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Abstrakt. Przedstawiono działalność pozarolniczą w kontekście wybranych działań w nowej perspektywie 
finansowej PROW 2014-2020. Współcześnie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza prowadzenie 
zarobkowej działalności gospodarczej innej niż rolniczej, ale integralnie związanej z gospodarstwem rolnym. 
W PROW 2014-2020 poczynania związane z działalnością pozarolniczą zawarto w dwóch przypadkach, 
jako premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz jako rozwój usług rolniczych. Ogólnie na ten cel 
przeznaczono 478,9 mln euro, co stanowi 3,5% środków EFRROW. Liczba gospodarstw rolnych realizują-
cych działalność gospodarczą inną niż rolnicza była niewielka w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw 
rolnych powyżej 1 ha i w 2010 roku wynosiła 3,9%, a w 2013 roku spadła do 2,6%.

Wstęp
Pozarolnicza działalność gospodarcza jest permanentną cechą rolnictwa, nie tylko polskiego. 

Zjawisko pozarolniczej działalności jest pochodną powstawania wolnej siły roboczej, w wyniku 
procesów innowacyjnych związanych głównie z mechanizacją, a nawet automatyzacją pracy w rol-
nictwie. Znaczenie pozarolniczej działalności można zdefiniować jako dywersyfikację gospodarstw 
rolnych, które poszukują dodatkowych źródeł dochodów, często łącząc pracę na roli z innymi 
formami aktywności. Łączna liczba miejsc pracy generowanych przez gospodarstwo przekracza 
strukturalne zatrudnienia w tradycyjnym rolnictwie. Paradygmat modernizacji, który kiedyś do-
minował w polityce rolnej, jest zastępowany przez pojawienie się nowych jakościowo produktów, 
trendów, usług i form redukcji kosztów produkcji [Durand, Huylenbroeck 2003]. 

Koncepcja wspierania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej znalazła pełne od-
zwierciedlenie w Agendzie 2000, która wprowadziła w obszar interwencji wspólnej polityki rolnej 
(WPR) wspieranie pozarolniczych inicjatyw zapobiegających marginalizacji i wyludnieniu wsi. 
Działalność pozarolnicza jest podstawowym narzędziem związanym z ideą wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich, w której poszerzono zakresu funkcji wsi o zajęcia niezwiązane z 
rolnictwem, w celu poprawy warunków życia i pracy jej mieszkańców. Wieś od lat dotknięta jest 
bowiem problemem niskiej produktywności pracy, związanym z nadmiernym wyposażeniem 
gospodarstw w czynnik pracy [Davis, Pearce 2001]. 

Pojęcie pozarolniczo działalność gospodarcza obejmuje każdą działalność nie kwalifikującą się 
jako działalność rolnicza, zgodnie z wymogami Europejskiej Klasyfikacji Działalności. Może to być 
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa. Generalnie na obszarach wiejskich spotyka 
się najczęściej takie rodzaje działalności, jak: chałupnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, usługi, 
handel oraz agroturystyka. Tak więc różnicowanie struktury funkcjonalnej oraz wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich stał się współczesną potrzebą WPR [Majewski i in. 2011]. 

Warto podkreślić, że działalność pozarolnicza stanowi podstawowy czynnik koncepcji wielofunk-
cyjności rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wielofunkcyjność odnosi się przede wszystkim do 
niezawodowych korzyści z rolnictwa, czyli świadczenia innych usług niż wyłącznie produkcja żyw-
ności. Wkład ten może być bezpośredni – przez zwiększenie wartości i korzyści ekonomicznych w 
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sektorze rolnym, ale także pośredni – przez zachowanie dziedzictwa obszarów wiejskich i systemów 
rolno-ekologicznych. Poza tym działalność pozarolnicza przyczynia się do stabilizacji gospodarczej, 
społecznej i demograficznej terenów rolniczych, obejmujących znaczny obszar każdego kraju.

