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Abstrakt. Celem opracowania jest rozpoznanie powodów zainteresowania i sposobów realizacji idei 
gospodarstw opiekuńczych przez polskich rolników. W analizie wykorzystano dane wtórne pochodzące z 
GUS i raportów oraz literaturę przedmiotu. Ustalono, że zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuń-
czych na wsi jest bardzo duże. O podjęciu decyzji dotyczącej uruchomienia działalności opiekuńczej w 
gospodarstwie rolnym decydowały zarówno motywy ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne. Osoby, które 
miały doświadczenie w opiece nad członkami rodziny zdecydowanie częściej niż pozostałe interesowały 
się dziennym domem pobytu. Forma ta ma największą szansę na upowszechnienie i dalszy rozwój, po-
nieważ organizator posiada dużą swobodę w zakresie wymagań infrastrukturalnych i oferowanych usług.

Wstęp
Rolnictwo społeczne definiowane jest przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 

jako innowacyjne podejście łączące dwie koncepcje, a mianowicie: rolnictwo wielofunkcyjne 
i usługi społeczne/opiekę zdrowotną na poziomie lokalnym, przyczyniając się do poprawy 
samopoczucia i integracji społecznej osób o szczególnych potrzebach [EESC 2012]. Podobną 
definicję stosuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w realizo-
wanych projektach badawczych i propagowaniu tego ruchu, a brzmi ona następująco: „rolnictwo 
społeczne jest innowacyjnym podejściem do rolnictwa polegającym na jego wielofunkcyjności, 
rozumianej jako możliwość zaspokojenia w gospodarstwie rolnym potrzeb nie tylko produk-
cyjno-rynkowych, ale także pozarolniczych: środowiskowych, kulturowych gospodarczych i 
społecznych” [Stępnik, Król 2017, s. 4-5]. 

Gospodarstwo rolne, które nie tylko dostarcza produkty rolne, ale również jest miejscem 
świadczenia różnorodnych usług o charakterze społecznym nazywa się w literaturze przedmiotu 
gospodarstwem opiekuńczym. Można powiedzieć, że jest to forma gospodarowania polegająca 
na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi pomocy i wsparcia. 
Istotnym elementem w gospodarstwie opiekuńczym jest korzystanie z zasobów gospodarstwa 
do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym [Król 
2017, s. 14]. Gospodarstwa opiekuńcze łączą usługi opieki dziennej lub długoterminowej z 
elementami produkcji rolnej i hodowli. Należą do szerszej kategorii tzw. „zielonej opieki”, 
obejmującej także rolnictwo terapeutyczne i terapie z udziałem zwierząt [Matysiak 2018, s. 1].

Za upowszechnieniem koncepcji gospodarstw opiekuńczych przemawia kilka argumentów. 
Po pierwsze, jest to propozycja uwzględniająca demograficzne trendy obserwowane w Polsce 
dotyczące z jednej strony wydłużania się życia mieszkańców, a z drugiej, starzenia się społe-
czeństwa. Na obszarach wiejskich w Polsce w 2016 roku mieszkało ponad 15,2 mln osób, z 
czego ponad 2,1 mln stanowiły osoby powyżej 65. roku życia. Prognozuje się, że do 2035 roku 
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liczba tych osób wzrośnie do 3,4 mln, czyli prawie o 60%. Z danych Eurostat wynika, że udział 
osób powyżej 80. roku życia mieszkających na wsi wzrośnie z 5% w 2015 roku do 12% w 
2030 roku. Przedstawione prognozy demograficzne potwierdzają, że projektowanie i wdrażanie 
kompleksowej polityki skierowanej na potrzeby osób starszych na terenach wiejskich powinno 
być działaniem priorytetowym [Chmielewski i in. 2017, s. 18]. Starzenie się społeczeństwa 
na wsi będzie przejawiać się zarówno w ogólnym wzroście liczby osób starszych mieszkają-
cych na obszarach wiejskich, jak i w zwiększeniu się proporcji seniorów w stosunku do ogółu 
mieszkańców. Z drugiej strony, ponieważ starzenie się społeczeństwa wynika w dużej mierze 
z rosnącej długości życia (w tym życia w zdrowiu), przybywać będzie na obszarach wiejskich 
także aktywnych osób starszych, które po przekroczeniu wieku 60 lat będą dalej pragnęły brać 
czynny udział w życiu społecznym, zawodowym i towarzyskim [GUS 2014, Miśkowiec i in. 
2016, s. 5]. Należy również zauważyć, że z punktu widzenia obecnych i przyszłych seniorów 
ważna jest nie tylko sama oczekiwana długość życia, ale też jego jakość. Istotne jest, aby osoby 
starsze jak najdłużej mogły pozostawać sprawne i aktywne społecznie. Starzenie się społeczeń-
stwa powoduje wzrost zapotrzebowania na nowoczesne usługi rehabilitacyjne, terapeutyczne, 
integracyjne i opiekuńcze. Z wielu badań naukowych wynika, że rolnictwo i obszary wiejskie 
stwarzają duże możliwości w zakresie rozwoju tego typu usług. Kontakt z naturą, przebywanie 
w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w jego codziennym życiu mogą mieć dobry wpływ 
na ludzkie zdrowie i kondycję psychofizyczną. Jest to drugi ważny argument uzasadniający 
podejmowanie działań na rzecz łączenia działalności rolniczej z usługami opiekuńczymi [Stęp-
nik, Król 2017, s. 3-4]. 

