z wykwalifikowanym personelem (pielęgniarka, psycholog, 

rehabilitant itp.); potrzeba zabiegania o fundusze; pozyskiwanie potencjalnych klientów 

gospodarstwa opiekuńczego; nieokreślony status gospodarstwa opiekuńczego; brak odpowiednich 

przepisów; brak wsparcia ze strony władz lokalnych. 
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5.1.3 Atmosfera i aspekty społeczne 

5.1.4 Aspekty ekonomiczne – sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych 

 
Polskie wsie zamieszkują 15 343 904 osoby, co stanowi 39,95% ludności ogółem w Polsce.  Na 

uwagę zasługuje fakt, iż 27% osób w wieku produkcyjnym związało swoją pracę zawodową  

z rolnictwem. Jednakże, tylko dla 18% tych osób jest to główne źródło utrzymania. W 2019 roku 

405 860 mieszkańców wsi miało status osoby bezrobotnej, co stanowiło 46,85% ogółem 

zarejestrowanych osób bezrobotnych14. Niepohamowana aprecjacja efektywności rolnictwa, 

szczególnie w kontekście rolnictwa precyzyjnego, jak również wykorzystania nowych technologii, 

będzie skutkować przyrostem liczby osób bezrobotnych na obszarach wiejskich. Szansą na kreację 

miejsc pracy z pewnością jest dynamizacja procesu adaptacji rolnictwa opiekuńczego w Polsce. 

Powstawanie gospodarstw opiekuńczych w gospodarstwach rolnych jest odpowiedzą na wyzwania, 

przed jakimi stoi współczesne społeczeństwo i wieś. 

Działalność opiekuńcza wymaga zaangażowania czasowego ze strony rolnika. Prowadzenie jej 

nie może w związku z tym konkurować o zasób pracy z działalnością rolniczą, gdyż koszt najmu 

zewnętrznej siły roboczej do wykonywania prac w produkcji rolniczej mógłby być wyższy od 

potencjalnych dochodów możliwych do uzyskania z działalności opiekuńczej. Gospodarstwo 

podejmujące się prowadzenia działalności opiekuńczej powinno więc być stosunkowo niewielkie 

obszarowo, posiadać wystarczające wyposażenie w siłę roboczą własną, mieć odpowiednie 

wyposażenie w majątek trwały (głównie w tym wypadku posiadać odpowiedni budynek mieszkalny)  

i zajmować się tradycyjną produkcją polową i ewentualnie zwierzęcą. Niewielkie zasoby ziemi  

w połączeniu z prowadzeniem tradycyjnych upraw polowych (głównie zboża, okopowe, pastewne)  

i chowem tradycyjnych zwierząt gospodarskich (głównie bydło, trzoda chlewna) uniemożliwiają 

osiąganie pozwalających na utrzymanie rodziny rolniczej dochodów zmuszając tym samym do 

poszukiwania dodatkowych źródeł zarobkowania. Prowadzenie działalności opiekuńczej będzie miało 

za zadanie uzupełnienie dochodów gospodarstwa rolniczego. Odpowiednimi obiektami spełniającymi 

powyższe kryteria są gospodarstwa małe ekonomicznie. Charakteryzując modelowy obiekt przyjęto 

uśrednione, publikowane dla 2018 roku dane FADN dotyczące gospodarstw małych ekonomicznie 

(mieszczących się w przedziale od 8 000 do 25 000 euro standardowej produkcji). Gospodarstw takich 

w bazie FADN było 4344, a reprezentowały 307 441 funkcjonujących w całej Polsce. Oczywistym jest, 

że działalność opiekuńczą mogą prowadzić także obiekty reprezentujące inne klasy wielkości, wiąże 

się to jednak z konkurencją ze strony zarobkowej pracy zawodowej w sektorach pozarolniczych  

w przypadku podmiotów mniejszych ekonomicznie (najczęściej już, ze względów niewielkiego 

                                                           

14
 Źródło danych: GUS, stan na 31.XII.2018. 
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dochodu z działalności rolniczej praca zawodowa w tych gospodarstwach jest podejmowana), oraz 

wystarczająco wysokimi dochodami z działalności rolniczej w gospodarstwach większych 

ekonomicznie. 