Materiał i metodyka badań
Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej jest jednym z priorytetów WPR, a 

wspieranie alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich znajduje odzwierciedlenie w 
wielu programach rozwoju obszarów wiejskich (PROW). Podstawowym celem opracowania jest 
przedstawienie działań związanych z działalnością pozarolniczą w ramach obecnej perspektywy 
finansowej PROW na lata 2014-2020. W celu uzyskania oceny kierunków rozwoju pozarolniczej 
działalności gospodarczej dokonano prezentacji liczby gospodarstw prowadzących zarobkową 
działalność inną niż rolniczą bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym. Przedstawiono 
wyniki za lata 2010 i 2013 z racji wprowadzenia w 2008 roku przez Parlament Europejski i Radę 
rozporządzenia obligującego kraje członkowskie do badania struktury gospodarstw rolnych we-
dług nowej metodologii. Badania odnoszące się do całego kraju oparto na programach rozwoju 
obszarów wiejskich, danych sprawozdawczych ARiMR, wynikach GUS oraz innych dokumentach.

Wyniki badań
W PROW 2014-2020 w ramach działania 6. „Rozwój gospodarstwa i działalności gospodar-

czej” występują m.in. poddziałania: 6.1. „Pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na 
rzecz młodych rolników obszarach wiejskich” oraz 6.4. „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój 
usług rolniczych”. Pomoc dla rolników udzielana jest także w ramach działania „Wsparcie inwe-
stycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. W przypadku poddziałania 6.1. wsparcie 
ma na celu zachęcenie rolników do roz-poczęcia działalności pozarolniczej. Płatność ta dotyczy 
głównie beneficjentów, którzy przekazali małe gospodarstwa rolne lub gdy wielkość ekonomicz-
na gospodarstwa nie jest większa niż 15 tys. euro. Beneficjent jest zobowiązany do realizacji 
biznesplanu dotyczącego działalności pozarolniczej. Poza tym kryterium wyboru beneficjenta 
jest m.in. miejsce zamieszkania – preferowane są tereny o najwyższym poziomie bezrobocia.  
O wsparcie mogą się ubiegać osoby tworzące nowe miejsca pracy i mające odpowiednie kwalifi-
kacje. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego w ramach tego poddziałania jest rezygnacja 
z ubezpieczenia w KRUS i przejście do ubezpieczenia społecznego ZUS. Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej ustalono w wysokości 100 tys. zł, płatne w dwóch ratach – pierwsza 
rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga zaś w wysokości 20% przyznanej kwoty. Natomiast 
zgodnie z indykatywnym budżetem PROW łączna kwota wsparcia ustalona została na poziomie 
413,9 mln euro, w tym po stronie EFRROW znalazło się 263,4 mln euro (63,6%), co stanowi 
3,0% ogólnego budżetu.  Pod względem rzeczowym przewiduje się przyznać wsparcie 16,5 tys. 
beneficjentom [MRiRW 2014].   

 Wsparcie w ramach poddziałania 6.4. dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi rolnicze 
polegające na wynajmie maszyn i urządzeń rolniczych wraz z obsługą. Dzięki realizacji poddzia-
łania ułatwiono dostęp dla gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych małych, do nowych technologii, 
co w konsekwencji przekłada się na poprawę ich konkurencyjności. Pomoc polega na dofinanso-
waniu 50% kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego. Koszty kwalifikowalne dotyczą 
zakupu lub leasingu nowych maszyn i urządzeń służących do produkcji rolnej w zakresie np. 
uprawy gleby, sadzenia, zbioru roślin, ciągników i przyczep rolniczych, maszyn i urządzeń do 
przygotowywania pasz, a także koszty zakupu oprogramowania, wdrożenia systemów zarządza-
nia jakością oraz opłat za patenty i licencje [Rozporządzenie MRiRW, Dz.U. 2015, poz. 1843]. 

Działanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” należy do 
grupy działań o charakterze inwestycyjnym. Beneficjent realizuje swoją operację, na którą składa się 
wiele inwestycji wpisujących się w zakres określony w programie, a pomoc finansowa udzielana w 
ramach przedmiotowego poddziałania jest refundacją określonej części kosztów kwalifikowalnych. 
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Do kosztów kwalifikowalnych, będących podstawą do wyliczenia i wypłaty pomocy, zalicza 
się koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, 
ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, 
projektów technologicznych, biznesplanu – do wysokości kwoty 10 tys. złotych netto. Pomoc nie 
obejmuje innych kosztów, w szczególności nabycia nieruchomości, podatku od towarów i usług 
(VAT), nabycia rzeczy używanych, leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, 
w szczególności marży finansującego lub ubezpieczenia, kosztów poniesionych w związku z 
realizacją inwestycji odtworzeniowych czy kosztów robót budowlanych. Pomoc przyznaje się w 
wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych [Rozporządzenie MRiRW, Dz.U. 2015, poz. 1843].

Kryteria oceny udzielenia wsparcia są ukierunkowywane na operacje, które w najwyższym 
stopniu przyczyniać się będą do poprawy dostępności oferty nowoczesnych usług rolniczych dla 
małych gospodarstw. W związku z tym zastosowane będą preferencje dla operacji, które spełnią 
następujące kryteria: przyczyniają się do realizacji priorytetów WPR, zapewniają innowacyjność 
przez uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem 
nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u danego usługodawcy. Ponadto 
preferencje przeciwdziałają zmianom klimatu przez wykonywanie usług za pomocą technologii, 
maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. 
Natomiast w organizacji wykonywania usług zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności 
zasobów, energii, wody, w sposób niskoemisyjny [MRiRW 2014]. 

  Na poddziałanie 6.4. „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w indykatywnym 
budżecie zaplanowano 41,6 mln euro (0,5%) środków EFRROW, łączne zaś środki publiczne 
ustalono na poziomie 65,0 mln euro [Rozporządzenie MRiRW, Dz.U. 2015, poz. 1843].

Koncepcja rozwoju wsi polegająca na poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów znaj-
duje coraz większe uznanie i praktyczne zastosowanie w programach Unii Europejskiej (UE). 
Gospodarstwa rolne funkcjonujące w tradycyjnych ramach organizacyjnych nastawionych 
tylko na czyste rolnictwo, nie mogą konkurować z rolnikami skłonnymi do podejmowania no-
wych działań i demonstrujących aktywną postawę względem zmieniającej się rzeczywistości.  
W związku z tym przewidziano wprowadzenie nowego sposobu organizacji badań statystycznych 
dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w celu dostosowaniu statystyk dotyczących struktury 
gospodarstw rolnych do nowych wyzwań wspólnoty. Rozporządzenie z 2008 roku ustanawia 
ramy tworzenia porównywalnych statystyk wspólnotowych dotyczących struktury gospodarstw 
rolnych oraz badania metod produkcji rolnej [Rozporządzenie nr 1166/2008, Dz.U. UE. 2008, 
L. 321]. Podstawą rozważań są badania struktury gospodarstw rolnych (BSGR), których celem 
jest uzyskanie dobrej jakości danych niezbędnych do kształtowania narzędzi i oceny WPR oraz 
polityk krajowych. Uzyskane informacje przeznaczone są do monitorowania zmian w strukturze 
gospodarstw rolnych, przygotowania wieloprzekrojowej charakterystyki gospodarstw rolnych, 
opracowania typologii gospodarstw rolnych, oceny wpływu rolnictwa na środowisko i opisu 
obszarów wiejskich [Rozporządzenie nr 1166/2008, Dz.U. UE. 2008, L. 321]. 

W związku z tym wprowadzono od 2010 roku w GUS stopniowe zmiany w metodologii badań 
rolniczych, mających na celu dostosowanie do standardów unijnych oraz uwzględnienie przemian 
dokonujących się w polskim rolnictwie. Zgodnie z obowiązującą definicją w badaniu struktury 
gospodarstw rolnych nie ujęto posiadaczy użytków rolnych nieprowadzących działalności rol-
niczej oraz właścicieli użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha prowadzących działalność 
rolniczą o małej skali. Nowe rozporządzenie ustanawia ramy tworzenia porównywalnych statystyk 
wspólnotowych dotyczących struktury gospodarstw rolnych oraz badania metod produkcji rolnej. 
Badania prowadzone są co trzy lata, a więc następne ukaże się pod koniec 2016 roku.

