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PAWE  CZECHOWSKI,1 ADAM NIEWIADOMSKI2

Wp yw funduszy strukturalnych 

na wzrost konkurencyjno ci polskiego rolnictwa 

– aspekty prawne

Celem badawczym projektu oraz artyku u „Wp yw funduszy strukturalnych na 
wzrost konkurencyjno ci polskiego rolnictwa” jest analiza konkurencyjno ci regio-
nów w Polsce z punktu widzenia polskiego rolnictwa poprzez zbadanie efektywno-
ci wykorzystywania funduszy strukturalnych, ekonomicznej procedury ich podzia-
u oraz podstaw prawno–organizacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (PROW). Nale y zwróci  uwag , e tak zakre lona perspektywa badaw-
cza ogranicza si  do analizy tylko cz ci funduszy strukturalnych przeznaczonych 
na wsparcie polskiego rolnictwa. 

Podj te badania, które obj y analiz  spójno ci przepisów prawnych reguluj -
cych PROW, ju  na wst pnym etapie wskazuj  nie tylko praktyczne ekonomiczne 
efekty dysponowania rodkami, ale przede wszystkim maj  pokaza  mo liwe kie-
runki zmian w polskim prawie, zmierzaj ce do w a ciwszego i sprawniejszego dys-
ponowania przez administracj  roln  funduszami strukturalnymi. Dla celów badaw-
czych zanalizowano we wst pnym etapie 3 rozporz dzenia unijne, 2 polskie ustawy, 
ponad 30 rozporz dze  resortowych, jedno obwieszczenie – PROW oraz kilkadzie-
si t wybranych dokumentów o charakterze quasi-prawnym, takich jak wnioski i in-
strukcje dla potencjalnych beneficjentów. W nast pnej fazie bada  analizie poddane 
zostan  dalsze akty prawne, przede wszystkim te najbardziej szczegó owe i kszta tu-
j ce rzeczywisto  prawn , czyli rozporz dzenia resortowe. 

W projekcie badawczym analizie zostaje poddany wp yw mechanizmów or-
ganizacyjno–prawnych na wydatkowanie funduszy strukturalnych na rozwój pol-
skiego rolnictwa, a przede wszystkim na ich spójno  z celami wspólnej polityki 
rolnej. Skuteczno  regulacji prawnych decyduje w sposób istotny o ekonomicz-
nej efektywno ci wykorzystania rodków finansowych funduszy strukturalnych. 
Porównanie mechanizmów prawnych zwi zanych z efektywno ci  wykorzystania 

1 Uniwersytet Warszawski.

2 Uniwersytet Warszawski.
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rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych pozwoli nie tylko na lepsz  re-
alizacj  wspólnej polityki rolnej w regionach, ale przede wszystkim wska e mo li-
wo  usprawnienia procesu administracyjnego rozdysponowywania tych rodków. 

Ju  wst pna analiza prawna wykaza a, e proces rozdzia u rodków z funduszy 
strukturalnych UE wp yn  na wzrost konkurencyjno ci polskiego rolnictwa oraz 
jak zmieni  polskie prawo rolne reguluj ce t  sfer  dzia alno ci polskich rolników. 
Podj to te  prób  odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiste oddzia ywanie polityki 
rolnej realizowanej tak e poprzez wydane normy prawne odpowiada deklarowanym 
celom. 

Cele okre laj ce przeznaczenie funduszy strukturalnych okre lone s  w Progra-
mie Rozwojów Wiejskich na lata 2007–2013.3 W 2004 r., po wst pieniu do Unii Eu-
ropejskiej w Polsce przyj to Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 
w którym uregulowano takie wa ne instrumenty prawne, jak np. renty strukturalne, 
zadania rolno rodowiskowe, zalesianie gruntów, wsparcie tzw. obszarów o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania (ONW), wsparcie dla grup producentów rol-
nych, pomoc techniczn . Obok Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich obowi zywa  
jako cz  Narodowego Planu Rozwoju Sektorowy Program Operacyjny „Restruk-
turyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego i rozwoju obszarów wiejskich” 
(SPO), obejmuj cy m.in. scalanie gruntów rolnych, ró norodno  dzia alno ci rolni-
czej w celu zapewnienia alternatywnych róde  dochodów dla rolników. Szczegó o-
we efekty realizacji tych planów by y ju  przedmiotem analiz ekonomistów. 