Newralgicznym wyznacznikiem możliwości kreacji i rozwoju gospodarstwa opiekuńczego jest 

brak zatrudniania dodatkowych osób do pracy w gospodarstwie w ramach pracy najemnej. Jeżeli  

w danym gospodarstwie rolnym praca własna nie zaspakaja pełnej realizacji zadań już prowadzonej 

działalności, to z pewnością nie znajdzie się w takim gospodarstwie czas na prowadzenie opieki nad 

osobami, które wymagają poświęcenia stałej uwagi i pomocy. Kluczowym czynnikiem, względem 

możliwości otwarcia tego stosunkowo nowego rodzaju gospodarstwa jest nie w pełni wykorzystany 

potencjał pracy własnej w gospodarstwie rolnym. Co więcej, konieczne jest posiadanie budynków, 

które mogłyby być zaadaptowane pod nową działalność. Dodatkowa usługa dowozu podopiecznych, 

mających przebywających w gospodarstwie implikuje warunek posiadania samochodów 

transportowych, dostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W celu 

prowadzenia działalności opiekuńczej osoby pracujące w gospodarstwie rolnym powinny być w wieku 

produkcyjnych. Ze względu na charakter wykonywanej pracy opiekuńczej, prognozuje się, że taką 

działalność podjęłyby w głównej mierze kobiety, jednak nie wyklucza się w żaden sposób aktywności 

mężczyzn w tej dziedzinie. Posiadanie kapitału własnego stanowi dodatkowy atut, który umożliwia 

zainwestowanie, niekoniecznie dużych środków finansowych w przygotowania do prowadzenia 

gospodarstwa opiekuńczego. Początkowe inwestycje związane będą z zapewnieniem warunków 

sanitarnych, czy wyposażenia, gwarantującego odpowiedni poziom opieki. Ponadto przepływy 

pieniężne na poziomie około trzech tysięcy złotych stanowi swoiste zapewnienie o możliwościach 

utrzymania godziwych warunków podopiecznym.  

5.1.5 Upowszechnianie, PR idei 

5.1.6 Etapy rozwoju modelu – lobbing 

5.1.7 Model mieszany 

5.2 Definicja gospodarstwa opiekuńczego 

5.2.1 Nazwa gospodarstwa opiekuńczego 

 

Nazwa jest marką i jako element marketingowy bardzo istotny dla wprowadzania na rynek 

nowego typu usług społecznych. Podczas przeprowadzana badań bezpośrednich, rozmówcy pytani  

o skojarzenia związane z nazwą „gospodarstwo opiekuńcze”, zdecydowanie podkreślali, iż nazwa ta 

źle im się kojarzy. Samo słowa „opieka” ma konotacje z niepełnosprawnością, uzależnieniem od 

innych ludzi, niedołężnością, itp. Natomiast, brakowało pomysłów jak inaczej nazwać owo 
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gospodarstwo. Pojawiały się pojedyncze propozycje, jak: „gospodarstwo senioralne”, „dom na wsi”, 

„gospodarstwo dla seniorów”, „senior na wsi”, „młody senior”, itp. 

  

5.2.2 Status formalno-prawny gospodarstwa opiekuńczego 

5.2.3 Ułatwienia formalno-finansowe 

5.3  Gospodarstwo rolne – miejsce 

 
Działalność opiekuńcza wymaga zaangażowania czasowego ze strony rolnika; koszt najmu 

zewnętrznej siły roboczej do wykonywania prac w produkcji rolniczej mógłby być wyższy od 

potencjalnych dochodów możliwych do uzyskania z działalności opiekuńczej. 