Według GUS za zarobkową działalność inną niż rolnicza bezpośrednio związaną z gospodar-
stwem rolnym przyjęto działalność produkcyjną lub usługową prowadzoną na własny rachunek 
w celu osiągnięcia zysku, która wykorzystuje zasoby gospodarstwa rolnego (siłę roboczą, teren, 
budynki, park maszynowy itp.) lub produkty rolne w nim powstałe (np. agroturystyka, prze-
twórstwo produktów rolnych). Nie wlicza się tu działalności innej niż rolnicza, jeżeli z zasobów 
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gospodarstwa do jej prowadzenia wykorzystywana jest tylko i wyłącznie siła robocza. Jak wynika 
z danych w tabeli 1, liczba gospodarstw rolnych realizujących działalność gospodarczą inną niż 
rolnicza była notowana na niskim poziomie w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw rolnych 
powyżej 1 ha. W 2010 roku wynosiła ona 3,9%, a w 2013 roku już tylko 2,6%. W porównaniu 
do 2010 roku, liczba omawianych gospodarstw zmniejszyła się o 24,0%. 

Średnia powierzchnia tych gospodarstw była dwukrotnie większa niż średnia dla ogółu 
gospodarstw rolnych i wynosiła 21,76 ha użytków rolnych (UR). Największe powierzchniowo 
gospodarstwa rolne (średnia powierzchnia UR – 46,43 ha) produkowały energię odnawialną, a 
najmniejsze (5,53 ha) zajmowały się rękodziełem. Odsetek gospodarstw prowadzących działalność 
inną niż rolnicza wzrastał wraz ze wzrostem powierzchni UR – od 2,1% w grupach obszarowych 
0-1 ha i 1-2 ha do 6,5% w grupie 50-100 ha oraz 10,1% w grupie 100 ha i więcej. Najwyższy 
odsetek gospodarstw prowadzących działalność inną niż rolnicza odnotowano w przypadku: 
działalności usługowej z wykorzystaniem własnego sprzętu – w grupie obszarowej 0-1 ha UR 
(41,2% ogółu gospodarstw tej grupy prowadzących działalność inną niż rolnicza), agroturystyki 
– w grupie obszarowej 1-2 ha (27,5%), przetwórstwa produktów rolnych – w grupie obszarowej 
10-15 ha (9,5%), przetwarzania drewna – w grupie obszarowej 3-5 ha (7,4%), rękodzieła – w 
grupie obszarowej 1-2 ha (13,5%), akwakultury – w grupie obszarowej 100 ha i więcej (7,5%), 
wytwarzania energii odnawialnej na rynek – w grupie obszarowej 100 ha i więcej (2,0%), innych 
działalności (np. prowadzenie sklepu, w którym były sprzedawane produkty gospodarstwa rolne-
go) – w grupie obszarowej 0-1 ha (73,5% ogółu gospodarstw tej grupy prowadzących działalność 
inną niż rolnicza).

Według danych GUS udział przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług z działalności innej 
niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym w ogólnej sprzedaży gospodarstwa 
rolnego nie przekraczał 10% w przypadku 42,2% ogółu gospodarstw prowadzących działalność 
inną niż rolnicza, mieścił się w przedziale 11-50% dla 26,9% omawianych gospodarstw, wynosił 
ponad 50% w przypadku 30,9% gospodarstw prowadzących działalność inną niż rolnicza. Przy-

Tabela 1. Charakterystyka działalności gospodarczej innej niż rolnicza
Table 1. Characteristic of non-agricultural activity
Wyszczególnienie/Specification Liczba 

gospodarstw/
Numberof farms

Udział/
Share 
[%]

Liczba 
gospodarstw/

Numberof farms

Udział/
Share 
[%]

2010 2013
Agroturystyka/Agritourism 9 017 15,4 8 226 20,7
Rękodzieło/Handcraft 1 301 2,2 2 357 5,9
Przetwórstwo produktów rolnych/Processing of 
agricultural products 3 284 5,6 2 351 5,9

Produkcja energii odnawialnej/Production of 
renewable energy 224 0,4 221 0,6

Przetwarzanie surowego drewna w 
gospodarstwie/Processing of raw wood in the 
household

