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WSTĘP

Udział rolnictwa w strukturze gospodarki narodowej, w miarę rozwoju gospodarczego, zmniejsza się 
na rzecz sektorów pozarolniczych, głównie przemysłu i usług. Produkcja żywności jest w coraz szerszym 
zakresie realizowana nie tylko przez samo rolnictwo. Zmiany te wynikają przede wszystkim ze zmienia-
jącej się roli sektora żywnościowego w gospodarce, ponieważ funkcje (produkcyjne i poza produkcyjne) 
rolnictwa dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska przyrodniczego wymagają ścisłych interakcji tego 
sektora z pozostałymi działami gospodarki. Ponadto zmienność podaży i cen produktów rolnych jest 
większa niż w przypadku innych produktów na rynkach światowych, co zostało spotęgowane przez pro-
cesy globalizacyjne. 

Zjawiska te mają miejsce pomimo znacznego wzrostu produkcji rolniczej, którego podstawowe i tra-
dycyjne czynniki zostały zastąpione przez środki produkcji pochodzenia przemysłowego oraz postęp 
biologiczny (np. nowe wydajniejsze odmiany roślin i rasy zwierząt gospodarskich). Jednakże procesy te 
nie oznaczają spadku roli sektora żywnościowego w rozwoju społeczno-gospodarczym, a wręcz uwidacz-
niają konieczność wspomagania przez państwo jego procesów rozwojowych. 

Rolnictwo jest bardzo istotne dla witalności obszarów wiejskich, ponieważ przynosi dochody ludności 
mieszkającej na wsi, a także ma wpływ na kreowanie i zachowanie kultury oraz tradycji. Mimo spadku 
udziału rolnictwa w tradycyjnie pojmowanej strukturze społeczno-ekonomicznej, ważność rolnictwa nie 
tylko nie zmniejsza się, lecz wzrasta dzięki dobrom i usługom ekosystemowym i społecznym dostarcza-
nym przez rolnictwo.

Rośnie znaczenie rolnictwa w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ współczesne 
rozumienie tego zagadnienia obejmuje dostarczanie nie tylko dużej ilości produktów, ale także produktów 
o wysokiej jakości i wytwarzanych w przyjazny dla środowiska sposób. Rośnie także znaczenie rolnictwa 
w produkcji energii i dostarczaniu surowców dla przemysłu.

Do osiągnięcia wyższej żywotności ekonomicznej, rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne o ni-
skim potencjale produkcyjnym, mogą przekształcić je lub rozwinąć swoją produkcję rolniczą. Rolnik może 
też zróżnicować produkcję w gospodarstwie w kierunku pozarolniczym, co wymaga przeprowadzenia od-
powiednich inwestycji. W procesie dywersyfikacji gospodarstwa często jest niezbędny dostęp do wiedzy 
oraz odpowiednich rozwiązań w zakresie współpracy i wprowadzania produktów do obrotu.

Znaczący wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych ma rozwój pozarolniczej 
aktywności na obszarach wiejskich. W związku z tym istnieje oczywista potrzeba uaktywnienia niewy-
korzystanych możliwości oraz potencjału, które tkwią w lokalnych środowiskach. Dlatego należy rozpo-
wszechniać podejmowanie i rozwój alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych.
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1. Struktura gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na dzień 01.01.2015 r. powierzchnia geodezyjna 
województwa warmińsko-mazurskiego wynosiła 2 417,3 tys. ha, z tego użytki rolne stanowiły 54,1%.

Źródło: Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014 i 2015, Urząd Statystyczny 
w Olsztynie, Olsztyn 2016

Powierzchnia użytków rolnych gospodarstw rolnych wyniosła 994,6 tys. ha, z tego 98,8% stanowiły 
użytki rolne w dobrej kulturze. Powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się o 3,3 tys. ha (o 0,3%) w po-
równaniu do 2014 r. Gospodarstwa indywidualne, które dominują w rolnictwie na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego użytkowały 871,7 tys. ha użytków rolnych, tj. 87,6% użytków rolnych w rolnictwie 
ogółem (w kraju 91,0%).

Źródło: Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014 i 2015, Urząd Statystyczny 
w Olsztynie, Olsztyn 2016
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Według Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku w województwie warmińsko-mazurskim, pod 
względem liczebności, największą grupę w strukturze gospodarstw rolnych stanowiły gospodarstwa 
o powierzchni do 1 ha UR (31,8%). 

