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Synopsis. Celem opracowania było przedstawienie wpływu funduszy unijnych na rozwój pozarolniczej działalności 
gospodarczej w Polsce. W opracowaniu korzystano z danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Analizą objęto Sektorowy Program Operacyjny dotyczący rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono 
warunki i zasady korzystania ze wsparcia fi nansowego, liczbę zawartych umów o dofi nansowanie, wartość pomocy 
fi nansowej, strukturę rodzajową wspieranej działalności, wpływ pomocy na zwiększenie dochodów i tworzenie 
miejsc pracy. 

Wstęp
Niski poziom dochodów uzyskiwany w gospodarstwach rolnych z prowadzonej produkcji roślinnej 

i zwierzęcej, przy jednoczesnym nadmiarze zasobów pracy, skłania do uruchamiania przez rolników 
działalności pozarolniczej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w ramach wspierania rozwoju ob-
szarów wiejskich i zwiększenia dochodów w rodzinach rolniczych stworzyło możliwości fi nansowania 
inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości [Łapińska 2008].     

Uznaje się, że podstawowym kierunkiem działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na wsi powinno 
być tworzenie w gospodarstwach rolnych nowych, niewielkich biznesów o charakterze pozarolniczym, 
gdyż to właśnie w małych i średnich przedsiębiorstwach powstaje większość miejsc pracy. Ta grupa 
podmiotów gospodarczych w znacznym stopniu decyduje o rozwoju gospodarczym i jest stymulatorem 
rozwoju infrastruktury technicznej [Parzuchowski 2008].

Realizacja przedsięwzięć gospodarczych na obszarach wiejskich zależy od dostępności środków 
fi nansowych i aktywności związanej z ich pozyskiwaniem [Baran, Gajdek 2009]. Ze wsparcia fi nanso-
wego projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, polska wieś korzystała już  od 2002 roku, 
od czasu uruchomienia programu przedakcesyjnego SAPARD. W ramach tego programu na obszarach 
wiejskich zrealizowano 4071 projektów związanych z różnicowaniem działalności gospodarczej. Środki 
fi nansowe przeznaczone na to zadanie wynosiły 342,3 mln zł [Droździel 2007]. 

W latach 2004-2006 główne wsparcie fi nansowe działalności pozarolniczej odbywało się z środków 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
(SPO) pod nazwą: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006”. Na rozwój alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych i wspieranie różnorod-
ności działań w tym okresie przeznaczono 107,14 mln euro [Rozporządzenie MRiRW z 8 września 2004].

Funkcję Agencji Płatniczej zarówno dla środków przedakcesyjnych jak i akcesyjnych przejęła 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). ARiMR pełniła funkcję instytucji wdra-
żającej programy i rozliczającej płatności. W wyniku akceptacji wniosku o płatność procedura obsługi 
uwzględniała: wystawienie zlecenia płatności, monitoring  i sprawozdawczość z wykonywanego zadania. 

W Polsce w latach 2004-2006 na podejmowanie lub rozwój dodatkowej działalności gospodarczej związanej 
z wykorzystaniem zasobów istniejącego gospodarstwa rolnego i regionu, można było korzystać z pomocy fi nan-
sowej  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego obejmującego działanie  „Różnicowanie działalności 
rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”.  

Głównym celem tego działania było stworzenie sprzyjających warunków do uruchomienia alter-
natywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych, promowanie pozytywnego wizerunku wsi i 
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rolnictwa w społeczeństwie, ułatwianie rolnikom oraz pozostałym mieszkańcom wsi dostępu do wielu 
usług oraz zwiększenie opłacalności produkcji i usług w gospodarstwie rolnym. Wsparcie to skierowane 
było do gospodarstw rolnych o niewielkiej skali produkcji rolnej i dużych zasobach siły roboczej, a efektem 
jego zastosowania miało być podniesienie konkurencyjności tych gospodarstw, ograniczenie bezrobocia 
ukrytego i poprawa warunków życia na wsi.

Uczestnikami działania mogli być rolnicy lub ich małżonkowie w rozumieniu przepisów o ubezpie-
czeniu społecznym rolników, a także osoby prawne prowadzące podmioty wpisane do rejestru przed-
siębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, których celem zgodnie z wpisem do tego rejestru było 
prowadzenie działalności rolniczej, z wykorzystaniem gospodarstwa rolnego stanowiącego ich własność. 