2 011 3,4 1 750 4,4

Akwakultura/Aquaculture 4 859 8,3 1 376 3,5
Rolnicze prace kontraktowe/Agricultural 
contract works 5 814 10,0 4252 10,7

Nierolnicze prace kontraktowe/Non-agricultural 
contract works 2 501 4,3 1 750 4,4

Leśnictwo/Forestry 1 276 2,2 1 066 2,8
Inna działalność/Other activity 2 8226 48,2 16 316 41,1
Razem/Total 5 8513 100,0 39 665 100,0

Źródło/Source: [GUS 2011, 2014]
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chody z działalności innej niż rolnicza były większe niż z działalności rolnicze przede wszystkim 
w gospodarstwach najmniejszych do 5 ha UR (41,8% ogółu omawianych gospodarstw). Dla 
porównania, sytuacja ta dotyczyła 17,0% jednostek o powierzchni 15 ha UR i więcej [GUS 2014].

Podsumowanie
W PROW 2014-2020 przyjęto inny układ występujących działań związanych z działalnością 

pozarolniczą niż w poprzedniej perspektywie finansowej (PROW 2007-2013). W PROW 2014-
2020 założono, że istnieje potrzeba zachęcania rolników do podejmowania działalności poza-
rolniczej, która może wzmocnić gospodarstwo rolne i ukazać inną perspektywę funkcjonowania 
na obszarach wiejskich. Możliwość rozwoju małych gospodarstw rolnych charakteryzuje się 
ograniczeniami strukturalnymi, wynikającymi ze skali produkcji i możliwościami konkurowania 
na wspólnym rynku rolnym. 

Polska charakteryzuje się znacznym rozdrobieniem gospodarstw, w którym dominują małe 
gospodarstwa rolne, o niskim potencjale produkcyjnym. Wyznaczono im dwie drogi postępo-
wania – albo będą rozwijać swoją produkcję rolniczą, aby osiągnąć żywotność ekonomiczną, 
albo dokonają dywersyfikacji w kierunku pozarolniczym. Tymczasem niski udział działalności 
pozarolniczej w strukturze zatrudnienia na obszarach wiejskich, był czynnikiem zmierzającym 
do wsparcia działań ułatwiających mieszkańcom znalezienie pracy poza rolnictwem, bez zmiany 
miejsca zamieszkania. Tego typu działania zmierzają do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i 
tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich.

 Zawarte w PROW 2014-2020 premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz wsparcie 
rozwoju usług rolniczych mają przyczynić się do osiągnięcia poprawy jakości życia na obszarach 
wiejskich oraz do popierania różnicowania działalności gospodarczej. Stąd potrzeba udzielenia 
tym obszarom pomocy w różnicowaniu działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej 
i rozwijaniu sektorów nierolniczych. Ponadto dąży się do wspieraniu zatrudnienia, poprawy pod-
stawowych usług oraz w prowadzeniu inwestycji uatrakcyjniających obszary wiejskie. Oczekuje 
się, że te działania przyczynią się do odwrócenia niekorzystnych trendów gospodarczych oraz do 
zapobieganiu zjawisku wyludniania terenów wiejskich. Konieczne w tym względzie jest również 
poczynienie wysiłków na rzecz zwiększania potencjału ludzkiego. Stąd powinno zostać przyznane 
wsparcie na rzecz innych środków związanych z szerzej rozumianą gospodarką wiejską. 
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Summary
The paper presents non-agricultural activity, in the context of selected activities in the new financial 

perspective of the RDP 2014-2020. Today, non-agricultural economic activities implies a gainful activity other 
than farming, but integrally connected with the farm. The RDP 2014-2020 actions related to non-agricultural 
activity were included in two cases as bonuses for start of non-agricultural activity and agricultural service 
development. Generally for that aim there were allocated EUR 478,9 million what meant 3,5% EFARD means. 
The number of farms realizing different kinds of activities than farming was  on low level in relation to the 
total number of farms over 1 ha. In 2010 that hat number was 3.9% and fell to 2.6% in 2013.
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