Gospodarstwa o powierzchni od 1 do 15 hektarów użytków rolnych stanowiły 43,2% ogólnej liczby 
gospodarstw i zajmowały 16,7% powierzchni użytków rolnych w województwie warmińsko-mazurskim.

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim, Powszechny Spis 
Rolny 2010, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2012

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim, Powszechny Spis 
Rolny 2010, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2012
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2. Aspekty psychologiczne podjęcia działalności pozarolniczej w gospodarstwie rolnym

Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej ma często psychologiczne aspekty. Wiele osób wybiera 
prowadzenie własnego biznesu, ponieważ nie potrafią pracować dla kogoś. Taka postawa jest często 
spotykana w środowiskach wiejskich, co potwierdza się w przypadku braku możliwości znalezienia wyko-
nawcy do prostych prac na wsi, gdyż ich wykonywanie dla kogoś jest postrzegane na obszarach wiejskich 
jako prace poniżej godności jednostki.

Aby otworzyć własne przedsięwzięcie niezbędne jest przekonanie, że mamy wszystko, co jest po-
trzebne, aby przezwyciężyć każdą przeszkodę i osiągnąć każdy cel, który sobie postawimy. Najlepszym 
motywatorem do podjęcia działalności pozarolniczej jest fakt, że praca na żadnym etacie nie jest w stanie 
zapewnić takich pieniędzy, jak własny biznes, którym może też być dobrze zorganizowane gospodarstwo 
rolne.

Do grona prawdziwych przedsiębiorców należą osoby pracowite, wytrwałe i uparte w realizacji wła-
snych planów biznesowych. W przypadku takich osób trudności ich nie zrażają ani nie powodują frustracji, 
tylko są przyczyną do wzmożonego działania. Solidny fundament biznesu jest budowany systematycznie, 
bez gonienia za krótkookresowymi korzyściami. Wzorcowy przedsiębiorca jest gotowy do podejmowania 
ryzyka nie będąc przy tym hazardzistą – zawsze kalkuje, co mu się opłaca, a co jest nieopłacalne.

Podczas zatrudnienia na etacie wykonujemy zadania zlecone przez przełożonych i zwykle nie musimy 
się martwić czy zleceniodawca zapłaci za wykonaną usługę. Z góry zakładamy, że w sferze budżetowej 
mamy pewność, że pensja wpłynie co miesiąc na nasze konto. Chociaż ostatnie przypadki niektórych 
państw pokazują, że ich budżety mogą mieć problemy z wypłacalnością. Natomiast prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej to złożony proces, jednakże warto mieć swój własny biznes oprócz pracy na 
etacie, bądź tylko gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne przy małej skali gospodarowania oparte 
jest w dużej mierze na dotacjach niezależnych od gospodarza. 

Wyróżniamy siedem „sekretów” sukcesu przedsiębiorcy:
n klarowność (trzeba wiedzieć kim się jest i czego się chce),
n kompetencje (należy pasjonować się rodzajem wybranej działalności),
n ograniczenia (trzeba posiadać zdolność do identyfikowania ograniczeń – wewnętrznych, w sobie oraz 

zewnętrznych),
n	kreatywność (umiejętność koncentracji na rozwiązaniu problemu, a nie na problemie),
n koncentracja (przedsiębiorca powinien umieć doprowadzać sprawy do końca oraz nie zrażać się po-

czątkowymi problemami),
n odwaga (osoba zakładająca działalność powinna być gotowa do rozpoczęcia realizacji własnych ce-

lów, bez gwarancji sukcesu),
n nieustające działanie (przedsiębiorca powinien zawsze próbować czegoś nowego i podejmować kolej-

ne próby, nawet jeśli coś się nie uda).
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3. Planowanie pozarolniczej działalności gospodarczej

Planowanie przedsięwzięcia gospodarczego należy zacząć od sporządzenia biznesplanu. Bizne-
splan to niezbędny dokument, bez którego nie należy uruchamiać ani prowadzić działalności. Zawiera 
on szczegółowy cel, zakres czasowy przedsięwzięcia, przewidywane wyniki, strategię działania do osią-
gnięcia wyznaczonego celu oraz niezbędne środki podejmowane w określonych warunkach. Prowadze-
nie działalności bez planu przedsięwzięcia jest jak dryfowanie statkiem (przedsiębiorstwem), działaniem 
tylko „na wyczucie”. 