Zakres pomocy obejmował wsparcie projektów realizowanych w związku z uruchomieniem lub roz-
wojem: działalności dodatkowej  w zakresie agroturystyki, usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, 
usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej, prowadzenia na małą skalę przetwórstwa produktów rolnych 
lub jadalnych produktów leśnych, sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących w większości  z 
własnego gospodarstwa rolnego, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy oraz zakładanie 
plantacji wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne, rzemiosła i rękodzielnictwa, drobnych usług 
na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, sprzedaży lub promocji przez internet produktów rolnych 
oraz towarów i usług odpowiadających zakresowi działania e-commerce. 

Dofi nansowanie udzielane było na zasadzie refundacji określonej części poniesionych kosztów i nie mogło 
przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifi kowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy fi nansowej 
w okresie realizacji programu dla jednego benefi cjenta i gospodarstwa rolnego nie mogła przekroczyć 100 tys. zł. 

W ramach udzielonego wsparcia fi nansowego, refundacji podlegały m.in.: koszty dotyczące rozbu-
dowy, przebudowy lub remontu obiektów przeznaczonych na cele gospodarcze, a także zakupu maszyn, 
urządzeń, wyposażenia, środków transportu, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Analizę wykonano na podstawie informacji uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.  Celem opracowania było przedstawienie wykorzystania środków pomocowych w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego oraz ich wpływu na rozwój przedsiębiorczości na wsi. 

Wyniki badań
W Polsce w ramach działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu 

zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” objętego SPO „Restruktury-
zacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wpłynęło do 
oddziałów regionalnych ARiMR ogółem 7170 wniosków na łączną kwotę 524 782,39 tys. zł, co stanowiło 
166,51% wykorzystania limitu środków dla działania na lata 2004-2006, który wynosił 315 172,33 tys. zł. 

 Najwięcej wniosków złożono w województwie lubelskim (1273 na kwotę 82 552,03 tys. zł) oraz w 
województwie mazowieckim (768 na kwotę 61 105,13 tys. zł) i małopolskim (724 na kwotę 52 674,41 
tys. zł). Najmniej wniosków wpłynęło do oddziałów regionalnych ARiMR w województwie zachodnio-
pomorskim (144 na kwotę 11 441,49 tys. zł) i lubuskim (100 na kwotę 7885,78 tys. zł). 

W latach 2004-2006 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SPO 
zawarła 4106 umów na łączną kwotę dofi nansowania 296 797,48 tys. zł. Najwięcej umów podpisano w 
województwie lubelskim (807 na kwotę 52 266,20 tys. zł) oraz w województwie małopolskim (455 na 
kwotę 32 996,00 tys. zł) i mazowieckim (448 na kwotę 34 657,78 tys. zł). Najmniej umów zawarto w 
województwie lubuskim (39 na kwotę 2874,08 tys. zł) i zachodniopomorskim (64 na kwotę 5034,59 tys. zł).  

W ramach charakteryzowanego programu zrealizowano 4015 projektów, tj. 97,8% w stosunku do 
ogólnej liczby podpisanych umów. Zrealizowane płatności wyniosły łącznie 282 028,24 tys. zł. Średnia 
wartość dofi nansowania do pojedynczego projektu wyniosła 70,24 tys. zł, najwyższa była w następujących 
województwach: wielkopolskim (81,24 tys. zł), opolskim (76,79 tys. zł) mazowieckim (76,48 tys. zł), a 
najniższa w województwie lubelskim (62,44 tys. zł) i podkarpackim (62,70 tys. zł). 

Głównymi benefi cjentami źródeł fi nansowania byli mężczyźni (77,4%), którzy najczęściej środki 
pieniężne przeznaczali na świadczenie drobnych usług dla mieszkańców obszarów wiejskich (1368 
projektów) oraz na organizowanie usług dla rolnictwa i gospodarki leśnej (848 projektów). Wśród 
kobiet największym zainteresowaniem cieszyły się usługi agroturystyczne oraz związane z turystyką i 
wypoczynkiem na wsi. Na rozwój tej grupy usług kobiety łącznie  złożyły 453 projekty. Drobne usługi 
proponowane przez kobiety dla mieszkańców obszarów wiejskich dotyczyły 260 projektów. 

