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Wstęp

W obecnych czasach wykonywanie zawodu rolnika to już nie tylko uprawa roli, czy chów zwie-
rząt. prowadzenie gospodarstwa rolnego, to tak naprawdę prowadzenie małej firmy. W zależności od 
kreatywności rolnika, firma taka rozwija się w nowych i ciekawych kierunkach lub ulega stagnacji. 
Osoby mieszkające na wsi, szczególnie młode, szukają na terenach wiejskich już nie tylko miejsca do 
odpoczynku, relaksu, zamieszkania, ale również i do pracy. Jeżeli jeszcze mają możliwość spełnienia 
się w pracy we własnej firmie, często stworzonej przy swoim gospodarstwie rolnym, a z pomocą pozy-
skanych środków finansowych na wsparcie takiego przedsięwzięcia, ich pomysłowość i umiejętność 
godzenia innowacji z tradycją często dają wręcz nieoczekiwane efekty.

pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu (także poza rolnictwem), jakkolwiek nie jest niczym 
nowym dla polskich gospodarstw rolnych, nabiera coraz bardziej istotnego znaczenia. Efektywność 
wielu kierunków produkcji rolniczej i zbyt mała skala działalności zmusza wielu rolników do zada-
nia sobie podstawowego pytania o sens kontynuowania produkcji, w szczególności w sytuacji, gdy 
o dodatnim bilansie decydują pozyskiwane dotacje i dopłaty bezpośrednie. podejmowane przez 
mieszkańców wsi działalności gospodarcze, których celem jest zmiana struktury dochodów (przede 
wszystkim źródeł tych dochodów) mogą mieć wiele form. Zależy to przede wszystkim od posiadane-
go kapitału, ale także w dużym stopniu od wiedzy i kwalifikacji, w tym od predyspozycji przedsiębior-
czych osoby uruchamiającej taką działalność, czyli rolnika bądź jego domownika. Do realizacji swo-
jego pomysłu zainteresowana osoba mogła wykorzystać środki finansowe, pochodzące z programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (pROW) na lata 2007-2013 i 2014-2020, programu wdrażanegot przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania 6.2. pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, jak i przez działanie LEADER – 
jedno z narzędzi pROW, w którym o wsparcie otwarcia działalności gospodarczej mogą się ubiegać 
osoby z terenu wiejskiego nie podlegające ubezpieczeniu KRUS, a opłacające składki ZUS. Do ta-
kich osób skierowane było poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach pROW, wdrażane przez Lokalne Grupy 
Działania (LGD).

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zorganizował konkurs 
pt.: Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzy-
staniem środków z pROW 2007-2013 lub pROW 2014-2020. przedsięwzięcie miało na celu promocję 
ciekawych praktyk/działalności na obszarach wiejskich naszego województwa. Do udziału w konkursie 
zaproszeni zostali rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy prowadzący działalność pozarolniczą 
na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego we współpracy w doradcami WMODR.

Cele szczegółowe konkursu:
n wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych podmiotów prowadzących działalność pozarolniczą; 
n wsparcie i promocja rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; promocja wsi jako miejsca 

do życia i rozwoju obszarów wiejskich;
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n promocja tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich; 
n wsparcie alternatywnych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych; poszerzanie i rozwój kontak-

tów społecznych i biznesowych; 
n	integracja mieszkańców wsi (np. wokół nowego przedsięwzięcia) oraz poprawa wizerunku wsi i ob-

szarów wiejskich poprzez nowe miejsca pracy, usługi.

Kryteria oceny przedsięwzięcia/konkursu: 
n znaczenie przedsięwzięcia dla właściciela/ właścicieli działalności; 
n zwiększenie zatrudnienia w wyniku realizacji przedsięwzięcia, znaczenie przedsięwzięcia dla roz-

woju wsi, gminy i powiatu, wysokość wykorzystania środków finansowych z pROW 2007-2013 lub 
pROW 2014-2020;

n zakres wykorzystania lokalnego potencjału ( osobowego i materialnego);
n innowacyjność przedsięwzięcia i jego wpływ na rozwój innych podmiotów; konsekwencja w prowa-

dzeniu działalności;
n plan rozwoju przedsięwzięcia na naj bliższy okres, współpraca z innymi podmiotami dla wzajem-

nych korzyści;
n	oddziaływanie przedsięwzięcia na ochronę środowiska; 
n inne elementy stanowiące o wyjątkowości przedsięwzięcia. 