Biznesplan to dokument, z którego np. bank czy ARiMR powinni dowiedzieć się, w jaki sposób będą 
wykorzystywane środki z kredytu czy dofinansowania. Biznesplan zawiera szereg części składowych, 
które decydują o powodzeniu przedsięwzięcia oraz podsunie odpowiedzi na najważniejsze pytania od-
nośnie lokalizacji działalności, szansy powodzenia planu czy przewidywanych kosztów i źródła dofinan-
sowania. Napisanie biznesplanu nie jest łatwe, ale w przypadku tworzenia nowego przedsięwzięcia jest 
niezbędne.

4. Działalność pozarolnicza a KRUS

Rozpoczęcie działalności pozarolniczej wiąże się często ze strachem przed przejściem z ubezpiecze-
nia w KRUS na ubezpieczenie w ZUS. Dlatego rolnik podejmujący prowadzenie pozarolniczej działalności 
gospodarczej powinien wiedzieć, że może kontynuować ubezpieczenie w rolniczej kasie ubezpieczenio-
wej pod pewnymi warunkami. Rolnik lub domownik zakładający lub kontynuujący działalność zachowa 
ciągłość ubezpieczenia jeżeli:
n podlega ubezpieczeniu z mocy ustawy nieprzerwalnie od 3 lat, nadal prowadząc działalność rol-

niczą lub stale pracując w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 
ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników,

n złożył w Kasie oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie do 14 dni od rozpoczęcia wy-
konywanej działalności pozarolniczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu (termin ten 
jest nieprzekraczalny). Złożenie oświadczenia na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej (CEIDG-1), będzie traktowane jak dotrzymanie terminu w KRUS,

n nie jest pracownikiem w innej firmie i nie pozostaje w stosunku służbowym,
n nie posiada ustalonego prawa do emerytury czy renty albo innych świadczeń z tytułu ubezpieczeń 

społecznych,
n w przypadku gdy działalność jest kontynuowana- kwota należnego podatku dochodowego za poprzed-

ni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie przekracza określonej 
kwoty granicznej, która wynosi 3 454 zł za rok 2019 (kwota ta podlega corocznej waloryzacji i jest 
ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”). W celu dopełnienia 
tego warunku rolnik musi złożyć oświadczenie o wysokości kwoty należnego podatku dochodowego 
za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej do 31 maja 
każdego roku.
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W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności pozarolniczej i pozostaniu przy 
ubezpieczeniu w KRUS, należy zwrócić szczególną uwagę na terminowość. Jeżeli rolnik nie dopilnuje, 
albo nie zachowa właściwych terminów, może zostać pozbawiony prawa do ubezpieczeń rolniczych. Wte-
dy obowiązkiem rolnika będzie rejestracja do ubezpieczeń w ZUS.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników, niezależnie od tego czy jest z mocy ustawy czy na 
wniosek- opłacane są kwartalnie. Termin płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca dane-
go kwartału. Opłatę za I kwartał należy uiścić do 31 stycznia, za II kwartał do 30 kwietnia, za III kwartał 
do 31 lipca, a za IV kwartał do 31 października.

Prawo do pozostania w KRUS mają też osoby, które nawiążą współpracę przy prowadzeniu działal-
ności jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą. Do osób współpracujących z osobami prowadzą-
cymi pozarolniczą działalność zalicza się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci 
przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we 
wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Prawo to nie doty-
czy osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Gdy rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą spełni wspo-
mniane warunki, będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej w podwójnym 
wymiarze (na ubezpieczenie emerytalno-rentowe). Pozostałe składki, czyli ubezpieczenie wypadkowe, 
chorobowe i macierzyńskie, opłacana będą w pojedynczej wysokości, tak samo jak inni ubezpieczeni, 
którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie każda pozarolnicza aktywność rolnika będzie kwalifikowana jako prowadzenie działalności go-
spodarczej. Rolnik nie będzie brany za przedsiębiorcę, jeżeli będzie wykonywał działalność w zakresie: 
leśnictwa, rybactwa śródlądowego, wynajmu pokoi, sprzedaży domowych posiłków, usług związanych 
z pobytem turystów lub sprzedaży produktów z gospodarstwa.