Gospodarstwo podejmujące się prowadzenia działalności opiekuńczej powinno więc być 

stosunkowo niewielkie obszarowo, posiadać wystarczające wyposażenie w siłę roboczą własną, mieć 

odpowiednie wyposażenie w majątek trwały (głównie w tym wypadku posiadać odpowiedni budynek 

mieszkalny) i zajmować się tradycyjną produkcją polową i ewentualnie zwierzęcą; 

Prowadzenie działalności opiekuńczej będzie miało za zadanie uzupełnienie dochodów 

gospodarstwa rolniczego. Zatem, odpowiednimi obiektami spełniającymi powyższe kryteria są 

gospodarstwa małe ekonomicznie. 

 
5.3.1 Gospodarstwo rolne – stosowane pojęcie 

5.3.2 Autentyczność gospodarstwa 

 
Rozmówcy podczas badań zwracali uwagę na to, że właściciel gospodarstwa opiekuńczego 

musi być osobą darzoną zaufaniem. To specyficzny biznes, w którym najważniejszy jest człowiek. 

Jeżeli rolnik prowadzący swą podstawową działalność, z różnych powodów zarzuci ją, to w opinii 

lokalnej społeczności, nie sprawdził się w swoim zawodzie. Podejmowanie kolejnej działalności jest 

obarczone ryzykiem. W mniemaniu lokalnych mieszkańców, ów były rolnik będzie poszukiwał zajęcia, 

dzięki któremu powetuje straty i osiągnie zyski w nowym biznesie. Należy pamiętać o tym, że 

prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego wiąże się z pracą z ludźmi. Jest to misja, również i zarobek, 

ale aspekt społeczny jest najważniejszy. Seniorzy i ich rodziny muszą być przekonani o tym, że 

gospodarstwo opiekuńcze to miejsce, gdzie są przede wszystkim zaspokajane potrzeby społeczne  

i opiekuńcze seniorów, a nie miejsce, którego głównym celem jest generowanie zysku dla 

gospodarzy. 
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 5.3.3 Zasoby gospodarstwa rolnego stanowiące potencjał do wykorzystania  

             w działalności gospodarstwa opiekuńczego 

 
Z badań przeprowadzonych wśród 500 właścicieli gospodarstw rolnych wynika, że po 37,1% 

ankietowanych zadeklarowało posiadanie budynku gospodarczego oraz domu, które można 

zaadaptować do potrzeb gospodarstwa opiekuńczego. Pośród trzech najczęściej wymienianych 

elementów infrastruktury, którą można wykorzystać w gospodarstwie opiekuńczym, znalazły się: 

ogród, wygodny dojazd do posesji oraz zwierzęta. Zdaniem badanych, idealna oferta usług 

gospodarstwa opiekuńczego powinna zawierać przede wszystkim: pomoc w sprawach 

pielęgnacyjnych, wyżywienie oraz atrakcyjne dla seniorów zajęcia dydaktyczne.  

Natomiast z badań fokusowych można wywnioskować, że występują istotne przesłanki 

skłaniające rozmówców do podjęcia przez nich działalności opiekuńczej. Przede wszystkim jest to 

deklarowana pełna otwartość i gotowość na przyjęcie nowych wyzwań. Prawdziwy przedsiębiorca to 

taki, który nie tylko jest otwarty na nowe doświadczenia, ale również ma świadomość istniejącego 

ryzyka i zamierza je podjąć. Gospodarstwo opiekuńcze to odpowiedzialny, społeczny biznes. Zatem, 

taka postawa uczestników fokusa wiele obiecuje. To, że rolnicy rozumieją czym ma być gospodarstwo 

opiekuńcze świadczy ich postawa wobec potrzeb i oczekiwań beneficjentów. Jest pełna gotowość  

w zakresie dyspozycyjności czasowej potencjalnych właścicieli tych gospodarstw oraz chęć 

dostosowania oferowanych usług do wymogów lokalnego rynku. Istotnym atutem jest posiadanie 

przez gospodarstwa rolne podstawowej infrastruktury, to znaczy przestronnych domów mieszkalnych 

oraz budynków gospodarczych, które można zaadaptować do potrzeb gospodarstwa opiekuńczego. 

