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Abstrakt. Celem głównym artykułu jest przedstawienie i krytyczna ocena procedur administracyjnych ubie-
gania się o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych w ramach wybranych 
działań z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Nie ulega wątpliwości, że środki pu-
bliczne powinny być wydatkowane z należytą starannością i aby to realizować muszą być określone wyraźne 
cele ich wydatkowania i zaproponowane odpowiednie procedury oceniające je pod kątem zdefiniowanych 
celów. Powinny być one stosunkowo proste dla wnioskującego o dofinansowanie i jednoznaczne w ocenie dla 
pracowników administracji. Analizowane wymagania administracyjne ubiegania się o dofinansowanie oraz 
procedury oceniające zasadność działań inwestycyjnych w poddziałniu „Pomoc w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej na rzecz młodych rolników” (w nim operacja „Premie dla młodych rolników”) są skomplikowane,  
mało użyteczne, nieprecyzyjne i skłaniające rolników do prostych (najczęściej nierozwojowych) inwestycji. 

Wstęp
Inwestycje są nieodzownym elementem w rozwoju każdej jednostki gospodarczej we współ-

cześnie akceptowanej filozofii funkcjonowania świata (głównie zachodniego) opartej na ciągłym 
podnoszeniu wydajności pracy ludzkiej. Gospodarstwa rolnicze, znajdujące się w tym systemie 
także poszukują różnych rozwiązań przyczyniających się do poprawy efektywności ekonomicz-
nej, m.in. przez zwiększanie skali produkcji. Działania inwestycyjne gospodarstw rolniczych 
mogą być finansowane: ze środków własnych (z wygospodarowanego dochodu z gospodarstwa 
rolniczego lub dochodów z działalności pozarolniczej), ze zwrotnych zewnętrznych źródeł finan-
sowania (kredytu, pożyczek), z bezzwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania (np. dopłaty 
do inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – UE). W przypadku finansowania 
poczynań inwestycyjnych rolnika z własnych środków lub pożyczonych środków banku, ocena 
efektywności zrealizowanych inwestycji jest ważna tylko z perspektywy rolnika, ewentualnie 
banku. W przypadku inwestycji w gospodarstwach rolniczych dofinansowanych ze środków 
publicznych (np. funduszy europejskich) ocena powinna być szersza i uwzględniać korzyści dla 
społeczeństwa (podatników). Trzeba zaznaczyć, że wydatkowane środki publiczne w Polsce w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) były 
bardzo duże. Do końca 2013 roku zrealizowano płatności w kwocie 51,996 mld zł (ponad 71% 
budżetu programu), z tego w ramach: osi 1. „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” 
– 23,423 mld zł, (tj. ponad 75% budżetu osi); osi 2. „Poprawa środowiska naturalnego i obsza-
rów wiejskich” – 17,498 mld zł (tj. ponad 82% budżetu osi); osi  3. „Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – 8,915 mld zł, (tj. ponad 54% budżetu osi); osi 
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4. „LEADER” – 1,560 mld zł, (tj. blisko 42% budżetu osi); „Pomocy technicznej” 0,599 mld zł 
(tj. blisko 54 % budżetu osi) [MRiRW 2014]. 

Pojawiają się opracowania oceniające PROW realizowany w latach 2007-2013 [MRiRW 2015], 
z których można wnioskować o pozytywnych jego skutkach. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że trudno 
byłoby oczekiwać innej oceny, skoro tak znaczne środki trafiły do polskiej gospodarki (sektora 
rolno-żywnościowego). Pojawiają się też opracowania mniej optymistyczne, w których autorzy 
stwierdzają, że dokonywane inwestycje tylko w niewielkim stopniu przyczyniają się do „(…) 
poprawy konkurencyjności gospodarstw i jednak ograniczony będzie ich wpływ na najważniejsze 
wyzwanie polskiego sektora rolnego, jakim jest przebudowa struktur agrarnych i produkcyjnych” 
[Czubak 2012]. W innych opracowaniach autorzy na podstawie dość szerokiej analizy dochodzą 
do dość ogólnych wniosków, że „(…) pomoc publiczna w finansowaniu inwestycji powinna być 
kierowana do gospodarstw rolniczych potencjalnie rozwojowych, które nie posiadają zdolności 
do sfinansowania inwestycji bez pomocy publicznej. Poza strefą pomocy powinny się znaleźć 
gospodarstwa zbyt małe, aby gwarantować w przyszłości samodzielny rozwój, ale także zbyt duże, 
które bez pomocy publicznej są w stanie zgromadzić środki finansowe na inwestycje [Kusz 2015]. 

