
Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej przez rolników – 
zagadnienia prawne 
 

Przytoczone poniżej zagadnienia, są typowymi problemami dla osób mieszkających na 

terenach wiejskich, jakie kierowane są do doradców Ośrodka przez potencjalnych 

beneficjentów wsparcia z funduszy UE. Udzielone odpowiedzi stanowią przykład 

doradztwa, udzielanego w trybie konsultacji bezpośrednich przez specjalistów działu 

branżowego Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 

DODR we Wrocławiu.  

 

1-część pytania: - Mam jednoosobowa działalność od ponad dwóch lat, od listopada jestem 

właścicielką gospodarstwa rolnego 2,5 ha wraz zabudowaniami pod Ząbkowicami Śląskimi, 

jeden z domów tego gospodarstwa jest całkowicie do remontu, wpisany w rejestr zabytków - 

tam chciałabym zrobić remont  i zrobić mini pensjonat 5 pokoi z łazienkami. Pani z gminy 

twierdzi ze zapotrzebowanie na noclegi jest ogromne a baza noclegowa żadna. 

Planuję uruchomienie agroturystyki, czy mogę skorzystać z dofinansowania z Unii? 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przewiduje dofinansowanie na 

agroturystykę, jedynie dla rolników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie przez, co 

najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (Działanie 311 "Różnicowanie działalności w 

kierunku nierolniczej"). Osoby nie ubezpieczone w KRUS mogą uzyskać dofinansowanie na 

świadczenie usług turystycznych, jako mikroprzedsiębiorstwo (Działanie 312 "Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiebiorstw"). 

 

- Ponieważ nie spełnia Pani kryteriów beneficjenta dla działania 311, podejmowana 

działalność  turystyczna będzie podlegać obowiązkowi rejestracji jako działalność 

gospodarcza w wybranej kategorii wg. kodów działalności PKD: 
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

 

Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych obiekty hotelarskie, tj. hotel, motel, pensjonat, 

dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, kemping - wymagają uzyskania 

decyzji Marszałka Województwa a w przypadku pól biwakowych Wójta, dopuszczającej 

rozpoczęcie prowadzenia takiej działalności, natomiast tzw. obiekty inne, w których 

świadczone są usługi hotelarskie (np. pokoje gościnne) wymagają spełnienia minimalnych 

wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  oraz zgłoszenia 

w Urzędzie Gminy do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji 

Programu nie może przekroczyć: 

• 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie, co najmniej 1, 

• 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie, co najmniej 2, 

• 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie, co najmniej 3 miejsc 

pracy. 

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych netto operacji. 
 



2-część pytania: - Dodatkowo wraz z moim narzeczonym chcemy na tym terenie postawić 

Jurtę mongolską, namioty tipi itp. i zrobić bazę noclegowa w tych obiektach, jedna ze stodół 

przerobić na letnia kuchnie wraz z zapleczem sanitarnym dla tych letników. Posadzić lawendę 

i czerpać dodatkowe źródło dochodu z "przetwórstwa" jaj. 

I tu narzeczony jest na papierze długotrwale bezrobotny, po 45 roku życia, jest zameldowany 

w tej miejscowości (90 mieszkańców) – myślimy, aby starać się o 40 tyś z na otwarcie nowej 

działalności. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia - skierowane jest do osób fizycznych zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

Jednym z celów Działania jest wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych 

miejsc pracy, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez przyznanie 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 

40 tys. zł. 

Pomoc jest adresowana dla osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy (przed złożeniem 

wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), nie miały zarejestrowanej działalności 

gospodarczej. Mogą to być osoby niezatrudnione jak i pracujące, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych, jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wsparcie jest udzielane w 

ramach projektów, realizowanych przez instytucje wyłonione w trybie konkursowym.  

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z listą tych instytucji oraz przyjętymi przez nie 

kryteriami rekrutacji. Aktualnie na Dolnym Śląsku rekrutację prowadzi 6 podmiotów.  

Informacji o zasadach uzyskania wsparcia w ramach działania 6.2. udziela Punkt 

Informacyjny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Filia we 

Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 54, tel. (071) 39-74-110, (071) 39-74-111, bezpłatna 

infolinia: 0 800 207 097 i 0 800 300 376 lub punkty informacyjne sieci PIFE na Dolnym 

Śląsku. 

Po przystąpieniu do projektu, uczestnik spełniający kryteria grupy docelowej, może liczyć na 

bezpłatne szkolenie i doradztwo, ma również szansę na pozyskanie jednorazowej dotacji w 

wysokości do 40 tys. zł. (ilość dotacji jest ograniczona budżetem projektu). Dotacja jest 

bezzwrotna pod warunkiem wydatkowania jej zgodnie z umową na podstawie, której 

otrzymano dofinansowanie oraz utrzymania działalności przez minimum 12 miesięcy.  

Na pokrycie bieżących obligatoryjnych wydatków związanych z prowadzeniem 

działalności przyznawana jest dodatkowa pomoc finansowa – tzw. wsparcie pomostowe.  

3–część pytania: - Jestem, jako osoba fizyczna w spółce z drugą osoba fizyczną (tworzymy 

spółkę jawną) od listopada zeszłego roku, otwieramy pod Wrocławiem Wioskę Indiańską w 

czerwcu i chcielibyśmy znaleźć możliwość "odzyskania" zainwestowanych pieniędzy. 