W zasadzie wszyscy uczestnicy, którzy wyrazili zainteresowanie taką inicjatywą, mają zwierzęta, 

ogrody oraz inne miejsca służące rekreacji, gotowe na przyjęcie seniorów. Ważnym aspektem, który 

zwłaszcza na początku uruchamiania biznesu, może znacznie wpłynąć na obniżenie kosztów, jest 

personel. Duża część ankietowanych deklarowała wsparcie ze strony swojej najbliższej rodziny, która 

gotowa jest pomóc w prowadzeniu biznesu. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że niektórzy rolnicy 

posiadają uprawnienia opiekuna medycznego osób starszych. 

 

5.3.4 Infrastruktura gospodarstwa opiekuńczego 

 
Ogółem 10,8% uczestników próby badawczej gospodarstw rolnych (tj. 54 osoby z 500) ma 

infrastrukturalne oraz osobowe możliwości zaangażowania się ich w prowadzenie gospodarstw 

opiekuńczych. Stwierdzono, że osoby deklarujące bezpośrednie zainteresowanie podjęciem się zadań 

gospodarstwa opiekuńczego mają w większości (około ¾ tej zbiorowości) pomieszczenia przydatne 

do realizowania świadczeń. Jednak w przypadku około 25% zainteresowanych bezpośrednio i blisko 
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50% zainteresowanych pośrednio taką działalnością opiekuńczą wymagane byłoby wsparcie na rzecz 

budowy niezbędnych obiektów w przestrzeni usług gospodarstwa opiekuńczego. Niezależnie od skali 

niezbędnych przeróbek, adaptacji czy przebudowy można stwierdzić, że zaledwie jedna trzecia 

rolników gotowych do podjęcia działalności dziennej opieki nad niesamodzielnymi seniorami 

dysponuje infrastrukturą gotową do wykorzystania. 

 

5.4 Działalność opiekuńcza – usługa  

5.4.1 Usługa – zagospodarowanie czasu – oferta (Atrakcyjność usługi, 

          Wyżywienie, Aktywizacja, Usługa specjalistyczna, Terapia, Dietetyka, Opis   

          działań i sprawozdawczość) 

 
Ankietowani właściciele gospodarstw rolnych, którzy wyrazili zainteresowanie utworzeniem 

gospodarstwa opiekuńczego, za najważniejsze aktywności oferowane przez to gospodarstwo uznali: 

rekreację, spacery na łonie natury oraz kontakt z konsultantami w sprawie zdrowia i poprawy 

kondycji fizycznej; na trzecim miejscu znalazła się terapia zajęciowa w ramach hobby, sztuki, 

rękodzieła itp. Najważniejszą funkcją gospodarstwa opiekuńczego powinny być zadania obejmujące 

także usługi pielęgnacyjne oferowane niesamodzielnym podopiecznym. Kolejnym zadaniem 

gospodarstwa opiekuńczego powinno być oferowanie posiłków oraz zapewnianie zajęć 

rekreacyjnych. Na czwartym miejscu pod względem ważności lokowane są działania związane  

z troską o sprawy zdrowotne podopiecznych. Praktycznie, badani rolnicy uwzględniają również 

funkcję „indywidualnego dostosowywania zadań i oferty do potrzeb pensjonariusza”, ale co ważne,  

w zbiorowości osób deklarujących prowadzenie gospodarstw opiekuńczych jest to mniej popularny 

motyw działania. Rolnicy, którzy mogliby i deklarowali potencjalnie poprowadzić gospodarstwo 

opiekuńcze nie chcą w zbyt wielkim stopniu uzależniać się od jednostkowych oczekiwań i zmiennych 

wymagań starszych podopiecznych. 