Ewolucja polityki rozwoju obszarów wiejskich doprowadzi a do przyj cia 
2007 r. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W Polsce 
g ównym ród em prawa krajowego w zakresie polityki rozwoju obszarów wiej-
skich jest ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich,4 która okre la zadania oraz w a ciwo  organów i jednostek organi-
zacyjnych w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich, warunki i tryb przy-
znawania, wyp aty oraz zwracania pomocy finansowej w ramach dzia a  obj tych 
PROW. Z pierwszym problemem natury prawnej, by nie u y  mocniejszych s ów, 
natury konstytucyjnej spotykamy si  ju  na wst pie naszych bada . PROW w Pol-

3 Projekt Þ nansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Obowi zuj cy PROW opublikowany zosta  w obwiesz-

czeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 pa dziernika 2007, w sprawie Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013, (M.P. Nr. 94, poz. 1035 ze zm.).

4 Dz.U. Nr 64, poz. 427 ze zm. Obok tej ustawy do podstawowych aktów prawnych reguluj cych omawian  pro-

blematyk  mo na zaliczy : ustaw  z dnia 22 wrze nia 2006 r. o uruchamianiu rodków pochodz cych z bu-

d etu Unii Europejskiej przeznaczonych na Þ nansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381ze 

zm.); rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu 

przeprowadzania przez agencj  p atnicz  kontroli niektórych podmiotów wdra aj cych w zakresie wykonywania 

przez te podmioty zada  delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

(Dz.U. Nr 57, poz. 473); rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie po-

dzia u rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr 48, poz. 388) oraz kilka-

dziesi t rozporz dze  szczegó owych reguluj cych przyznawanie pomocy w poszczególnych dzia aniach.
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sce obowi zuje na podstawie obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
które nie jest wymienione w konstytucyjnym katalogu róde  prawa powszechnie 
obowi zuj cego. Wszystkie pozosta e rozporz dzenia szczegó owe odnosz ce si  
do poszczególnych dzia a  odwo uj  si  do PROW. Ta konstrukcyjna zawi o  bu-
dzi szereg w tpliwo ci prawnych, w szczególno ci je eli idzie o skuteczno  stoso-
wanych odes a  do PROW i konsekwencji prawnych zwi zanych z niedostosowa-
niem si  do wymaga  obwieszczenia, które w aden sposób nie mo e okre la  praw 
i obowi zków obywateli. Umiejscowienie Programu Obszarów Wiejskich w akcie 
prawnym niemaj cym charakteru prawa powszechnie obowi zuj cego nale y oce-
ni  sceptycznie z uwagi na wprowadzony zam t i brak precyzyjnego okre lenia po-
zycji prawnej PROW. 

Obok powy szej ustawy wydano kilka innych ustaw oraz kilkadziesi t roz-
porz dze , aby móc skutecznie rozdysponowa  przygotowan  pomoc z funduszy 
strukturalnych dla rolników. Nale y zaznaczy , e mamy do czynienia tutaj z po-
nad dwudziestoma dzia aniami o ró nym, tak e inwestycyjnym, charakterze. Do 
ka dego z dzia a  wydano jedno podstawowe rozporz dzenie reguluj ce tryb i za-
sady przyznawania pomocy oraz w miar  potrzeb inne rozporz dzenia, maj ce na 
celu usprawnienie przekazywania rodków oraz kontrol  ich wydatkowania.5 Wyda-
no równie  szereg dokumentów o charakterze nienormatywnym, takich jak instruk-
cje, obja nienia. Tego typu informacje maj  sprzyja  w zrozumieniu aktów praw-
nych przez rolników. W wi kszo ci przypadków spe niaj  tak postawione zadanie. 
Zauwa y  jednak nale y, e zdarzaj  si  sytuacje, kiedy zachodzi rozbie no  po-
mi dzy tre ci  instrukcji a obowi zuj cym dla danego dzia ania rozporz dzeniem. 

Poddane wst pnej analizie akty prawne wykaza y, e zasady przyznawania 
i rozdzia u rodków pomocy s  poprawne. W sprawach najwa niejszych popraw-
nie recypowano do prawa polskiego zapisy regulacji europejskich, zarówno podda-
j c ocenie procedur  przyznawania pomocy, jak te  i okre lanie kr gu beneficjen-
tów. Ta pozytywna ocena regulacji o charakterze podstawowym nie pozwala jednak 
dokona  pozytywnej oceny ca o ci prawodawstwa okre laj cego rozdzia  funduszy 
strukturalnych dla polskiego rolnictwa. 