Warto też wskazać na ekonomiczny wymiar tworzenia i rozwoju gospodarstw opiekuńczych. 
Mogą one wspierać rozwój lokalnych gospodarek i być szansą dla wielu polskich rolników na 
dywersyfikację i zwiększenie dochodów. Działalność opiekuńcza może być szczególnie atrak-
cyjna dla małych gospodarstw, którym trudniej konkurować z dużymi podmiotami na rynku 
rolno-żywnościowym [Dąbrowski i in. 2017, s. 6]. 

Celem opracowania jest rozpoznanie powodów zainteresowania polskich rolników ideą 
gospodarstw opiekuńczych, określenie preferowanych przez nich form organizacyjnych dzia-
łalności opiekuńczej i poziomu przygotowania do jej prowadzenia. 

materiał i metodyka badań
W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z GUS, raportów i literatury przedmiotu. 

Badania empiryczne dotyczące zainteresowania rolników prowadzeniem gospodarstw opiekuń-
czych na obszarach wiejskich przeprowadzono w 2017 roku wśród 941 uczestników szkoleń 
informacyjnych zrealizowanych w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie 
sieci współpracy”, a zorganizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Krakowie. W badanej populacji przeważały kobiety (75,3%) nad mężczyznami 
(24,7%). Przewaga kobiet wynikała prawdopodobnie z tego, że prace związane z prowadzeniem 
domu i opieką nad członkami rodziny mają kontekst kulturowy i tradycyjny oraz nadal są w 
wielu środowiskach uznawane za obowiązki typowo kobiece. To one częściej niż mężczyźni 
rezygnują z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi czy osobami starszymi [Szlązak i in. 
2015, s. 47]. Respondenci należeli do różnych grup wiekowych, przy czym (56,0%) stanowiły 
osoby między 45. a 65. rokiem życia. Zdecydowana większość badanych związana była z go-
spodarstwem rolnym (90,0%) i najczęściej kierowała gospodarstwem o powierzchni 1-10 ha. 

przykłady inicjatyw społecznych podejmowanych w polsce
Pozytywnie należy ocenić coraz większą liczbę działań prowadzonych na rzecz zwiększania 

aktywności i poprawy jakości życia seniorów na terenach wiejskich. Jako przykład może po-
służyć projekt „Wzmacnianie dialogu obywatelskiego seniorów w gminach wiejskich Dolnego 
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Śląska”, którego efekty podsumowano na konferencji „Wieś dla seniorów – seniorzy dla wsi” 
[http://www.zielonaakcja.pl]. 

Projekty na rzecz seniorów realizowane są także w ramach Programu „Senior-Wigor”. W 
ramach tego programu priorytetowo traktowane były gminy o niskich dochodach na jednego 
mieszkańca i wysokim odsetku seniorów w ogólnej liczbie mieszkańców gminy. Jednak dla 
wielu mniej zasobnych gmin wiejskich niski poziom dofinansowania oraz dodatkowe koszty 
związane z potrzebą organizacji transportu w połączeniu z wysokimi wymaganiami formalnymi 
powodował brak faktycznej możliwości uczestnictwa w realizacji programu. Wprowadzona od 
2017 roku nowa forma działania w ramach Programu „Klub Senior +”, może być alternatywą 
dla gmin wiejskich [Miśkowiec i in. 2016, s. 13]. 