O pomoc w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na 

lata 2007-2013 mogą ubiegać się: 
• osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, 
• spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – 
prowadząca(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 
pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie 
przekracza 2 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne określone w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., Nr 139, poz. 883 z późn. 
zm.) oraz w dokumentach programowych. Okres referencyjny przyjęty w omawianym działaniu do 



określania statusu przedsiębiorcy obejmuje maksymalnie 3 kolejne, zamknięte okresy obrachunkowe 
poprzedzające rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Osoba prawna może ubiegać się o pomoc, jeżeli: 
• podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, 
• jej siedziba lub oddział oraz - jeśli operacja jest związana z budową, przebudową, remontem 
połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej 
operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w przypadku: 
- w miejscowości należącej do gminy: 

 wiejskiej, 
 miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, 
lub 

 miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 

 

Wspólnicy spółki cywilnej mogą ubiegać się o pomoc, jeżeli: 
• działalność prowadzona w ramach spółki cywilnej odpowiada kryteriom związanym ze 
statusem mikroprzedsiębiorstwa, 
• każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako 
mikroprzedsiębiorca, 
• żaden ze wspólników nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na 
podstawie przepisów UE, 
• w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach 
przedmiotowego działania nie przyznano im pomocy w ramach działania Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał 
Ludzki, 2007-2013”, 
• jednemu ze wspólników, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, został nadany 
numer identyfikacyjny. 

 

Każdy ze wspólników będący osobą fizyczną spełnia kryteria określona dla 

beneficjentów pomocy. 

4–część pytania: Proszę o przeanalizowanie możliwości dotacji w ramach PROW dla firmy 

transportowej z obszaru wiejskiego-zakładamy, że mąż założy firmę  transportową w formie 

S.C. na terenie wsi, więc będzie to nowo powstała Firma transportowa na obszarze wiejskim, 

- 2 stanowiska pracy - tj 2 kierowców. Planujemy zakupić: -ciągnik siodłowy -75 000 EUR 

netto oraz -naczepa wywrotka -25 000 EUR netto. 

Mikroprzedsiębiorca może uzyskać wsparcie na zakup środków transportu, ale: 

zakup środków transportu nie może stanowić jedynej pozycji kosztów kwalifikowanych 

a do kosztów kwalifikowanych zalicza się tylko koszty: 

zakupu nowych środków transportu (nabyte wyłącznie od producenta/dystrybutora), z 

wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób 

wraz z kierowcą: 

a)  w wysokości nieprzekraczającej 75 % inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji 

- w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług 

transportowych, 

b)  w wysokości nieprzekraczającej 50 % inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji 

- w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi 

transportowe; 

 

W Państwa przypadku jeżeli kod działalności PKD, będzie świadczyć, że jest to usług 

transportowych, to koszty te nie będą uznane jako kwalifikowane. 

 



Zakładając, że jest to działalność inna niż usługi transportowe oraz, że w wyniku realizacji 

wniosku zostaną utworzone min 2 miejsca pracy, to: 
planowany koszt zakupu ciągnika siodłowego i naczepy (przyjmując, że jest to cena netto 
sprzedawcy a kurs Euro dla uproszczenia jest równy 4zł), wynosi 400.000 zł,  
zakładając, że pozostałe planowane koszty inwestycyjne operacji wynosiłyby 100.000 zł netto, to 
kwalifikowalny koszt zakupu tych pojazdów samochodowych –wyliczony we wniosku o 
dofinansowanie nie mógłby być wyższy niż 100.000 zł  x 2 = 200.000 zł.  
Pozostały koszt w wysokości 200.000 zł (400.000 – 200.000) będzie kosztem niekwalifikowalnym. 

 

Pomoc udzielana w ramach PROW posiada status pomocy de minimis. Zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pomocy tego rodzaju nie udziela się 

m.in. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty 

gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu 

towarowego. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów 

przeznaczonych do transportu drogowego (wg załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia 

wykonawczego dla działania 312), na działalność sklasyfikowaną w ramach następujących 

kodów PKD:  
49.41.Z transport drogowy towarów,  
60.24.A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (z wyłączeniem działalności 
usługowej związanej z przeprowadzkami),  
60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi,  
60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą  

 

Wynika z tego jednoznacznie, że dofinansowaniem zakupu środków transportu w ramach 

PROW nie mogą być objęci przedsiębiorcy prowadzący wyłącznie działalność zarobkową w 

zakresie przewozu towarów.  

Kosztami kwalifikowanymi mogą być objęte wnioski dotyczące zakupu samochodów 

przeznaczonych do przewozu towarów wyłącznie przez firmy zajmujące się innymi rodzajami 

działalności niż transport drogowy towarów (jak: przetwórstwo, handel, usługi budowlane, 

przewóz osób itp.) 

 

Zapytania można również kierować poprzez  Formularz kontaktowy umieszczony na stronie 

internetowej naszego Ośrodka. 

 

 

Opracował: 

Ryszard Targosz 

http://www.dodr.pl/III/4/2/2/1/feedback.shtml