przeprowadzone również były wizyty komisji konkursowej w siedzibach zgłoszonych działalności 
pozarolniczych, w celu weryfikacji i oceny na miejscu danej działalności.
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LAUREACI KONKURsU: 

q I MIEJsCE
Nazwa działalności: „stREEt-FOOD” Magdalena Barankiewicz
– działalność gastronomiczna, powiat braniewski 
Doradca zgłaszający działalność – Marta Koziej

Opis prowadzonej działalności:
pani Magdalena w perspekty-

wie finansowej 2014-2020, w ramach 
pROW działanie 6.2 pozyskała jako 
małżonek rolnika 150 000 złotych 
z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Otrzymane środki 
przeznaczyła na zrealizowanie in-
nowacyjnego pomysłu, zakup prze-
woźnego kontenera gastronomicznego, w którym przygotowywane są posiłki typu fast food, oparte 
głównie na półproduktach tj.: jajach, warzywach pochodzących z gospodarstwa rolnego męża pani 
Magdaleny, który prowadzi wielohektarową produkcję roślinną – głównie zboża. Mięso pozyskiwane 
jest od lokalnych producentów a pieczywo z miejscowej, rodzinnie prowadzonej piekarni. Innowacyj-
ność podjętej działalności, to przede wszystkim możliwość przewożenia kontenera w różne miejsca 
nie tylko województwa warmińsko-mazurskiego. Kontener posiada zaplecze kuchenne, miejsce ze 
stolikami i krzesłami oraz toaletę dla gości. Działalność zapewnienia oprawę gastronomiczną podczas 
różnych wydarzeń gminnych czy powiatowych, na co pozwala bardzo dobra współpraca z lokalnym 
samorządem. Dzięki powstałej działalności stworzone zostały dwa stanowiska pracy. W kontekście 
ochrony środowiska prowadzona jest segregacja śmieci, natomiast na dachu kontenera zamontowane 
są panele fotowoltaiczne. Obecnie firma jest w trakcie rozwoju, powstał na zewnątrz kontenera za-
daszony taras dla klientów poszerzający ilość miejsc restauracyjnych, również możliwy do składania 
i przewożenia, w zależności od potrzeby.
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q II MIEJsCE
Nazwa działalności: sylwester Fabiszewski „KAM_BUD”
– wydobywanie i obróbka kamienia polnego, powiat piski
Doradca zgłaszający działalność – Monika pałdyna

Opis prowadzonej działalności:
pan Sylwester swoją działalność otworzył dzięki wsparciu środków pROW 2014-2020 w kwocie 

100 000 złotych, które pozyskał składając wniosek do działania 6.2 na pomoc na rozpoczęcie dzia-
łalności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za pozyskane środki pan Sylwester 
zakupił maszynę – łupiarkę do cięcia kamieni, która jest innowacyjna na skalę województwa. pan 
Sylwester pozyskuje kamienie polne od lokalnych rolników, również sam je zbierając i wydobywając. 
Dzięki zakupionej maszynie uzyskuje z pociętych kamieni unikatowy materiał budowlany, do zdobienia 
murowanych płotów, budynków czy na ścieżki. pan Sylwester oprócz działalności pozarolniczej prowa-
dzi gospodarstwo rolne głównie o profilu roślinnym.
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q III MIEJsCE
Nazwa działalności: przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Janicccy” Łukasz Janicki
– działalność usługowa, powiat nidzicki
Doradca zgłaszający działalność – Artur Jankowski

Opis prowadzonej działalności:
pan Łukasz swoją działalność otworzył dzięki wsparciu środków pROW 2014-2020 w kwocie 100 