Projekty związane z drobnymi usługami na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich zgłoszone łącznie 
prze kobiety i mężczyzn wśród wszystkich objętych fi nansowaniem projektów stanowiły największy udział 
(41,1%). Drugą lokatę w strukturze zajęły usługi agroturystyczne i turystyczne związane z wypoczynkiem 
na wsi (26,1%). Usługi na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej obejmowały 25,2% wszystkich projektów. 
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Stosunkowo małym zainteresowaniem cieszyły się projekty związane ze wsparciem rzemiosła i 
rękodzielnictwa. Łącznie z tej grupy zgłoszono i zrealizowano 137 projektów. Dofi nansowano tylko 
90 projektów związanych z rozwojem przetwórstwa produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych 
prowadzonych na małą skalę oraz 57 projektów dotyczących wytwarzania materiałów energetycznych 
z biomasy i zakładania plantacji wieloletnich na cele energetyczne. 

Analizując rodzaj wspieranej działalności pozarolniczej w poszczególnych regionach Polski stwierdzono, 
że wsparcie drobnych  usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich cieszyło się największym zaintere-
sowaniem w województwie świętokrzyskim. W tym województwie zrealizowano 644 projekty, co stanowiło 
14,6% tego rodzaju usług w kraju oraz 60,5% wszystkich zrealizowanych projektów w tym województwie.

Rozwój drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim 
wspierano w 611 projektach, w podkarpackim – 576, w województwie mazowieckim – 558, w mało-
polskim – 461. Najmniej projektów związanych z drobnymi usługami zrealizowano w województwie 
zachodniopomorskim – 7, co stanowiło zaledwie 0,2% w skali kraju i 7,7% w województwie. W woje-
wództwie warmińsko-mazurskim wsparto zaledwie 24 przedsięwzięcia obejmujące drobne usługi, a w 
województwie lubuskim tylko 30 przedsięwzięć. 

Najwięcej dofi nansowania na rozwój usług agroturystycznych i turystycznych skierowano do wo-
jewództwa podkarpackiego i wsparto 132 projekty, co stanowiło – 14,1% dofi nansowanych projektów 
w skali kraju i 13,2% w województwie. W tej grupie wspieranych przedsięwzięć kolejne miejsce zajęło 
województwo wielkopolskie, gdzie dofi nansowano 117 projektów, następnie  województwo małopolskie, 
w którym z dodatkowych środków fi nansowych skorzystały 104 projekty. Najmniej projektów związanych 
z rozwojem działalności agroturystycznej i turystycznej na wsi zasilano fi nansowo w województwie lubu-
skim (13 projektów), co stanowiło 1,4% projektów w kraju i 21,3% w województwie. W województwie 
łódzkim i opolskim wsparto fi nansowo po 25 projektów. 

W zakresie usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej najwięcej projektów zrealizowano w woje-
wództwie lubelskim – 234, co stanowiło 13,9% tego rodzaju działalności w kraju i 19,6% w wojewódz-
twie, zaś najmniej w województwie lubuskim – 9, co stanowiło zaledwie 0,5% w kraju oraz 14,8% w 
województwie. W ramach rozwoju usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej w województwie mazo-
wieckim wsparto 206 projektów, w łódzkim – 202, w świętokrzyskim – 170, w wielkopolskim – 141, w 
zachodniopomorskim – 24,  w śląskim – 27 projektów.

 Działalnością  rzemieślniczą i rzemiosłem najbardziej byli zainteresowani rolnicy z województwa lubel-
skiego, w którym zrealizowano 407 takich projektów, co stanowiło 31,2% tej grupy projektów w kraju i 34,1% 
udziału w projektach województwa. Kolejną lokatę  uzyskało województwo podkarpackie, w którym wsparto 
fi nansowo 179 projektów, następnie świętokrzyskie – 166 oraz łódzkie – 156. Najmniej projektów związanych 
z rzemiosłem i rękodzielnictwem  otrzymało dofi nansowanie w województwie podlaskim – 1 i pomorskim – 2. 
W województwie lubuskim żaden wniosek nie został zrealizowany w ramach tej grupy projektów. 

Wsparcie małego przetwórstwa produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych największym 
zainteresowaniem cieszyło się w województwie śląskim gdzie zrealizowano 73 projekty, co stanowiło 
16,4% tego rodzaju wspieranej działalności w kraju oraz 19,8% w tym województwie. Drugie miejsce 
pod względem liczby zrealizowanych projektów zajęło województwo mazowieckie – 62, a trzecie  wo-
jewództwo małopolskie – 49.  Najmniej projektów związanych z przetwórstwem produktów rolnych i 
jadalnych produktów leśnych prowadzonym na małą skalę wspierano w województwie warmińsko-ma-
zurskim – 5 oraz podlaskim – 7. Żaden projekt dotyczący rozwoju drobnego przetwórstwem nie został 
zrealizowany w województwach: zachodniopomorskim  i pomorskim. 