5. Propozycje działalności pozarolniczej

5.1. Warmińska Winnica
Winnica powstała w 2008 roku we wsi Skajboty, w gminie Barczewo. Pomysł na założenie winnicy 

powstał z chęci wykorzystania walorów pobliskiej okolicy, mikroklimatu oraz specyficznego składu iłowej 
ziemi, która pozostała w tym miejscu po osadach dennych istniejącego tu przed wiekami jeziora. Warmiń-
ska Winnica jest unikatowym i jedynym takim obiektem na terenie Warmii.

Działalność Winnicy polega na uprawie i  przetwórstwie winogron oraz produkcji win, według trady-
cyjnych receptur i metod, ze szlachetnych szczepów winorośli. W winnicy są uprawiane takie odmiany 
winorośli jak: rondo, aurora, bianca i jutrzenka, a z nich powstają cztery rodzaje win: dwa białe oraz dwa 
czerwone. Wytwarzane wina nazwane zostały Herkus Monte, na cześć wojowniczego wodza pruskiego 
plemienia Natangów, który zaciekle walczył z Krzyżakami. Oprócz wina, w winnicy są również wytwarzane 
nalewki o wielu smakach, m. in.: pigwowcowa na miodzie lipowym z pomarańczą, rumem i dziką różą, 
malinowa z limonką, śliwkowa z miętą czy aroniowa z dodatkiem pomarańczy, kardamonu, cytryny, wanilii 
i cynamonu. Ponadto winnica oferuje od niedawna „Podarki z Warmii i Mazur” czyli zestawy prezentowe za-
wierające wyselekcjonowane warmińskie i mazurskie produkty, w dedykowanych koszach lub skrzynkach.
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W Warmińskiej Winnicy można również wynająć komfortowo wyposażone domki, apartamenty i poko-
je na terenie winnicy oraz zorganizować wesele i konferencje. W zależności od pory roku goście mogą też 
uczestniczyć w winobraniu i szeregu atrakcji z tym związanych, jak na przykład: obserwowanie poszcze-
gólnych etapów winifikacji i zwiedzanie piwniczki oraz degustacja wina własnej produkcji.

Warmińska Winnica

Warmińska Winnica  – Podarki z Warmii i Mazur
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5.2. Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego
Muzeum zostało założone i jest prowadzone przez panią Joannę Posoch w Nowym Kawkowie.

Lawendowe Muzeum Żywe jest prowadzone w sposób niezwykły, ponieważ odwiedzający mają za-
pewniony bardzo bliski kontakt z naturą, mogą zgłębiać jej tajemnice i oglądać niecodzienne widoki, 
a także zdobyć wiele informacji praktycznych o prowadzeniu gospodarstwa. Środki na zrealizowanie 
przedsięwzięcia zostały zebrane przez portal crowdfundingowy.

Tematem przewodnim w muzeum żywym jest lawenda i wszystko, co nią związane. Nietuzinkowe 
muzeum nosi imię etnologa Jacka Olędzkiego, którego pomysły były inspiracją do założenia obiektu. 
Muzeum mieści się w starej chacie, w której właścicielka zgromadziła wiele przedmiotów codziennego 
użytku „z duszą” – związanych z lawendą i nie tylko. Zadbano o stały program edukacyjny prezentujący 
techniki uprawy lawendy i jej różnych zastosowań. Degustacja niezwykłej herbaty lawendowej i zwyczaj-
ne odprężenie się na łonie natury – to czas relaksu, do którego wracają turyści i znajomi właścicielki. 
Obiekt najlepiej odwiedzać od połowy czerwca do połowy lipca, kiedy to rosnące obok pole lawendy 
zaczyna kwitnąć. Powstał tu także Tajemniczy Ogród, czyli mini ogród botaniczny z ziołami i dawno 
zapomnianymi roślinami wraz z manufakturą zielarską.

Od 2019 roku w nowopowstałym pomieszczeniu warsztatowym, umeblowanym i wyposażonym 
w narzędzia do warsztatów, prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
w zakresie m.in. kultury, sztuki, etnografii, zielarstwa, ekologii, zrównoważonego rolnictwa czy aro-
materapii.

