
DODATKOWE ŹRÓDŁO DOCHODU W GOSPODARSTWIE  

- czyli recepta na przetrwanie kryzysu gospodarczego? 
 
Ekonomiści oceniają, że globalny kryzys gospodarczy będzie miał przełożenie na 
wszystkie działy gospodarki. Rolnictwo doświadcza tego jako jedna z pierwszych.  

W rolnictwie rosną koszty produkcji rolnej, spada jej opłacalność - mówił niedawno na 
konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.  

Dla wielu unijnych rolników dochody z gospodarstw stanowią nieco ponad połowę 

ich przychodów często, bowiem prowadzą oni dodatkową działalność, mają np. 
firmy świadczące usługi dla rolnictwa lub ludności, warsztaty samochodowe czy 
sklepy. 
Poza rolnictwem znaleźć pracę także jest trudno. Dlatego wielu rolników obawiając 
się drastycznego spadku opłacalności, coraz częściej myśli o przestawieniu się, np. 
na agroturystykę.  
 
Rolnicy rezygnując z typowej produkcji, odłogują pola, zaprzestają produkcji mleka i 
rozważają inne kierunki produkcji, np. zalesienie gruntów, wprowadzenie upraw roślin 
energetycznych czy nawet produkcję biogazu.  
 

Alternatywa 1 - DYWERSYFIKACJA KIERUNKU PRODUKCJI 
 

Wytwarzanie w gospodarstwie biomasy może przyczynić się do obniżenia 
kosztów stałych lub uzyskania dodatkowego dochodu ze sprzedaży produktów.  
 
Przypomnijmy, że rolnicy mogą wiązać takie nadzieje z produkcją materiałów 
energetycznych z biomasy pochodzącej z: 

 zebranych drzewostanów leśnych o krótkim okresie zalesienia, 
 wszelkich zbóż lub nasion roślin oleistych, 
 pozyskanej z upraw roślin energetycznych (miskant, ślazowiec pensylwański, 
mozga trzcinowata, spartina preriowa, lnicznik siewny), 

Wykorzystywanych jako paliwo do ogrzewania lub surowiec do przetwarzania na cele 
energetyczne. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 
biopaliwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 Art. 13). rolnicy mogą 
również wytwarzać biopaliwa ciekłe na własny użytek, po uzyskaniu wpisu w ARR 
do rejestru rolników prowadzących taką działalność oraz spełnieniu odp. warunków 
technicznych. 
 
Biopaliwa na własny użytek ciekłe mogą być  wytwarzane w gospodarstwie 
w ilościach nieprzekraczających rocznego limitu, uzależnionego od 
powierzchni będących w posiadaniu rolnika użytków rolnych. Limit ten 
wynosi: - 100 litrów na 1 ha UR dla samoistnych paliw (ester oraz czystego oleju 
roślinnego) lub jest równoważny objętości odpowiadającej pod względem 
wartości opałowej 100 litrom oleju napędowego  dla pozostałych biopaliw 
ciekłych (bioetanol, biometanol, dimetyloester, biogaz, biowodór oraz inne 
biopaliwa syntetyczne). 
 
Natomiast sprzedaż lub inna forma zbycia nawet niewielkiej ilości biopaliw 
ciekłych oznacza wprowadzenie ich do obrotu, co jest równoznaczne z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, do której wymagane jest 
posiadanie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.   
 

 



Alternatywa 2 - ŚWIDCZENIE USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH 
 

Uruchomienie usług agroturystycznych nie jest skomplikowane. Ale aby odnieść sukces w 
tej branży trzeba mieć dobry pomysł na przyciągnięcie turystów i oferowane im atrakcje 
a najlepiej posiadać gospodarstwo położone w atrakcyjnej krajobrazowo okolicy. Oprócz 
tradycyjnej wiejskiej kuchni w ofercie powinny się pojawić również inne usługi 
świadczone w oparciu o zasoby gospodarstwa mogące stanowić dodatkową atrakcję dla 
turystów np. jazda konna, przewozy bryczką, wynajmowania łódek, udostępniania 
łowisk itp.  
Rolnik, który chce wynajmować pokoje na terenie swojego gospodarstwa lub 
miejsca do ustawienia namiotu, a także sprzedawać posiłki domowe lub 
świadczyć inne usługi związane z pobytem turystów, musi jedynie zgłosić ten 

fakt w urzędzie gminy, który włączy prowadzone przez niego gospodarstwo 
agroturystyczne do prowadzonej ewidencji. 
 