5 Dla przyk adu mo na tutaj wymieni : rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wa-

runków i trybu wspó pracy ministra w a ciwego do spraw Þ nansów publicznych z jednostk  koordynuj c  oraz 

audytorem wewn trznym agencji p atniczej (Dz.U. Nr 239, poz. 1730); rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje 

p atnicze danych Þ nansowych i informacji jednostce koordynuj cej (Dz.U. Nr 229, poz. 1674); rozporz dzenie 

Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie po yczek z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce Þ nansowa-

nie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 156, poz. 968); rozporz dzenie Ministra Finansów 

z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przekazywania na rachunek bankowy agencji p atniczej rodków na realiza-

cj  wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 40, poz. 325); rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. 

w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji p atniczej w za-

kresie uruchamiania rodków pochodz cych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskie-

go Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 204, poz. 1506 ze zm.).
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Powa nym utrudnieniem prawnym jest du a liczba zmian rozporz dze  regulu-
j cych przyznawanie pomocy. Przyk adowo rozporz dzenie dotycz ce rent struktu-
ralnych by o zmieniane w latach 2007–2010 sze ciokrotnie, co daje przeci tnie dwie 
zmiany rocznie. Jak na tak krótki akt prawny ilo  zmian, przeprowadzana w trak-
cie trwania procesu przyznawania pomocy, jest znaczna. Kwesti  najtrudniejsz  po-
zostaj  tutaj do  nieprecyzyjne przepisy intertemporalne. Poza tym zmiana PROW 
i zmiana rozporz dze  nie odbywaj  si  w tym samym czasie. Przez kilka miesi -
cy mamy do czynienia z rozbie no ci  zaktualizowanego PROW i jeszcze z nieno-
welizowanym rozporz dzeniem. Ze zrozumieniem nale y przyj  skomplikowan  
procedur  zmiany PROW i niepewno  co do ostatecznego kszta tu zmian zale ne-
go od w adzy europejskiej. Te zmiany jednak nie mog  powodowa  opó nie  w ich 
wprowadzaniu w regulacjach dotycz cych poszczególnych dzia a . Podobne cz ste 
zmiany mo na zaobserwowa  w pozosta ych aktach prawnych dotycz cych przy-
znawania pomocy materialnej. Sama ustawa by a zmieniana ju  siedmiokrotnie. Ze 
zrozumieniem nale y przyj  wyja nienia prawodawcy wskazuj ce na zmieniaj -
ce si  prawo europejskie oraz konieczno  nowelizacji ze wzgl du na zmieniaj c  
si  wielko  pomocy finansowej. Wskaza  jednak nale y, e du a ilo  zmian nie 
wynika tylko z tych dwóch przyczyn i w znacznej cz ci jest wynikiem realizowa-
nia bie cej polityki rolnej lub te , co trzeba przyzna , poprawiania kolejnych b -
dów legislacyjnych. Zmiany te nie s  tylko czysto kosmetyczne, ale niejednokrotnie 
kompletnie zmieniaj  zasady przyznawania pomocy, okre laj  inaczej kr g bene-
ficjentów, a tak e ustalaj  wielko  otrzymanej pomocy na zupe nie innych pozio-
mach. Tego typu zmiany, po czone z do  niejasnymi przepisami przej ciowymi, 
w przypadkach je eli s  wprowadzane, powoduj  chaos prawny, a tym samym de-
stabilizacj  prawa. Nale y zaleci  wprowadzanie tylko zmian koniecznych i to tylko 
tych, które mog  wp yn  na wi ksz  efektywno  danego dzia ania. Stabilno  pra-
wa reguluj cego sfer  prawno–gospodarcz  stanowi warto  wiod c . Do  wspo-
mnie , e du a cz  spraw s dowych podejmowanych przez niezadowolonych po-
tencjalnych beneficjentów lub beneficjentów dotyczy zmieniaj cego si  prawa oraz 
jego niejasnej interpretacji. Ilo  wytaczanych powództw oraz zg aszanych roszcze  
powinna niepokoi , w szczególno ci maj c w pami ci relacj  czasow  pomi dzy 
d ugo ci  rozpatrywania spraw w s dzie a szybko ci  przyznawanej pomocy z fun-
duszy strukturalnych 

Obok kwestii nadmiernej ilo ci zmian jako podstawowe problemy prawne na-
tury legislacyjnej i spójno ci systemu prawnego nale y wskaza  potrzeb  uporz d-
kowania zawartych w rozporz dzeniach poj , w szczególno ci definicji legalnych 
(np. w rozporz dzeniu dotycz cym dzia ania U atwianie startu m odym rolnikom 
w § 2 ust. 1 pkt 1 w sposób nieprecyzyjny okre la si  wymóg dotycz cy powierzchni 
1 ha u ytków rolnych nieruchomo ci), potrzeb  dostosowania niektórych przepisów 
do aktualnie obowi zuj cego PROW (jeden z przyk adów zostanie podany w dal-
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szej cz ci artyku u), potrzeb  zmiany niektórych przepisów w celu unikni cia po-
jawiaj cych si  w zwi zku z ich brzmieniem w tpliwo ci. Tutaj jako przyk ad mo -
na poda  regulacje zawarte w § 18 ust. 1 pkt 5 rozporz dzenia dotycz cego dzia ania 
U atwianie startu m odym rolnikom. Zawarty tam obowi zek podlegania ubezpie-
czeniu spo ecznemu rolników nie wynika z przepisów wspólnotowych. Zastosowa-
nie tego wymogu mo e stanowi  ograniczenie dla grupy osób, które chc  rozpocz  
prowadzenie dzia alno ci rolniczej, jednak nie mog  podlega  ubezpieczeniu rolni-
czemu wynikaj cemu z mocy ustawy. Podejmowane zaostrzenia na mocy wyników 
negocjacji z Komisj  Europejsk  nie mog  by  jedynym wyznacznikiem realizacji 
zamierze  prawodawcy. 