000 złotych, które pozyskał składając wniosek do działania 6.2 na pomoc na rozpoczęcie działalności 
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na początku zakupił ciągnik w celu świadczenia 
usług i wynajmu sprzętu rolniczego. Kolejnym krokiem był zakup rębaka do ciągnika. To był najlepszy 
krok w celu rozwinięcia działalności. pan Łukasz obecnie ściśle współpracuje z lasami państwowymi, 
zarządami dróg jak i firmami prywatnymi oraz samorządem. Świadczy usługę cięcia na małe ścinki ga-
łęzi i drzewnych odpadów. Z pozyskanego w ten sposób materiału produkuje biomasę, którą w ramach 
zawartej umowy odsprzedaje do ciepłowni. Oprócz działalności gospodarczej pan Łukasz prowadzi 
gospodarstwo rolne oparte na hodowli koni zimnokrwistych
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WYRÓŻNIENIE Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”
n Nazwa działalności: Natalia Załęska-pyć „pŁONKA”
– warsztaty zielarskie, wyrób mydełek, kadzideł, powiat olsztyński 
Doradca zgłaszający działalność – Marta Krech

Opis prowadzonej działalności:
pani Natalia nie prowadzi gospodarstwa rolnego, a swoją jednoosobową działalność otworzyła 

dzięki wsparciu środków pROW 2014-2020 w kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych, które pozyskała 
składając wniosek o pomoc do Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”. Otrzymane środki prze-
znaczyła na budowę drewnianego domu, w którym suszy i eksponuje zioła, tworzy świece zapachowe, 
kadzidełka, i prowadzi warsztaty zielarskie, na temat zdrowia i ekologii. Nazwa działalności – „płonka” 
oznacza „dziką jabłoń” – i bardzo odzwierciedla osobowość właścicielki. pani Natalia kocha naturę, 
zioła, łąki, lasy i swoją wiedzę o zielarstwie częściowo pozyskaną od swojej babci uwielbia przeka-
zywać kolejnym grupom warsztatowym. Jej działalność bardzo dobrze uzupełnia się z prowadzonym 
przez jej męża pszczelarstwem. W prowadzonej działalności szczególną uwagę zwraca się na ekolo-
gię, ochronę środowiska i synchronizację z naturą.
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WYRÓŻNIENIE Lokalnej Grupy Działania „południowa Warmia”
n Andrzej Maziec „Warmińska pszczoła”
– warsztaty pszczelarskie, agroturystyka, powiat olsztyński
Doradca zgłaszający działalność – Agnieszka Stajszczak

Opis prowadzonej działalności:
pan Andrzej swoją jednoosobową działalność otworzył dzięki wsparciu środków pROW 2014-2020 

w kwocie 60 000 złotych, które pozyskał składając wniosek o pomoc do Lokalnej Grupy Działania 
„południowa Warmia”. Nie posiada gospodarstwa rolnego, zajmuje się tylko pszczelarstwem. Za po-
zyskane środki wybudował dwa całoroczne domki drewniane z miejscami noclegowymi. prowadzi 
warsztaty pszczelarskie jak również zajmuje się pozyskiwaniem miodu. Edukuje i szkoli młodych ludzi 
na profesjonalnych pszczelarzy. Uczestnicząc w warsztatach pszczelarskich pana Andrzeja można 
poznać od podstaw zarówno pracę pszczelarza jak i samych pszczół. A korzystając przy okazji z wypo-
czynku oferowanego przez właścicieli można poznać uroki spokojnej i cichej okolicy.
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pOZOstAŁE WYRÓŻNIENIA
n Hanna Żarnoch „FULGUR”: tartak, stolarnia, powiat szczycieński
za działalność rodzinną 
Doradca zgłaszający działalność – Anna Żarnoch

Opis prowadzonej działalności:
pani Hanna, jako małżonek rolnika, w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach pROW - 

działanie 6.2 pozyskała 250 000 złotych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za pozy-
skane środki stworzyła tartak, do którego zakupiła maszynę – trak. produkuje głównie tarcicę i deskę 
parkietową. Tworzy wraz z mężem i dwójką synów prawdziwie rodzinną firmę, w której są trzy miejsca 
pracy. Firma współpracuje z lokalnym samorządem jak i z lasami państwowymi. państwo Żarnoch 
planują w najbliższej przyszłości postawić na swojej działce magazyn do składowania przygotowanych 
w tartaku produktów. poza działalnością gospodarczą prowadzą wspólnie z synami gospodarstwo 
rolne, głównie oparte na produkcji roślinnej.
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n Krzysztof Rzepkowski JKpH: usługi minikoparką,
powiat nowomiejski za ekologiczne podejście i samowystarczalność energetyczną
Doradca zgłaszający działalność – Sabina Obuchowska

