
W ramach PROW 2014-2020, 
działanie 6.2. Premie na 
rozpoczęcie pozarolniczej 

działalności gospodarczej pomoc 
mogą uzyskać rolnicy, małżonkowie 
rolników oraz domownicy rolników 
zamieszkujący gminę wiejską, gminę 
wiejsko-miejską lub gminę miejską 
(z wyłączeniem miejscowości gmin 
wiejsko-miejskich oraz miejskich, 
których liczba mieszkańców przekra-
cza 5 tysięcy), którzy są ubezpieczeni 
w KRUS w pełnym zakresie nieprze-
rwanie od co najmniej 12 miesięcy. 
Wysokość dotacji uzależniona jest 
od liczby miejsc pracy utworzonych 
w ramach przedsiębiorstwa i wyno-
si: 150 tys. złotych dla jednego miej-
sca pracy (w tym wnioskodawcy),  
200 tys. złotych w przypadku utworze-
nia dwóch miejsc pracy oraz 250 tys. 
złotych za utworzenie 3 miejsc pracy. 

Z tego programu skorzystała 
Paulina Lipińska, która dotychczas 
prowadziła niewielkie gospodar-
stwo rolne we wsi Zelgoszcz, w po-
wiecie starogardzkim. 

	Opowiedz proszę o sobie i o swo-
im gospodarstwie. 

Nazywam się Paulina Lipińska, 
mieszkam w Zelgoszczy, w powiecie 
starogardzkim i tutaj prowadzę go-
spodarstwo rolne oraz działalność 
gospodarczą. Mam 26 lat. Ukoń-
czyłam Technikum Weterynaryjne 
w Bolesławowie, a następnie studia 
inżynierskie oraz magisterskie na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lu-
blinie na kierunku behawiorystyka 
zwierząt. Gospodarstwo rolne, któ-
re prowadzę liczy 4 ha. Dodatkowo 
utrzymujemy konie. Od niedawna 
prowadzę również pozarolniczą dzia-
łalność związaną ze szkoleniem psów. 

	Skąd pomysł na otwarcie dzia-
łalności o takim profilu?

Pomysł narodził się nie bez po-
wodu. Od zawsze w domu mieliśmy 
psy, dodatkowo hodowaliśmy konie, 
co przyczyniło się do tego, że obra-
łam taką, a nie inną ścieżkę edukacji. 
Będąc jeszcze na studiach, zaczęłam 
interesować się szkoleniami psów. 
Często uczestniczyłam w pokazach, 
wystawach i egzaminach organi-
zowanych w Lublinie lub w innych 
miejscowościach. W pewnym mo-

mencie postanowiłam sprawić sobie 
przyjaciela w postaci owczarka bel-
gijskiego Malinois. Hades, bo tak się 
nazywa, ma dzisiaj 2 lata i to on był 
pierwszym moim „klientem”. W mię-
dzyczasie uczestniczyłam w wielu 
kursach, seminariach i szkoleniach 
dotyczących terapii behawioralnych 
i metod pracy z psami. Po powrocie 
ze studiów byłam pewna, że chcę 
działać w tym kierunku. Najwięk-
szą przeszkodą okazały się jednak 
fundusze. Samodzielnie nie byłam 
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Rozpoczęcie własnej działalności pozarolniczej często wiąże się 
z koniecznością zainwestowania niemałych środków pieniężnych. 

Spośród sposobów na pozyskanie takich środków, można 
wymienić m.in. kredyty, pożyczki czy dotacje. Te ostatnie można 

uzyskać, składając wniosek o premię na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej, w ramach naboru prowadzonego od  

28 lutego do 28 kwietnia br. 

	Paulina Lipińska i Hades



w stanie pokryć kosztów wyposaże-
nia placu szkoleniowego. 

	Skąd dowiedziałaś się o moż-
liwości otrzymania premii na 
rozpoczęcie działalności poza-
rolniczej?

O możliwości pozyskania środ-
ków na otwarcie pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej dowiedziałam 
się od pracownika PODR. Niedługo 
po tym, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa ogłosi-
ła nabór wniosków w ramach tego 
działania. Wniosek i biznesplan po-
stanowiłam napisać sama. Po około 
pół roku otrzymałam decyzję o przy-
znaniu pomocy w wysokości 150 ty-
sięcy złotych. Dzięki tej premii mam 
możliwość zbudowania profesjonal-
nego placu do szkolenia psów, który 
będzie ogrodzony i będzie zawierał 
m.in. różnego rodzaju przeszkody 
wykorzystywane w treningu psów 
(tunele, palisady, hopki itp.). Będę 
miała możliwość prowadzenia zajęć 
psiego przedszkola, podstawowego 

	Persefona w trakcie treningu 	Trening Furii

posłuszeństwa oraz treningów spor-
towych. Dodatkowo planuję posta-
wienie hali namiotowej, która umoż-
liwi treningi w każdych warunkach 
atmosferycznych. Zakupię również 
piłki do psiego fitnessu, dzięki któ-
rym będę mogła prowadzić zajęcia 
poprawiające kondycję psów. 

	W jaki sposób znajdujesz klien-
tów?

Większość klientów pochodzi 
z Internetu. Założyłam stronę na Fa-
cebooku pod nazwą „Szkolenie Psów 
Psiejsko Czarodziejsko”, gdzie infor-
muję o kursach grupowych itd. Po-
nadto coraz więcej osób pojawia się 
z polecenia, co jest bardzo pozytyw-
ne, ponieważ wiem, że to co robię, 
przynosi zamierzony efekt, a właści-
ciele psów są zadowoleni z efektów 
szkoleń. 

	Co jest ważne w Twojej działal-
ności? 

W swojej działalności skupiam 
się na budowaniu pozytywnych rela-

cji psów z ich opiekunami i rozwią-
zywaniu problemów z zachowaniem. 
Wychodzę naprzeciw wymaganiom 
klientów i często prowadzę kon-
sultacje domowe, podczas których 
instruuję posiadaczy psów jak roz-
wiązywać problemy, które mają ze 
swoimi psami w życiu codziennym.

 Czy poleciłabyś innym osobom 
skorzystanie z tego typu dotacji?

Oczywiście. Jest to sposób na 
spełnienie marzeń. Ponadto, otwar-
cie działalności pozwoli na dywer-
syfikację dochodów gospodarstwa 
domowego. Zmniejszy ryzyko utraty 
płynności finansowej w przypadku 
wystąpienia niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych, a dzięki formule 
premiowej, nie jest konieczne zacią-
ganie kredytu ani posiadanie wkładu 
własnego na realizację inwestycji. 
Wypełnienie wniosku nie jest łatwe, 
ale pomocą zawsze służą pracowni-
cy ODR i ARiMR. 

	Dziękuję za rozmowę. 