 W 2017 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało w ramach Strategii na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dwa projekty: „Gospodarstwo opiekuńcze” i „Aktywny i 
zdrowy senior – rolnik”. Gospodarstwa opiekuńcze funkcjonują w wielu krajach Europy Za-
chodniej. Pierwsze tego typu pojawiły się w połowie lat 60. XX wieku w Holandii, aktualnie 
działają także we Włoszech, Francji, Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz w Stanach 
Zjednoczonych. Najwięcej (tj. około 1100) takich obiektów w roku 2017 odnotowano w Holandii 
[Matysiak 2018]. W Polsce idea gospodarstw opiekuńczych wdrażana jest przez Kujawsko-
-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą 
Działania „Bory Tucholskie”, w ramach pilotażowego projektu „Zielona opieka – gospodarstwa 
opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”. Program jest finansowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku 2017 na terenie 
woj. kujawsko-pomorskiego funkcjonowało 15 tego typu gospodarstw, a z usługi opiekuńczej 
skorzystało 76 osób [Kociakowska 2018, Przestrzeń Innowacji 2018]. 

Drugi pilotażowy projekt „Aktywny i zdrowy senior-rolnik” realizuje Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Zdrowia. Zawarta umowa 
w październiku 2017 roku zakłada współdziałanie w ramach kompleksowego systemu opieki i 
rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich, które objęte są systemem rolniczego 
ubezpieczenia społecznego. Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób starszych w śro-
dowisku wiejskim, zmniejszenie liczby niesamodzielnych osób w gospodarstwie rolnym, a także 
zmniejszenie obciążeń dla członków rodziny posiadającej gospodarstwo rolne, jakie wiążą się 
z opieką nad osobami niesamodzielnymi. W projekcie przewiduje się: kompleksową opiekę z 
elementami rehabilitacji w trybie dziennym, kompleksową rehabilitację w trybie stacjonarnym 
i krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją. Powstały 
projekt realizowany będzie z wykorzystaniem bazy lokalowo-rehabilitacyjnej KRUS i innych 
placówel opiekuńczo-leczniczych do 2020 roku [Przepióra 2018]. 

Gospodarstwa opiekuńcze w opinii rolników
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie dotyczące zapotrzebowania na usługi 

opiekuńcze w najbliższej okolicy, w której respondent mieszka. Z analizy materiału empirycz-
nego wynika, że respondenci dostrzegali następujące problemy w zakresie opieki nad osobami 
starszymi: duże koszty związane z korzystaniem z usług placówek opiekuńczych, jakie ponoszą 
rodziny osób starszych (82,5%), problemy z podjęciem lub kontynuowaniem pracy zawodowej 
przez osoby opiekujące się niesamodzielnymi członkami rodziny (79,1%), brak placówek świad-
czących opiekę dzienną (77,1%), brak miejsc tymczasowego pobytu (76,3%), brak placówek 
świadczących opiekę całodobową (74,8%), brak miejsc w placówkach opiekuńczych, a okres 
oczekiwania na umieszczenie w placówce jest długi (71,7%) [Dąbrowski i in. 2017, s. 21-22]. 
Respondenci jednoznacznie wskazali, że na obszarach wiejskich występuje duże zapotrze-
bowanie na świadczenie usług opiekuńczych. Nie dostrzeżono zróżnicowania regionalnego, 
ponieważ rolnicy we wszystkich województwach byli w takim samym stopniu predystynowani 
do podejmowania działalności opiekuńczej. 



114 Krystyna Krzyżanowska

W badaniach rozpoznano także powody zainteresowania się rolników świadczeniem 
usług opiekuńczych. Do najważniejszych motywów badani zaliczyli: chęć zrobienia czegoś 
pożytecznego dla społeczności lokalnej (82,0%), chęć powiększenia dochodów ze swojego 
gospodarstwa (79,0%), chęć niesienia pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej (77,0%), a także poszukiwanie projektów, dzięki którym można pozyskać środki fi-
nansowe na rozwój gospodarstwa rolnego (75,0%). Ponad połowa respondentów wskazywała 
na potrzebę zagospodarowania niewykorzystanych pomieszczeń w gospodarstwie (58,0%), 
a prawie połowa miała na uwadze zagospodarowanie wolnych zasobów ludzkich (47,0%). 
Wątpliwości respondentów dotyczące zapotrzebowania na pracę związaną ze świadczeniem 
usług opiekuńczych mogły wynikać z nieznajomości realiów ich realizacji. Rolnicy wskazy-
wali zarówno na powody ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne takie, jak samorealizacja czy 
altruizm. Jest to ważna informacja, którą można wykorzystać w procesie identyfikowania osób 
zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych.