W przypadku działalności  związanej wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy oraz 
zakładaniem plantacji wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne najwięcej projektów otrzymało 
dofi nansowanie  w województwie łódzkim – 12, co stanowiło 22,2% tej grupy projektów w kraju.  Ko-
lejne miejsce pod względem liczby dofi nansowanych i zrealizowanych projektów zajęło województwo 
lubelskie – 9, a w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i zachodniopomorskim zrealizowano po 
6 projektów. Żaden projekt dotyczący wytwarzana materiałów energetycznych z biomasy i zakładania 
plantacji wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne nie został zrealizowany w województwach: 
lubuskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i warmińsko- mazurskim.

Wparcie fi nansowe działalności pozarolniczej w ramach funduszy strukturalnych Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006” przyczyniło się do stworzenia wielu nowych miejsc pracy oraz do zmodernizowania i zacho-
wania już istniejących. Najwięcej odnotowano ich w  sektorze drobnych usług dla mieszkańców obszarów 
wiejskich (4418), co stanowiło 49,9% ogółem utworzonych i zmodernizowanych stanowisk pracy w ramach 
tego działania.  Na kolejnym miejscu w tym rankingu znalazły się usługi na rzecz rolnictwa i gospodarki 
leśnej (1679), co stanowiło 19,0% wszystkich dofi nansowanych miejsc pracy. W ramach działalności rze-
mieślniczej i rękodzielnictwa łącznie utworzono i zmodernizowano 1305 miejsc pracy (14,8%). 
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Usługi agroturystyczne i turystyczne spowodowały utworzenie i modernizację łącznie 934 stanowisk 
pracy (10,6%). Przedsięwzięcia związane z przetwarzaniem produktów rolnych i leśnych  przyczyniły 
się do powstania 99 nowych miejsc pracy i unowocześnienia 345 już istniejących. Najmniej miejsc pracy 
powstało w ramach wsparcia z działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa 
w sektorze gospodarczym związanym z wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy oraz za-
kładaniem plantacji wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne. W ramach charakteryzowanego 
programu łącznie objęto wsparciem 8848 stanowisk pracy, w tym zmodernizowano 6637 już istniejących 
oraz utworzono 2211 nowych miejsc (tab. 1).

Najwięcej miejsc pracy utworzono i zmodernizowano w województwach: lubelskim (1194),  święto-
krzyskim (1065), wielkopolskim (1030), podkarpackim (997) i mazowieckim (933). Zdecydowanie mniej 
miejsc pracy utworzono i unowocześniono w województwie pomorskim (163), warmińsko-mazurskim 
(122) oraz zachodniopomorskim (91). W województwie lubuskim tworzono i modernizowano najmniej 
miejsc pracy (61), co związane było z bardzo małą liczbą zarówno złożonych, jak i zrealizowanych 
projektów w tym województwie (rys. 1).

Na podstawie analizy ankiet monitorujących składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przez benefi cjentów korzystających z dofi nansowania na rozwój obszarów wiejskich stwierdzo-
no, że średni uzyskiwany dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym rozpoczęcie realizacji projektu 
wynosił 72,36 tys. zł, przy tym najwyższy był w sektorze przetwórstwa produktów rolnych i jadalnych 
produktów leśnych prowadzonych na małą skalę (105,91 tys. zł), a najniższy w sektorze związanym z 
wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy (5,37 tys. zł). 

Uzyskane wsparcie fi nansowe w znaczący sposób wpłynęło na poprawę  sytuacji fi nansowej u wielu 
benefi cjentów. Średni dochód w roku kalendarzowym następującym po roku od otrzymanej ostatniej 
płatności  wzrósł do kwoty 166,38 tys. zł. Największy wzrost dochodu wystąpił w działalności związa-
nej ze świadczeniem drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, z kwoty wynoszącej 
88,14 tys. zł w roku poprzedzającym rozpoczęcie realizacji projektu, wzrósł do kwoty 214,74 tys. zł w 
roku następującym po roku od otrzymanego końcowego wsparcia fi nansowego.  

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z dofi nansowania na rozwój usług na rzecz rolnictwa i gospodarki 
leśnej w ocenianym okresie zwiększyli swoje dochody o 90,67 tys. zł, co oznacza, że ich dochód wzrósł 
2,3-krotnie. W grupie przedsiębiorców zajmujących się małym przetwórstwem produktów rolnych i ja-
dalnych produktów leśnych dochody z prowadzonej działalności pozarolniczej zwiększyły się z 105,91 
tys. zł do 186,74 tys. zł, zatem wzrosły o 76,3%. W grupie benefi cjentów świadczących usługi agrotury-
styczne i turystyczne na wsi, dochód z prowadzonej działalności gospodarczej wzrósł średnio o 63,5%. 