 

5.4.2 Koszty 

 
Wariant 1 

Gospodarstwo prowadziło dotychczas działalność agroturystyczną. Posiada pięć wyposażonych 

czteroosobowych pokoi (po ok. 15 m2) do prowadzenia działalności. Z tych pokoi do prowadzenia 

działalności opiekuńczej będą wykorzystywane dwa. Wspólne pomieszczenie o powierzchni 25 m2  

z dostępem do łazienki z ubikacją oraz osobnej ubikacji. Gospodarstwo posiada również odpowiednią 

infrastrukturę w postaci wolnostojącej altany – wiaty z grillem, ławek, czterech sztuk rowerów. 

Koszty związane z uruchomieniem działalności obejmować będą jedynie odświeżenie pomieszczeń 
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(malowanie i drobne naprawy), instalację w jednym z pokoi do nocowania gości sprzętu sportowo-

rekreacyjnego i założenie ogrodu z produkcją warzyw na potrzeby własne gospodarstwa 

opiekuńczego (robocizna własna). 

Koszt uruchomienia gospodarstwa opiekuńczego: 7.667 zł (rata amortyzacji: 952 zł). 

Wariant 2 

Gospodarstwo posiada odpowiednie pomieszczenia, które można wykorzystać do prowadzenia 

działalności (pokój dzienny o powierzchni 25 m2, dwa mniejsze pokoje o powierzchni 15 m2). 

Pomieszczenia te mają dostęp do łazienek i ubikacji. Gospodarstwo nie posiada jednak żadnej 

infrastruktury i przed rozpoczęciem działalności konieczne będzie jej zbudowanie. Konieczne będą 

również drobne remonty pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności i ich 

wyposażenie. 

Koszt uruchomienia gospodarstwa opiekuńczego: 26.519 zł (rata amortyzacji: 3.043 zł). 

 
5.4.3  Cena 

 
Analizy ekonomiczne działalności opiekuńczej wskazują na realną możliwość uzyskiwania 

dochodów z tej działalności: 

 na poziomie najniższego krajowego wynagrodzenia za pracę, przy założeniu przeciętnie 22 dni 

opieki miesięcznie i 8 podopiecznych; 

 opłata miesięczna za opiekę nad jednym podopiecznym powinna wówczas wynosić  

875 zł.  

 

5.5 Osoba prowadząca gospodarstwo opiekuńcze 

5.5.1 Opiekun – prowadzący – definicja i nazwa 

5.5.2 Zadania osoby prowadzącej gospodarstwo opiekuńcze (rolnika i członków 

jego rodziny) 

 
Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 500 rolników wynika, że w bardzo 

umiarkowanym stopniu profil potencjalnego właściciela gospodarstwa opiekuńczego odnosi się do 

mężczyzny, posiadającego gospodarstwo rolne o powierzchni 10-49 ha, będącego w wieku lat 18-30 

lub 41-50 lat, który już obecnie czerpie dochody zarówno z gospodarstwa rolnego, jak i z działalności 

pozarolniczej. Ma wykształcenie wyższe lub średnie i w praktyce na jego decyzje nie rzutuje 

zamieszkiwanie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej. 
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5.5.3 Kompetencje osoby prowadzącej gospodarstwo opiekuńcze 

 
 Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 500 rolników wynika, że w każdej z badanych 

kategorii za najważniejsze czynniki zachęcające do skorzystania z opieki nad potrzebującym 

niesamodzielnym seniorem w gospodarstwie opiekuńczym uznaje się: „zaufanie do rolnika 

prowadzącego takie gospodarstwo” (średnia = 4,42 na 5 pkt) oraz jego „dobrą organizację” (średnia 

wartość 4,33). Natomiast „niski koszt” jako ponoszone opłaty za jego usługi jest wskazywany na 

trzecim miejscu, ale nie oznacza małej jego wagi, bo średnia arytmetyczna deklaracji na tej skali 

wynosi 3,93. 