Jak wynika z danych informujących o wydatkowaniu środków z PROW 2007-2013 przezna-
czonych na działania inwestycyjne w gospodarstwach rolniczych, głównie były one przeznaczane 
na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Powstaje pytanie, czy była to główna potrzeba 
polskich gospodarstw rolniczych, czy może procedury administracyjne zachęcały do tego typu 
inwestycji. Nieliczni autorzy wskazują, że „(…) procedury ubiegania się o wsparcie z funduszy 
UE są łatwiejsze w przypadku maszyn niż inwestycji o charakterze budowlanym. Z wymienio-
nych powodów, przedsięwzięć związanych z konkretnym kierunkiem produkcji zwierzęcej było 
zdecydowanie mniej. Zjawisko to jest niepokojące, może bowiem wskazywać na to, że rolnicy w 
swoich decyzjach dotyczących przedsięwzięć wspieranych funduszami UE kierują się nie tylko 
potrzebami inwestycyjnymi swoich gospodarstw, ale także możliwościami i warunkami uzyskania 
wsparcia, w tym łatwością jego otrzymania” [Czubak i in. 2010]. Z perspektywy rolnika każda 
inwestycja dofinansowanych ze środków publicznych jest racjonalna (nawet zakup niepotrzebnego 
ciągnika dofinansowanego w 50% – zawsze po 5 latach można będzie go sprzedać). Rozpoczęto 
realizację niektórych działań z PROW 2014 -2020 i pojawia się pytanie, czy procedury admini-
stracyjne zachęcają do racjonalnych działań inwestycyjnych i jak oceniana jest ich efektywność. 
Badani stanowili 33% wszystkich rolników ubiegających się o wsparcie za pośrednictwem jed-
nego, losowo dobranego prywatnego biura konsultingowego w naborze wniosków w 2015 roku.

Materiał i metodyka badań
Głównym celem artykułu jest przedstawienie i krytyczna ocena procedur administracyjnych ubie-

gania się o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych w ramach 
wybranych działań z PROW 2014-2020 oraz sposobów weryfikacji ich racjonalności przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Szczególną uwagę zwrócono na poddziałanie 
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, a w nim operację 
„Premie dla młodych rolników” (pierwszy nabór wniosków był realizowany od 20 sierpnia do 16 
września 2015 roku, drugi nabór od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku). Do realizacji przyjętych 
celów zastosowano studia aktów prawnych i innych dokumentów. Dodatkowo przedstawiono opinie 
10 rolników z północnej części województwa mazowieckiego ubiegających się o wsparcie w ramach 
analizowanego działania w odniesieniu do racjonalności zaproponowanych procedur. 

Wyniki badań
Koncepcja wspierania finansowego ze środków publicznych ludzi młodych, rozpoczyna-

jących prowadzenie działalności rolniczej jest dobrą i niewątpliwie może przyczyniać się do 
rozwoju sektora rolniczego w Polsce. Trudny zawód rolnika, często niedoceniany przez inne 
grupy społeczne, zniechęca młodych i ambitnych ludzi do przejmowania, prowadzenia i rozwi-
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jania gospodarstw po rodzicach. Dlatego zaproponowane i wdrażane poddziałanie „Pomoc w 
rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, a w nim operacja „Premie 
dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020 są uzasadnione. Trzeba jednak podkreślić, 
że aby skutecznie je realizować należy wyraźnie wyartykułować cele i proponować odpowiednie 
procedury ich wdrożenia. Jak wynika z zapisów w PROW 2014-2020, celem operacji „Premie dla 
młodych rolników” jest „ułatwianie wejścia rolnikom posiadającym odpowiednie umiejętności 
do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń” [MRiRW 2016]. Założono także, że 
„Premie dla młodych rolników” przyczynią się do realizacji innowacyjności dzięki skierowaniu 
wsparcia do młodych ludzi, którzy są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka inwestycyjnego 
i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie rolnym związanych z organizacją i 
technologią produkcji. 