Lawendowe Muzeum Żywe
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W ramach warsztatów można: nauczyć się wytwarzać naturalne kremy, olejki czy wody aromatyczne, 
zdobyć wiedzę na temat ziół i nalewek, uczestniczyć w  zajęciach związanych z rękodziełem i zdrowym 
trybem życia czy wziąć udział w warsztatach alchemicznych.

Lawendowe Pole

5.3. Firma Mikołajki Park sp. z o. o. 

Siedziba firmy znajduje się we wsi Woźnice w gminie Mikołajki na Mazurach. Firma Mikołajki Park sp. 
z o. o. powstała w 2016 roku, ale wówczas nie użytkowała jeszcze posiadanych gruntów i budynków, nie 
zatrudniała też pracowników. Z czasem w głowach właścicieli pojawił się pomysł produkcji mleka kozie-
go. Pierwsze kozy rasy saaneńskiej zostały zakupione w Austrii w styczniu 2019 r. Rasa tych kóz wywodzi 
się ze Szwajcarii i jest jedną z najbardziej znanych i uznanych na świecie. Koza saaneńska należy do ras 
o mlecznym kierunku użytkowania, która charakteryzuje się wysoką wydajnością mleczną, prawidłową 
budową i niezbyt wymagającymi warunkami utrzymania. 

Oprócz hodowli kóz w gospodarstwie prowadzona jest również produkcja roślinna (trawy, lucerna oraz 
zboża). Dobrostan zwierząt jest dla właścicieli priorytetem. Zwierzęta korzystają z niezwykle urokliwych, 
malowniczych, rozległych pastwisk i karmione są paszami własnej produkcji. To wszystko wpływa na 
unikatowy smak pozyskiwanego mleka, przekłada się na jakość i walory smakowe wyrobów, takich jak: 
sery, jogurty czy kefiry.

Gospodarstwo posiada ekologiczny certyfikat zgodności, zarówno na produkcję roślinną, jak i zwie-
rzęcą oraz przestrzega wszystkich zasad związanych z rolnictwem ekologicznym tj. wysoki stopień róż-
norodności biologicznej, naturalne procesy oraz właściwy dobrostan zwierząt. 
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Na liście asortymentowej produkowanych w gospodarstwie wyrobów znajduje się 17 produktów eko-
logicznych, w tym m. in.: jogurt kozi, jogurt kozi z kwiatem bzu, jogurt kozi z maliną, kozia feta, kozia feta 
z pikantnymi ziołami, kozia gouda, mleko kozie, pasta twarożkowa zielone zioła, ser kozi czysty, ser kozi 
z czarnuszką czy twaróg kozi. Wszystkie te produkty są objęte certyfikatem ekologicznym. Szeroka gama 
produktów pokazuje jak wielkie są możliwości wykorzystania w gospodarstwie surowca, jakim jest mleko 
pochodzące od własnych kóz.

Gospodarstwo prowadzi na swoim terenie sklep firmowy, w którym można dokonać zakupu certyfi-
kowanych produktów kozich, o niezwykłych i unikatowych walorach smakowych. Sprzedaż produktów 
odbywa się również poprzez sklep internetowy. Ponadto prowadzona jest także wysyłkowa sprzedaż 
produktów. Odbiorcami wytwarzanych wyrobów są nie tylko klienci indywidualni, ale także sklepy, re-
stauracje oraz hotele. 

Budynek koziarni wyposażony jest w system rekuperacji. Rekuperacja to innymi słowy system służą-
cy do wymieniania zużytego, brudnego powietrza na czyste, świeże, przy jednoczesnym odzyskiwaniu 
części zgromadzonego już ciepła.

Właściciel firmy Mikołajki Park Sp. z o.o. ma w planach na przyszłość m .in.: stworzenie nowego 
brandu dla produktów kozich o nazwie „Luz kóz” (bardzo ciekawa, atrakcyjna wizualnie i nowoczesna 
marka produktów), rozpowszechnienie hodowli kóz mlecznych w Polsce czy promowanie rozwoju przed-
siębiorczości wśród rolników.

Wyroby firmy Mikołajki Park sp. z o.o.
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Kozy w firmie Mikołajki Park sp. z o.o.
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