 
5.5.4 Szkolenie osoby prowadzącej gospodarstwo opiekuńcze 

5.5.5 Odpowiedzialność osoby prowadzącej gospodarstwo opiekuńcze/rolnika 

5.5.6 Zastąpienie opiekuna 

5.6 Odbiorca usługi gospodarstwa opiekuńczego 

5.6.1 Uczestnik – odbiorca usługi – definicja i nazwa 

 
Większość potencjalnych rolników usługodawców opieki pobytu dziennego jest gotowa 

przyjmować osoby w wieku senioralnym i niesamodzielne, nie tylko z własnej wsi, ale także z innych 

miejscowości. Jednak co czwarty zdecydowany na takie usługi rolnik chce je ewentualnie świadczyć 

tylko mieszkańcom swojej miejscowości. To ważna deklaracja, oznacza potrzebę włączenia do 

modelu wdrożeniowego gospodarstw opiekuńczych procedur identyfikowania oferty i jej 

adresowania przez świadczeniodawcę otoczeniu. 

 

5.6.2 Grupa docelowa 

5.6.3 Zadania uczestnika i członków rodziny 

5.6.4 Wzmacnianie uczestnika i rodziny 

5.6.5 Ewaluacja uczestnika 

5.7  Organizacja i zarządzanie gospodarstwem opiekuńczym 

5.7.1 Finansowanie 

5.7.2 Czasowość 

5.7.3 Model biznesowy 

5.7.4 Model organizacyjny 

5.7.5 Zarządzanie ryzykiem 

5.7.6 Transport 
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5.7.7 Umowy 

5.7.8 Bezpieczeństwo 

5.7.9 Jakość i standardy 

5.7.10 Pozwolenia 

5.7.11 PR gospodarstwa 

5.7.12 Dodatkowe elementy gospodarstwa opiekuńczego 

5.8  Otoczenie gospodarstwa opiekuńczego 

5.8.1 Nadzór 

5.8.2 Monitoring i kontrola 

5.8.3 Współpraca 

 

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 500 rolników wynika, że dla zbioru osób 

potencjalnie (pośrednio) zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych, występuje 

znaczące statystycznie (na poziomie p= 0,003) zróżnicowanie oczekiwania na współpracę ze strony 

instytucji lokalnych. Jest ono wyraźnie wyższe niż wśród osób nie mających zamiaru prowadzić takich 

gospodarstw. Możliwość współpracy z władzami lokalnymi, jako szansę wsparcia „gospodarstw 

opiekuńczych”, widzi 40,6% rolników chcących ewentualnie podjąć się ich organizacji oraz 51% 

mających możliwość, lecz nie chcących ich prowadzenia, przy zaledwie 22,3% gospodarstw 

uznających wsparcie władz samorządu za ważną, chociaż sami zdecydowanie nie zamierzają 

prowadzić takiej działalności. 

 
5.8.4 Sieciowanie 

5.8.5 Interesariusze 

5.8.6 Aktywizacja lokalnej społeczności 

5.8.7 Pilotaż 

5.9. Inne kwestie 

5.9.1 Opieka medyczna 

5.9.2 RODO 

5.9.3 E-medycyna i smart village 

5.9.4 Wzory do wykorzystania w modelowaniu 

5.9.5 Inne  
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Załącznik nr 1 

 

Wyniki kwerendy stron www ODR. Temat: „Gospodarstwa opiekuńcze” 

Tabela zbiorcza + dokumentacja 

 

 
 

Wojewódzkie ODR 

 
Liczba pozycji na 

stronie 

 
Informacje  
o projekcie 

GROWID 

Informacje  
o działaniach 

CDR w    
Brwinowie, 

Oddz. Kraków 

 
Informacje  

o programie 
Zielona Opieka 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