Bardzo ważnym elementem w skutecznym wdrażaniu zdefiniowanych celów są przyjęte pro-
cedury administracyjne. W operacji „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020 
określono kryteria dostępu i wymagane dokumenty. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie 
pomysłów inwestycyjnych w ramach omawianej operacji zobowiązany jest do złożenia: 1) wnio-
sku o przyznanie pomocy wraz z odpowiednimi załącznikami, 2) biznesplanu „Młody rolnik”. 
Bardzo dużym zaskoczeniem wśród młodych rolników było wprowadzenie dwóch kategorii 
beneficjentów (potencjalnych rolników) „urządzający” oraz „kierującymi” gospodarstwami rolni-
czymi [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku]. Urządzanie 
gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się 
właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne, a kończy się z chwilą rozpoczęcia 
prowadzenia gospodarstwa jako kierujący gospodarstwem. Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w 
przepisach prawnych dotyczących tego programu, kierujący gospodarstwem to osoba, która: 1) 
dokonała zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej, 
2) wystąpiła o płatności bezpośrednie, 3) wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach 
programów UE lub pomocy krajowej, 4) prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Spełnienie 
choć jednego warunku dyskwalifikuje z otrzymania wsparcia. Badani rolnicy uważają, że takie 
rozróżnianie (urządzający i kierujący gospodarstwem rolniczym) to „bełkot”, świadczący o nie-
zrozumieniu podstaw prowadzenia gospodarstw rolniczych. Sprawą oczywistą i jak najbardziej 
właściwą z punktu widzenia rozwoju rodzinnego gospodarstwa jest to, aby przejmujący je młody 
człowiek jak najszybciej (równolegle) został jego kierownikiem – program blokuje takie działanie. 

Tabela 1. Celowość wybranych procedur administracyjnych w realizacji operacji „Premie dla młodych 
rolników” w ramach 2014-2020 wg badanych rolników 
Table 1. The advisability selected administrative procedures in the implementation of the operation „Bonuses 
for young farmers” in the framework of 2014-2020 by the surveyed farmers
Wyszczególnienie/Specification Ocena procedur/

Evaluation of procedures [%]
zasadne/ 

reasonable
bezcelowe/

useless
Dwie kategorie beneficjentów (potencjalnych rolników) „urządzający” oraz 
„kierującymi” gospodarstwami rolniczymi /Two categories of beneficiaries 
(potential farmers) „transferee farms” and „managers agricultural farms”

0 100

Różne kryteria klasyfikacji gospodarstw – powierzchnia i standardowa 
produkcja/Different criteria for the classification of farms - area and 
standard production

0 100

Zasadność i użyteczność poszczególnych elementów wymaganych w 
tzw. „biznesplanie”/The usefulness of the various elements required in 
the so-called. „Business plan”

0 100

Kryteria w ocenie punktowej/The criteria in the evaluation point 0 100
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study based on research
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Dodatkowo trzeba wyraźnie podkreślić, że przy zaproponowanym rozwiązaniu potrzebna jest 
„armia urzędników”, która będzie przeprowadzać głębokie analizy czy przypadkiem właściciel 
gospodarstwa nie jest jego kierownikiem. 

W naborze wniosków, który odbył się od 20 sierpnia do 16 września 2015 roku wnioski o 
przyznanie 100 tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania złożyło 3313 młodych 
rolników. Jak oszacowali pracownicy ARiMR, 407 z nich nie spełniało warunków do otrzymania 
takiego wsparcia z powodu m.in. złożenia wniosku o wypłatę dopłat bezpośrednich wcześniej niż 
wniosku o przyznanie premii dla młodych rolników. W 2016 roku pojawiło się Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje 
typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. W wyniku zmian dopuszczono możliwość, że wnioskujący o wsparcie w ramach 
operacji „Młody rolnik” może wcześniej wnioskować o dopłaty bezpośrednie. Pytaniem zasadniczym 
jest, dlaczego na początku realizacji analizowanego poddziałnia tak je skomplikowano? 

