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5 najważniejszych tez
1. Gospodarstwo opiekuńcze świadczy opiekę. Są 2 rodzaje opieki: dzienna i 

całodobowa. 

2. Opieka całodobowa jest precyzyjnie opisana w prawie. Dopuszczalna jest w 
dwóch formach: Rodzinny dom pomocy, Działalność gospodarcza.

3. Formą opieki całodobowej najbardziej zbieżną z ideą opieki w gospodarstwach 
rolnych jest Rodzinny dom pomocy. Nie rekomenduje się łączenia innych niż 
RPD rodzajów opieki całodobowej z działalnością rolniczą. 

4. Opieka dzienna jest łatwiejsza do pogodzenia z działalnością rolniczą niż 
całodobowa. Obecnie jej świadczenie wymaga rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. 

5. Samorządy województw mogą sfinansować rozwój gospodarstw opiekuńczych z 
funduszy europejskich.

6. W ramach projektu GROWID rzygotowano propozycję przepisów, które ułatwią 
łączenie działalności rolniczej i opieki dziennej. 2



Gospodarstwo opiekuńcze

•Połączenie rolnictwa i opieki

• Jeśli w danym gospodarstwie nie ma 

jednocześnie elementów rolnictwa i opieki, to 

nie mamy do czynienia z gospodarstwem 

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

• Niski poziom dostępności usług społecznych na wsi

• Niemożność zapewnienia usług opiekuńczych na zasadach 
komercyjnych

• Wykorzystanie zasobu w postaci gospodarstw

• Tworzenie gospodarstw wielofunkcyjnych i dywersyfikacja 
dochodów

• Nowe miejsca pracy

• Budowanie kapitału społecznego i podnoszenie poziomu życia.



Łączenie rolnictwa i opieki -
ujęcie prawne
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Co robić, gdy ktoś chce założyć gospodarstwo op.?

Dowiedzieć, się czy przedmiotem działalności będzie… 
… opieka

Całodobowa Dzienna

Niewielka 
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bez rejestracji
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firmę 
lub PES

Czekać na 
nowe 
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Założyć 
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Rodzinny 
Dom Pomocy



Działalność gospodarcza w zakresie 
prowadzenia placówki zapewniającej 

całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym 
wieku

Rozdział 3 UPS
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Rodzinne Domy Pomocy
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Rodzinny dom pomocy (UPS art. 52)

• Ust. 1 W przypadku braku możliwości zapewnienia usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z 
powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób 
może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie 
rodzinnego domu pomocy.

• Ust. 2 Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług 
opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez 
osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie 
mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących 
wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub 
niepełnosprawności wsparcia w tej formie. 
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Rodzinny dom pomocy (UPS art. 52)

•Ust. 2a Rodzinny dom pomocy jest prowadzony na 
podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną albo 
organizację pożytku publicznego z gminą właściwą ze 
względu na miejsce położenia rodzinnego domu 
pomocy

•Ust. 3 Szczegóły działalności RDP określone są w 
rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego. 
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Opieka dzienna – gospodarstwo 
opiekuńcze w formie dziennego 
domu pomocy
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Ośrodek wsparcia (UPS Art. 51 i art. 97)
• Ust. 1  Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w 
zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane 
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, 
świadczone w ośrodku wsparcia

• Ust. 2 Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej dziennego pobytu. 

• Ust. 4 Ośrodkiem wsparcia może  być m.in. dzienny dom pomocy

• Art. 97 Rada gminy lub powiatu określa zasady ponoszenia opłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia
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Przykładowa infrastruktura dziennego domu

• Zróżnicowanie domów wynikające z braku przepisów (dla rolnika to pozytyw)

• Infrastruktura:
• Brak barier architektonicznych
• Jeśli działalność na piętrze to potrzebna winda
• System przyzywowo-alarmowy, alarm przeciwpożarowy

• Pomieszczenia:
• Pokój dzienny + jadalnia
• Pokój wypoczynkowy + pokój do zajęć indywidualnych
• Łazienka
• Toaleta
• Pralnia, suszarnia
• W gospodarstwie opiekuńczym CDR rekomenduje pomieszczenia do aktywności 

związanych z rolnictwem.
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Przykładowe usługi i kompetencje kadry

• Zajęcia artystyczne

• Wspólne gotowanie i wspólne jedzenie

• Aktywności na świeżym powietrzu

• Praktyki religijne

• Oglądanie tv, czytanie książek

• Ćwiczenia ruchowe

• W gospodarstwie op. można zaproponować wiele innowacyjnych zajęć 
wykorzystujących jego rolniczy potencjał

• Przykładowa kadra:
• Asystent osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuta, opiekun osoby niepełnosprawnej, 

opiekun osoby starszej
• Zarządzający (prawo, księgowość, kierowanie zespołem)
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Gmina

Podmiot 
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społecznej

Gospodarstwo 
prowadzące 
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gospodarczą
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•Otwarty 
konkurs ofert
•Zamówienie 
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Konkurencyjny wybór 
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Samorząd województwa

Wsparcie:
• ROPS
• ODR
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