5 0   

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 6 2  1 

Lubuski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

10 0 4 2 

Zachodniopomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

11 0 7 2 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

2 0 2  

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

3 1  1 

Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

2 0 1  

Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

2 0 1 1 

Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

8 1 5 3 

Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

12 0 4 1 

Opolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

0 0   

Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

10 0 4 2 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

11 0 4  

Łódzki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

4 1 3  

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

3 0 1 1 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

1 0   

 

Zadaniem zaprezentowanej kwerendy jest uzupełnienie poprzez systematyczne zestawienie 

publikacji danych informacyjnych zawartych na stronach www wojewódzkich Ośrodków Doradztwa 
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Rolniczego. Miały one posłużyć, jako przesłanka do oceny objaśniającej zmienność subregionalną 

oraz zróżnicowanie w województwach pośrednich deklaracji o organizowaniu gospodarstw 

opiekuńczych w badaniu rolników wywiadem CATI 500. Czy będzie, być może, mieć wpływ promocja 

idei gospodarstw opiekuńczych poprzez ODR-y w środowiskach lokalnych na recepcję tej idei  

i stosunek do ich organizowania również w poszczególnych województwach? Taką hipotezę starano 

się przetestować w części raportu precyzującego związki korelacyjne dla wyników badania CATI. 

Analiza materiałów dostępnych na stronach www wojewódzkich ODR sugeruje duże różnice 

w ich publikowaniu. Ale okazało się, że praktyki promowania idei gospodarstw opiekuńczych 

prowadzone są głownie wewnętrznymi kanałami, poprzez szkolenia i spotkania organizacyjne  

z jednostkami powiatowymi. Zatem, mają one inną skalę niż to może sugerować ogląd samych 

publikacji udostępnianych na stronach www ODR. 

Na jakiej podstawie wyciągnięto takie wnioski? Otóż, z badania CATII wynikała wysoka 

aktywność w deklarowaniu tworzenia gospodarstw opiekuńczych, np. w województwie 

wielkopolskim, a także dość duża w województwie opolskim, podczas gdy na stronach ich właściwych 

ODR albo brak lub jest tylko jeden opublikowany materiał. W przypadku opolskiego ODR nie 

posiadano kontaktu do osoby odpowiedzialnej za promowanie takich materiałów. W wielkopolskim 

ODR materiał zawierał kontakt do odpowiedniej osoby, z którą przeprowadzono wywiad telefoniczny, 

a następnie przekazano tam do uzupełnienia robocze dane. W wyniku tej współpracy pozyskane 

zostały podane informacje. W celu uzupełnienia wiadomości o prowadzeniu znacznie szerszej 

promocji wewnętrznej na poziomie jednostek powiatowych ODR, ważny jest dodatkowy komentarz. 

Otóż ustalono, że Ośrodki Doradztwa Rolniczego nie podejmują nadmiernie aktywnych działań 

wspierających tworzenie gospodarstw opiekuńczych, ponieważ na obecnym etapie nie dysponują 

żadnymi trwałymi narzędziami wsparcia dla ich funkcjonowania. Pracownicy ODR wprost mówią, że 

obawiają się wzmacniać motywację u konsultowanych rolników, ponieważ obciążenia  

i korzyści z prowadzenia gospodarstw opiekuńczych wynikają jedynie z okazjonalnego wpisania ich  

w projekty wspierające, które trwają krótko. Po kilku latach okazuje się, że nie ma środków na 

podtrzymanie tej aktywności i jej prowadzenie zazwyczaj ustaje. Są to fakty powodujące poważne 

rozczarowania po każdej stronie u zaangażowanych w nią aktorów. Wnioski te zdają się istotnym 

elementem dla prac zespoły projektowego GROWiD. Model działania gospodarstw opiekuńczych 

musi zawierać stabilny system ich dofinansowywania i instytucjonalnego wsparcia. Tylko pod takimi 

warunkami idea ich powszechnego wdrożenia uzyska sukces na dłuższą metę niż cykl 3-5 letniej 

koniunktury grantów ministerialnych i unijnych. 

 

 