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego działania przejmowane gospodarstwo 
rolnicze musi spełniać określone wymogi. Wymienia się, że: 1) powierzchnia użytków rolnych 
powinna być równa co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w woje-
wództwie o średniej niższej niż krajowa – równa co najmniej średniej wojewódzkiej oraz nie większa 
niż 300 ha; 2) przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część 
podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego 
lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 
3) ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro. Trzeba 
podkreślić, że wydzielone kryteria dotyczące gospodarstw są wątpliwe. Wynika to z oczywistej za-
leżności pomiędzy powierzchnią UR (bez działów specjalnych – one wyłączone są ze wsparcia) a siłą 
ekonomiczną gospodarstw rolniczych wyrażoną wartością produkcji. Można postawić pytanie, jaki 
jest cel wydzielania dwóch kryteriów. Badani rolnicy twierdzą, że istotnym celem jest komplikacja 
programu i zatrudnienie dodatkowych osób do sprawdzania tych dwóch kryteriów. Zastanawiający 
jest też warunek dotyczący możliwości uwzględniania powierzchni UR będącej w dzierżawie od 
innych podmiotów prywatnych – maksymalnie 30%. Sprawą oczywistą jest, że przy systemie na-
liczania dopłat bezpośrednich, gdzie bardzo ważnym kryterium jest powierzchnia UR, liczba osób 
gotowych do sprzedaży ciągle drożejącej ziemi jest niewielka. Stąd udział UR dzierżawionych w 
ogólnej powierzchni UR gospodarstwa powinien być dopuszczony na wyższym poziomie. 

Dokumentem wymaganym w procedurze ubiegania się o premie dla młodych rolników, który 
ma przedstawiać zasoby gospodarstwa, realizowaną produkcję oraz racjonalność proponowa-
nych działań inwestycyjnych jest biznesplan „Młody rolnik”. Składa się on z kilku elementów 
(przygotowane zostało narzędzie w arkuszu kalkulacyjnym „Excel”). Badani rolnicy stwierdzili, 
że przedstawiony biznesplan jest konstruowany przez doradców rolniczych i jego celem jest 
„zrobienie go zgodnie z wymaganiami, aby otrzymać wsparcie”. Zapisane w nim informacje są 
mało przydatne rolnikowi do prowadzenia i rozwijania gospodarstwa. W minimalnym stopniu 
próbuje uzasadniać racjonalność dokonywanych inwestycji. Główne uwagi wymieniono poniżej.  

W początkowej części biznesplanu rolnik ma wykazać „sposób osiągnięcia wzrostu wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa” oraz cele „końcowe” i „pośrednie”. Informacja ta jest zupełnie 
zbędna, bo w dalszej części prezentowane są planowane zmiany w realizowanej produkcji i do-
piero na ich podstawie można ustalić główne przyczyny zwiększenia wielkości ekonomicznej z 
gospodarstwa. Często odbywa się to przez zwiększenie skali produkcji, która może zmienić też 
strukturę (kierunek) produkcji. Konieczność zapisania na wstępie tych informacji daje pożywkę 
dla „nadgorliwych urzędników” do szukania niespójności.

Analizując tzw. „cele końcowe”, nielogiczność i niespójność tego dokumentu się pogłębia. 
Wymienia się wiele celów końcowych, które są oczywiste, np.: zwiększenie wartości produkcji 
towarowej. Skoro gospodarstwo ma wykazać zwiększenie wielkości ekonomicznej to będzie mu-
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siało „więcej sprzedawać wytworzonych produktów”. Kolejne cele końcowe, takie jak: „poprawa 
jakości produkcji, zapewnienie zrównoważenia środowiskowego, poprawa warunków utrzymania 
zwierząt, poprawa warunków higieny i bezpieczeństwa pracy” nie wiążą się z celem głównym 
działania, którym jest „wsparcie finansowe młodych, z odpowiednimi kwalifikacjami ludzi w 
rozwoju przejmowanych przez nich konkurencyjnych gospodarstw rolniczych”.  

W przygotowanym biznesplanie rolnik musi podać „wybrane  działania podejmowanie do reali-
zacji celów końcowych”. Jedną z możliwości jest udział w szkoleniach. Zmuszanie młodej osoby 
(z posiadanymi kwalifikacjami rolniczymi) do tego typu działań oraz zapisywanie tego w analizo-
wanym dokumencie stanowi o jego nieracjonalności. Być może jest to dobra okazja do zapełnienia 
sal, często nudnych i bezproduktywnych szkoleń realizowanych w celu „ich przeprowadzenia”.