Celem badań było również rozpoznanie preferencji respondentów dotyczących form 
prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego. Okazało się, że dla badanych odpowiednią formą 
świadczenia usług opiekuńczych byłby dzienny dom pobytu w ramach własnej działalności 
gospodarczej (39,0%), na drugim miejscu znalazł się dzienny dom pobytu prowadzony przez 
organizację pozarządową lub spółdzielnię socjalną we współpracy z samorządem (25,0%), 
trzecie miejsce zajął rodzinny dom pobytu we współpracy z samorządem zapewniający opiekę 
całodobową (12,0%), a czwarte – działalność gospodarcza prowadzona przez placówkę oferu-
jącą opiekę całodobową (10%). Żadna z ww. form nie spełniała oczekiwań 14% respondentów 
[Dąbrowski i in. 2017, s. 29]. Należy zauważyć, że badani rozważali różne formy działalności, 
dlatego organizatorzy upowszechniający koncepcję gospodarstw opiekuńczych wśród rolników 
powinni uwzględnić te preferencje.

Oferta rolników dotycząca rodzajów terapii możliwych do wykorzystania w gospodarstwach 
rolnych koncentrowała się wokół następujących obszarów tematycznych: spacery, aktywności 
w plenerze (95%), wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków (90%), pomoc w wyko-
nywaniu lekkich prac w gospodarstwie (87%), terapia przez ogrodnictwo (86%), kontakt ze 
zwierzętami (82%) i terapia poprzez sztukę, np. rękodzieło (76%) [Dąbrowski i in. 2017, s. 34]. 

W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie dotyczące doświadczenia zawodowego 
w opiece nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Okazało się, że najczęściej wymienia-
nym doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi lub niesamodzielnymi była opieka nad 
członkiem rodziny (67%), na drugim miejscu znalazła się opieka nad osobą spoza rodziny 
(29,0%), a trzecie miejsce zajęło świadczenie usług opiekuńczych w ramach już prowadzonej 
działalności (20%). Doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług opiekuńczych wymieniło 
15% badanych, a posiadane wykształcenie związane z usługami opiekuńczymi tylko 10%. 
Osoby, które miały doświadczenie w opiece nad członkami rodziny zdecydowanie częściej niż 
pozostałe interesowały się dziennym domem pobytu [Dąbrowski i in. 2017, s. 36]. Forma ta ma 
największą szansę na szybkie upowszechnienie i dalszy rozwój, ponieważ organizator posiada 
dużą swobodę w zakresie wymagań infrastrukturalnych i proponowanych oferowanych usług. 

podsumowanie i wnioski
Analiza zebranego materiału empirycznego jednoznacznie wskazuje, że zapotrzebowanie na 

świadczenie usług opiekuńczych na wsi jest bardzo duże. Nie dostrzeżono też zróżnicowania 
regionalnego, ponieważ rolnicy we wszystkich województwach byli w takim samym stopniu 
predystynowani do podejmowania działalności opiekuńczej. Tworzona sieć współpracy na 
rzecz powstawania i rozwoju gospodarstwa opiekuńczych powinna mieć zasięg ogólnokrajowy, 
ponieważ jest to szansa dla rolników w każdej części Polski.
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Wśród powodów podjęcia działalności opiekuńczej rolnicy wymieniali jako bardzo ważne 
zarówno powody materialne, jak i pozamaterialne (prestiż w społeczności lokalnej, pomoc 
innym ludziom). 

Najczęściej wymienianym doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi lub niesamo-
dzielnymi była opieka nad członkiem rodziny (2/3 wskazań). Jest to ważna informacja, którą 
decydenci mogą wykorzystać w procesie identyfikowania osób zainteresowanych prowadzeniem 
gospodarstw opiekuńczych.

W opinii respondentów szanse na odniesienie sukcesu mają zarówno gospodarstwa opiekuń-
cze oferujące opiekę dzienną, jak i całodobową. Natomiast w opinii autorki usługa opiekuńcza w 
formie opieki dziennej zdominuje pozostałe formy z powodu mniej skomplikowanych procedur 
prawnych i infrastrukturalnych. 

Powstawanie gospodarstw opiekuńczych będzie sprzyjać podnoszeniu jakości życia na wsi, 
przyczyni się do niwelowania nierówności w dostępie do usług społecznych, które w sposób 
szczególny odczuwają mieszkańcy mniejszych miejscowości.
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Summary
The aim of the study was to identify the reasons for the interest and ways of implementing the idea 

of care farms by Polish farmers. The analysis used secondary data from the Central Statistical Office, 
reports and literature on the subject. The aim of the study was to identify the reasons for the interest and 
ways of implementing the idea of care farms by Polish farmers. The analysis uses secondary data from 
the Central Statistical Office, reports and literature on the subject. It was established that the demand for 
provision of care services in the countryside is very high. The economic and non-economic motivations 
determined the decision to start the care activity on the farm. People who had experience in taking care 
of family members were much more interested in the daytime care than the others. This form, also in the 
author’s opinion, has the best chance of dissemination and further development, because the organizer 
has a lot of freedom in terms of infrastructure requirements and services offered.
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