Tabela 1. Liczba miejsc pracy utworzonych i zmodernizowanych według rodzaju wspieranej fi nansowo 
działalności pozarolniczej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Table 1. The number of work places created and modernized according to the kind of fi nancially supported non-
agricultural business in Sector Operational Program “Restructuring and modernization food sector and rural 
areas development 2004-2006"
Wyszczególnienie/Specifi cation Liczba miejsc pracy/Number of work places 

zmodernizowane/
modernized

utworzone/
created

razem/
total

%

Drobne usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich/
Small services for the benefi t of people living in rural areas 3291 1127 4418 49,9

Usługi na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej/Services for the 
benefi t of agriculture and forest management 1196 483 1679 19,0

Rzemiosło i rękodzielnictwo/Craft and handiwork 1127 178 1305 14,8
Przetwarzanie produktów rolnych i leśnych/Rural and 
forestry products processing 345 99 444 5,0

Usługi agroturystyczne i turystyczne/Agrotourist and tourist 
services 633 301 934 10,6

Wytwarzanie materiałów energetycznych/Energetic materials 
production 33 22 55 0,6

Pozostałe/Other 12 1 13 0,1
Razem/Total 6637 2211 8848 100,0
Źródło: opracowanie na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (stan na 30.06.2009 r.) 
Source: own study on the basis of data from Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture on (30.06.2009)
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Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie w poziomie wzrostu dochodów z fi nansowanych działalności 
w poszczególnych województwach. W województwie podkarpackim zanotowano najwyższy wzrost do-
chodów u benefi cjentów korzystających z dofi nansowania. W tym województwie średni osiągany dochód 
za rok kalendarzowy poprzedzający rok rozpoczęcia realizacji projektu wynosił 70,84  tys. zł, a za rok 
kalendarzowy następujący po roku od otrzymanej płatności osiągnął poziom 368,23 tys. zł, wystąpiło 
więc ponad pięciokrotne (5,19) zwiększenie. 

Najmniejszy wzrost dochodów odnotowano u osób korzystających z pomocy fi nansowej na rozwój 
pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach programu restrukturyzacji i modernizacji sektora żyw-
nościowego z województwa pomorskiego. W tym województwie w roku kalendarzowym następującym 
po roku od zrealizowanej płatności końcowej dochód wzrósł średnio o 15,92 tys. zł w porównaniu do 
roku kalendarzowego poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.  Przed rozpoczęciem fi nan-
sowania uzyskiwany poziom dochodu w województwie pomorskim wynosił 58,90 tys. zł, a po  roku od 
zakończenia fi nansowania zwiększył się do kwoty 74,82 tys. zł, zatem wzrósł o 27,02%. 

Podsumowanie
Skierowane do Polski środki unijne na rozwój działalności pozarolniczej cieszyły się dużym za-

interesowaniem. Realizację Sektorowego Programu Operacyjnego zakończono w połowie 2009 roku. 
Przyznane i wykorzystane środki fi nansowe w ramach restrukturyzacji i modernizacji sektora żywno-

ściowego w celu tworzenia przedsięwzięć gospodarczych pozwalających na uzyskiwanie dodatkowych 
źródeł dochodów, przyczyniły się do rozwoju usług na obszarach wiejskich, tworzenia nowych miejsc 
pracy i unowocześnienia już istniejących. Głównymi uczestnikami pomocy fi nansowej byli mężczyźni. 
Najwięcej miejsc pracy powstało w sektorze drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich. 
Kobiety najczęściej korzystały z dopłat na rozwój usług agroturystycznych i turystycznych.

Rysunek 1. Liczba miejsc pracy utworzonych i zmodernizowanych w poszczególnych województwach  w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Figure 1. The number of work places created and modernized according to the kind of fi nancially supported non-
agricultural business in Sector Operational Program “Restructuring and modernization food sector and rural 
areas development 2004-2006"
Źródło: jak w tab. 1 
Source: see tab. 1
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Summary
The aim of this paper was to show the infl uence of Union funds on non-agricultural business development in 

Poland. There were used some data from Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture in Warsaw. 
The analysis was done according to Sector Operational Program connected with rural areas development. There 
were shown conditions and circumstances of getting fi nancial support, the number of bailout agreement, the value of 
fi nancial support, scenic structure of this business, infl uence of income development and creating new work places. 
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