W kolejnej części wymaganego biznesplanu (6 arkuszy) ujmowany jest zasób ziemi i spo-
sób jego zagospodarowania w roku wyjściowym i docelowym. Sposób tego ujęcia świadczy o 
chęci autorów do komplikowania prostych spraw i dawanie urzędnikom sprawdzającym pole do 
działania. W pierwszym arkuszu rolnik wprowadza informacje o numerach działek ewidencyjnych, 
w kolejnym podaje informacje o prowadzonych uprawach w gospodarstwie, a w kolejnym pojawia 
się sugestia o przypisaniu danej uprawy do określonej działki ewidencyjnej. Te informacje można 
byłoby przedstawić zdecydowanie prościej – w jednym arkuszu.

Rolnik wprowadzając informacje o zasiewach musi podać oczekiwane plony, jakie można 
uzyskać z ich uprawy (w roku docelowym!). Jest to kompletnie zbyteczna informacja, bo liczony 
jest przyrost wielkości ekonomicznej na podstawie standardowej produkcji (określony w standar-
dzie poziom plonów). Wprowadzenie tej informacji jest kompletnie zbyteczne – chyba, że będzie 
to dobra pożywka dla „urzędników”.

Dodatkowo wydzielony jest arkusz „poplony”, w którym rolnik musi zdeklarować się, czy w 
roku wyjściowym i docelowym będą uprawiane poplony. Jest to zupełnie niepotrzebna informacja, 
ponieważ nie wiąże się z celem przygotowania biznesplanu – wykazania zwiększenia wartości 
ekonomicznej gospodarstwa. Znowu jest to jedynie „pożywka” dla urzędników. 

W gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą konieczne jest przedstawienie zmian 
ilościowych w stadach utrzymywanych zwierząt – przygotowanie obrotu stada. Zaproponowane 
narzędzie jest niedopracowane, ponieważ nie wychwytuje oczywistych błędów (tylko niektóre 
błędy są pokazywane). W omawianym narzędziu możliwa jest do wprowadzenia dowolna liczba 
zwierząt z urodzenia. Na przykład, w stadzie bydła ze stanem początkowym 10 krów można 
wprowadzić 1000 cieląt uzyskanych z urodzenia. Oczywiście jest to jaskrawy przykład pokazujący 
niedoskonałość narzędzia. Pojawia się pytanie, czy osoba oceniająca przedstawiony biznesplan 
będzie na tyle kompetentna, aby wychwycić błędy.

W następnych częściach biznesplanu wskazane jest, aby przedstawić zestaw środków transportu, 
maszyn, narzędzi, urządzeń oraz budynków i budowli. W ramach tych informacji należy podać rok 
produkcji, budowy, modernizacji lub remontu kapitalnego. Jest to zupełnie niepotrzebna informacja 
pod względem celu przygotowania biznesplanu. Oczywiście wprowadzając te informacje wnioskuję, 
że poddawane będą one ocenie. Zastanawiające jest, na jakiej podstawie „ambitny” urzędnik będzie 
oceniał posiadane wyposażenie w danym gospodarstwie? Aby to robić potrzebne są precyzyjne normy 
i normatywy. Bez takich wytycznych dobrowolność w ocenie wprowadza tylko niepotrzebny chaos. 

Kolejne części biznesplanu dotyczą planowanych inwestycji w gospodarstwie z uzyskanych 
środków pomocowych. Wskazane jest, aby je podzielić na: „planowane inwestycje w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu” oraz „planowane pozostałe inwestycje (niemające wpływu na 
ochronę środowiska i klimatu)”. Uważam, że podział planowanych inwestycji na te dwie grupy z 
punktu widzenia realizowanego celu przygotowanego biznesplanu, jest kompletnie niepotrzebny.

Kolejne informacje wymagane w biznesplanie, związane z zakupami i sprzedażą nawozów 
organicznych w żaden sposób nie wiążą się z celem jego przygotowania.  Podkreślić należy, że 
właściwe zagospodarowanie nawozów organicznych jest warunkiem koniecznym prowadzenia 
gospodarstwa rolniczego zapisanego w „Normach i wymogach wzajemnej zgodności (Cross-
-Compliance)” i nie ma potrzeby powtórnego sprawdzanie spełnienia obowiązujących warunków.
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W następnej części należy przedstawić „planowane zakupy obrotowych środków do produkcji 
w okresie realizacji biznesplanu”. Jest to działanie kompletnie niezwiązane z celem sporządza-
nego biznesplanu. Sprawą oczywistą jest, że prowadząc towarowe gospodarstwo rolnik musi 
zakupić obrotowe środki do produkcji. Zmuszanie rolnika do wpisania konkretnych kwot, które 
zostaną przeznaczone na zakup określonego środka obrotowego to tylko doskonała pożywka dla 
„ambitnych urzędników”. Po co te informacje podawać, skoro celem biznesplanu jest wykazanie 
zwiększenia wartości ekonomicznej gospodarstwa? 