Agroturystyka w gospodarstwie rolnym jest zwolniona z obowiązku rejestracji działalności 
gospodarczej (Atr.3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) pod warunkiem, że 
baza noclegowa mieści się w budynku mieszkalnym, nie może mieć więcej niż pięć pokoi 
a pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku. 
Ułatwieniem dla rolników prowadzących działalność agroturystyczną jest również fakt, że 
nie płacą oni podatku dochodowego (Art. 21 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych). 
W uproszczeniu przyjmuje się, że agroturystyka obejmuje świadczenie usług 
turystycznych w czynnych gospodarstwach rolnych, a turystyka wiejska odnosi się 
natomiast do świadczenia usług turystycznych przez gospodarstwa domowe 
nieprowadzące działalności rolniczej na obszarach wiejskich. 

Na rozwój usług turystycznych oraz związanych ze sportem rekreacją i wypoczynkiem 
można uzyskać wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
- 2013, w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.  
 
Przypomnijmy, że o przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania może 
ubiegać się rolnik, jego współmałżonek lub domownik w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników, który jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 
Osoba taka musi być m.in. ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie, przez co 

najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenie wniosku. W 
całym okresie realizacji PROW 2007-2013 beneficjent pomocy, może otrzymać wsparcie 
w wysokości maksymalnie do 100 tys. zł. Przyznane dofinansowanie może zrefundować 
do 50% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych na realizację projektu. Pomoc nie 
obejmuje podatku od towarów i usług VAT oraz zakupu rzeczy używanych. 
Pamiętajmy, że działalność z zakresu usług turystycznych na wsi może uruchomić każdy, 
lecz jeżeli nie spełnia wszystkich warunków określonych dla agroturystyki w przepisach 
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), to musi zarejestrować 
działalność gospodarczą. 
Rolnik staje się przedsiębiorcą. Jednym z decydujących czynników mających wpływ na 
taką decyzję może być możliwość uzyskania w okresie 2007-2013 wsparcia finansowego 
na inwestycje. 
 

 

Alternatywa 3 - DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 
Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach „ Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W całym okresie funkcjonowania programu na 
ten cel przeznaczona zostanie kwota ponad miliarda euro. W pierwszym naborze 
przewidziano uruchomienie ponad 102 miliony euro. Z funduszy działania będą mogli 
skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy na wsi. W 
całym okresie realizacji PROW 2007-2013 beneficjent pomocy, może otrzymać wsparcie 



w wysokości maksymalnie do 300 tys. zł. Wysokość limitu pomocy przyznanej na 
realizację projektu uzależniona jest od ilości utworzonych miejsc pracy. Przedsiębiorca, 
który stworzy jedno lub dwa stanowiska pracy będzie mógł otrzymać do 100 tys. zł, 
przy zatrudnieniu do 4 nowych osób może dostać 200 tys. zł a gdy nowych pracowników 
będzie więcej niż 5 ma szansę na 300 tys. zł.  
Z pomocy będą mogły skorzystać osoby fizyczne lub prawne a także jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podejmą bądź już prowadzą 
działalność jako mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 10 osób i których obrót 
roczny nie przekracza równowartości 2 mln euro). W ramach tego działania można 
uzyskać również wsparcie na rozwój usług turystycznych oraz związanych ze sportem 
rekreacją i wypoczynkiem. 
O pomoc może się ubiegać pełnoletnia osoba, która podejmuje lub prowadzi działalność 

gospodarczą jako przedsiębiorca. Osoba taka nie podlaga przepisom o 
ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie. O pomoc również mogą 
ubiegać się tzw. osoby prawne, wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS.  
 