Opis prowadzonej działalności:
pan Krzysztof w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach działania 6.2 pozyskał z pROW 

150 000 złotych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otrzymane środki przeznaczył na 
zakup minikoparki i świadczy nią jako jednoosobowa działalność gospodarcza usługi przede wszyst-
kim w prywatnych posesjach. Oprócz otwartej działalności pan Krzysztof wspólnie z żoną prowadzą 
gospodarstwo rolne, w którym głównie zajmują się trzodą chlewną. Żona pana Krzysztofa prowadzi 
również własną działalność gospodarczą, mianowicie usytuowany przy gospodarstwie sklep wielo-
branżowy. Ostatnim sukcesem państwa Rzepkowskich jest uzyskanie samowystarczalności energe-
tycznej w gospodarstwie i działalności, dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym. prowadzone 
usługi minikoparką stały się główną alternatywą wsparcia finansowego dla gospodarstwa.
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n Julia Kowalczyk: projektowanie i szycie odzieży, powiat olsztyński
za kreatywność, połączenie metod tradycyjnych z innowacyjnym desingiem
Doradca zgłaszający działalność – Marta Krech

Opis prowadzonej działalności:
państwo Sławomir i Julia Kowalczyk swoją działalność otworzyli dzięki wsparciu środków pROW 

2007-2013 w kwocie 100 000 złotych, które pozyskali składając wniosek o pomoc na rozpoczęcie 
działalności od Lokalnej Grupy Działania „Kraina Drwęcy i pasłęki”. Za otrzymane środki finansowe 
wybudowali dom pod działalność agroturystyczną, a dzięki uzdolnieniom rękodzielniczym pani Julii 
rozszerzyli ją w dalszej kolejności jeszcze o projektowanie odzieży i rękodzieło. pani Julia nie prowa-
dzi gospodarstwa rolnego. Natomiast zarówno przyjemne, sielskie wnętrze domu przygotowane pod 
wynajem dla turystów jak i jego otoczenie z przepięknym leśnym i wiejskim krajobrazem tworzą oazę 
spokoju dla gości. Wnętrze domu przyozdobione jest rękodziełem pani Julii, która projektuje piękną 
niespotykaną odzież, głównie peleryny, nakrycia głowy i sukienki, jak również narzuty, chodniki, za-
słonki itp. W swej twórczej działalności łączy tradycyjną metodę pracy z włóczką na drutach i szydełku 
z innowacyjnym designem.
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n Joanna Niemczyk Agroturystyka „pRZY KOMINKU”, powiat szczycieński 
za połączenie tradycji z nowoczesnością i innowacją 
Doradca zgłaszający działalność – Anna Żarnoch

Opis prowadzonej działalności:
pani Joanna Niemczyk swoją działalność otworzyła dzięki wsparciu środków pROW 2007-2013 

w kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych, które pozyskała składając wniosek o pomoc na rozpoczę-
cie działalności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za otrzymane środki stworzyła 
agroturystykę. przerobiony został stary budynek gospodarczy, a zachowany klimat czerwonej cegły 
i starego drewna zarówno w budynku mieszkalnym jak i zabudowie podwórka stwarzają niepowtarzal-
ne warunki wizualne. pani Joanna połączyła innowację z tradycją, przygotowując miejsce rekreacji 
dla swoich gości, gdzie korzystając z uroków sielskiej wsi można skorzystać na przykład z krytego 
i podgrzewanego basenu. Natomiast przygotowana sala w budynku agroturystyki jest wykorzystywana 
na imprezy okolicznościowe jak i na szkolenia bądź spotkania firmowe.
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Słowniczek skrótów:
- PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- LGD – Lokalna Grupa Działania

Źródła/przydatne linki:
- https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gos

podarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf
- https://ksow.pl/baza-danych/lgd-2014-2020
- https://prow.warmia.mazury.pl/rlks-na-warmii-i-mazurach/informacja-o-lgd/
- https://warmia.mazury.pl/
- https://www.gov.pl/web/arimr
- https://www.gov.pl/web/arimr/warminsko---mazurski---or14
- https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-aplikacyjne22
- https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gos

podarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf
- https://prow.warmia.mazury.pl/rlks-na-warmii-i-mazurach/informacja-o-lgd/



Notatki



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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