Inna konieczność to prowadzenie prymitywnej, niczemu niesłużącej, urągającej jakimkolwiek 
zasadom ewidencji „przychodów i wydatków”. Najbardziej szkodliwe jest, że musi być spójność 
pomiędzy tym co przedstawimy w biznesplanie (wpływy i wydatki operacyjne), a tym co mamy 
wykazać na poziomie ewidencji. W przypadku odstępstw należy modyfikować biznesplan, który 
musi być zaakceptowany przez urzędnika ARiMR. Po co w ten sposób komplikować program?

Reasumując omawiany biznesplan można stwierdzić, że jego przydatność do oceny racjonal-
ności działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych jest mała, natomiast komplikacja daje 
możliwość wykreowania „bezproduktywnych miejsc pracy” (doradca przygotowujący dokument 
i urzędnicy prowadzący ocenę). Bardzo szkodliwe jest niedoprecyzowanie wielu elementów w 
nim zawartych. 

Wprowadzono ocenę punktową w analizowanym działaniu. Zaproponowane zostało 20 kryteriów 
oceny, z których znaczna część nie wiąże się z celem tego działania. Jednym z kryteriów oceny 
jest związek planowanej do realizacji inwestycji z jej oddziaływaniem na „ochronę środowiska i 
klimatu”. Poddany jest wykaz potencjalnych środków trwałych i przypisana jest im określona liczba 
punktów. Zastanawiające jest kto ją określał? Przykładem jest obora płytka wolnostanowiskowa 
[maty) z automatycznym systemem usuwania odchodów za 17 punktów, a  robot do czyszczenia 
rusztów za 24 punkty. Można wyciągnąć wniosek – im silniejsze lobby, tym więcej punktów.  

Podsumowanie i wnioski
Środki publiczne powinny być wydatkowane z należytą starannością. Aby to realizować muszą 

być określone wyraźne cele ich wydatkowania i zaproponowane odpowiednie procedury ocenia-a i zaproponowane odpowiednie procedury ocenia-
jące je pod kątem zdefiniowanych celów. Powinny być one stosunkowo proste dla wnioskującego 
o dofinansowanie (nie powinien mieć najmniejszych problemów, aby samodzielnie wniosek 
przygotować) oraz jednoznaczne i łatwe do oceny dla urzędników administracji. Na polską wieś 
w latach 2007-2013 w PROW wpłynęły znaczne środki z UE. Z osi „Poprawa konkurencyjności 
sektora rolnego i leśnego” zostały one głównie wykorzystane na zakup ciągników, maszyn i 
urządzeń wyprodukowanych w krajach Europy Zachodniej. Można stwierdzić, że w niewielkim 
stopniu wskazane działania zwiększyły konkurencyjność polskich gospodarstw i w niewielkim 
też zakresie przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa 
w Polsce. Niewątpliwie procedury administracyjne zachęcały do tego działań. 

Został uruchomiony PROW 2014-2020. Analizowane wymagania administracyjne ubiegania 
się o dofinansowanie oraz procedury oceniające zasadność działań inwestycyjnych w podziałniu 
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (w nim operacja 
„Premie dla młodych rolników”) są skomplikowane, mało użyteczne, nieprecyzyjne i skłaniające 
rolników do prostych (najczęściej nierozwojowych) inwestycji. 
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Summary
The main objective of the paper was critical assessment of the administrative procedures for applying for 

funding investments in farms from the “Rural Development Programme” 2014-2020. Public funds should 
be spent with due diligence. They must be defined clear goals for their spending and proposed appropriate 
assessment procedures. They should be relatively simple for applying for funding and clear in the evaluation 
of administrative staff. Analyzed in the article, the administrative requirements of applying for funding and 
the procedure for assessing the validity of investment activities in the operation “Help in starting a business 
for young farmers” are complicated, useless, imprecise and inducing farmers to primitive, simple (usually 
unprogressing) investments.
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