Szczegółowe warunki przyznawania pomocy określa Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca  2008 w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw”  (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883). 

Obowiązują takie same zasady jak przy poprzednim działaniu „Różnicowanie 
…”, czyli przyznania dofinansowanie jest refundacją do 50% kosztów 
kwalifikowalnych, poniesionych na realizację projektu. 
 
Na początku 2009 r. zostanie uruchomiony drugi nabór wniosków do działanie PROW 
"Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", czyli na 

przetwórstwo i handel produktami rolnymi (wymienionymi  w załączniku I do Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską). O przyznaniu dotacji decydować będzie 
kolejność składania wniosków.  
 
Przypomnijmy, że dofinansowanie z tego działania będą mogli otrzymać również małe i 
średnie firmy, które wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do 
obrotu produktów spożywczych i zatrudniają poniżej 750 osób lub wykazują obroty 
poniżej równowartości 200 mln euro. 
Kwota dotacji to minimum 100 tys. zł, maksimum 20 mln zł (dot. wszystkich wyżej 
wymienionych przedsiębiorstw). 
Poziom dofinansowania wynosi:  
 50% dla małych i średnich firm, które zaopatrują się w surowce na podstawie umów 

długoterminowych zawieranych z grupami producentów rolnych; 
 40% dla małych i średnich;  

 
Wszyscy Ci przedsiębiorcy, którzy nie kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą mogli składać 
wnioski o wsparcie finansowe ze środków innych Programów Operacyjnych na 
lata 2007-2013 zgodnie z ich kwalifikacją. 

 

NIE PRZEGAPIĆ TAKIEJ SZANSY … 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w 
latach 2007-2013, dotacje inwestycyjne mogą otrzymać mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP).  
 

Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą do 2 lat (licząc od 
daty rejestracji), prowadzące działalność na trenie województwa dolnośląskiego, mogą 
ubiegać się o wsparcie na inwestycje w ramach Schematu 1.1 E RPO WD.  
 

Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje, które obejmują: 
 Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z: 



- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub, 
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub, 
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych 
dodatkowych produktów lub, 
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym 
przedsiębiorstwie; 

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 40 tys. zł  
 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 800 tys. zł 
 

Wnioski przyjmowane są przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP) w okresie od 
8 grudnia 2008 r. w trybie ciągłym do osiągnięcia dwukrotnej kwoty przewidzianej na 
dofinansowanie realizacji projektów w ramach tego naboru.  

 
MŚP prowadzące działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od daty rejestracji), 
prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, mogą 
ubiegać się o wsparcie w ramach Schematu 1.1 A2 RPO WD. 
 
W ramach tego Schematu przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na 
celu wspieranie MŚP w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej na poziomie 

przedsiębiorstwa. Wspierane będą nowe inwestycje (z wyłączeniem projektów z zakresu 
turystyki), które obejmują: 
 Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z: 

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub, 
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub, 
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych 
dodatkowych produktów lub, 
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym 
przedsiębiorstwie; 

 Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które 
zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym 
środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy. 

 
W ramach RPO WD na lata 2007-2013, ze wsparcia oczywiście wykluczone są 
podmioty kwalifikujące się w ramach PROW 2007-2013 (prowadzące 

działalność gospodarczą związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych w 
sektorach: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybołówstwo i akwakultura) lub 
innych Programów Operacyjnych. 
  
Wsparcie nie może być również udzielone na: 

- działalność związaną z wywozem do krajów trzecich lub państw członkowskich UE; 
- działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi 

imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne. 
  
 Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł,  
 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 mln zł. 
 
Wnioski przyjmowane są od 1 grudnia 2008 r. do osiągnięcia dwukrotnej kwoty 
przewidzianej na dofinansowanie realizacji projektów w ramach tego naboru.  
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