Tego typu dzia ania powinny doprowadzi  do zwi kszenia komplementarno-
ci poszczególnych przepisów i usuni cia istniej cych wewn trznych sprzeczno ci. 

Szeregu doprecyzowa  i usuni cia b dów wymagaj  jednak rozwi zania szcze-
gó owe, które zostan  tutaj wskazane jedynie sygnalnie, aby uzyska  pe ne rozwi-
ni cie w pracy ko cowej b d cej efektem podj tych bada . Proponowane zmiany 
szczegó owe maj  ró ny charakter i zakres. Jedne wprost wskazuj  b dy, które sta-
nowi  powa ne usterki prawne, niektóre z nich zosta y wskazane powy ej, drugie 
pokazuj  rozbie no ci pomi dzy poszczególnymi aktami i dokumentami, jeszcze 
inne wskazuj  tylko uchybienia i usterki natury porz dkowej i redakcyjnej. 

Jako przyk ad tego typu zjawiska wskaza  mo na regulacje dotycz ce jednego 
z najbardziej popularnych dzia a  „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W § 2 ust. 
1 pkt 4 rozporz dzeni dotycz cego tego dzia ania wprowadza si  ograniczenie wie-
kowe dla osoby fizycznej, która mo e ubiega  si  o pomoc. Wskaza  nale y, e ani 
przepisy wspólnotowe, ani PROW, który wskazuje, e osoba fizyczna jest pe nolet-
nia i nie osi gn a wieku emerytalnego, nie wprowadzaj  wprost takiego ogranicze-
nia. Przy za o eniu, e przez wiek emerytalny zawarty w PROW wnioskodawca ma 
rozumie  zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpiecze-
niu spo ecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), który 
stanowi, e „Emerytura rolnicza przys uguje ubezpieczonemu, który spe nia cznie 
nast puj ce warunki: osi gn  wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 
60 lat, a m czyzny 65 lat”; nale y rozwa y  zmian  tego zapisu w rozporz dze-
niu, dostosowuj c go do wymogów PROW w zgodzie z obowi zuj cymi przepisa-
mi o ubezpieczeniu spo ecznym rolników i rozumieniu wieku emerytalnego rolnika 
w my l tej ustawy. W tym przypadku wprowadzona regulacja mo e by  uznana za 
sprzeczn  z regulacj  ustawow . 

Innym przyk adem dotycz cym tego samego dzia ania mo e by  regulacja za-
warta w § 2 ust. 1 pkt 1, która wprowadza, podobnie jak w innych dzia aniach, wy-
móg osi gni cia nadwy ki bezpo redniej z dzia alno ci rolniczej o warto ci co naj-
mniej 4 ESU. Pomijaj c fakt, e du a cz  rolników nie wie, jaka jest rzeczywista 
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wielko  tej jednostki, nale y zwróci  uwag , e stosowanie tej warto ci wydaje si  
by  czasoch onne dla wnioskodawcy i dosy  trudne, pomimo zastosowania systemu 
obja nie  w instrukcjach przygotowanych przez Agencj  Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

Nale a oby rozwa y , czy w tym zakresie nie nale a oby zmieni  rozwi za  
zawartych w PROW poprzez zwi kszenie wagi opisu rozwoju gospodarstwa zawar-
tego w Planie Rozwoju Gospodarstwa (PRG). Dane tam zawarte w wystarczaj cy 
sposób dokumentuj  ywotno  gospodarstwa pod wzgl dem ekonomicznym, do-
tycz  te  ka dego indywidualnego gospodarstwa. Raz opracowany plan dla jednego 
dzia ania móg by by  tylko modyfikowany pod k tem kolejnych wniosków pomo-
cowych i stanowi by podstaw  przyznawania pomocy. Takie rozwi zanie nie tylko 
przyspieszy proces przyznawania pomocy dla rolników, ale pozwoli zapobiec ist-
nieniu kilku rozbie nych Planów Rozwojów Gospodarstwa w odniesieniu do jednej 
i tej samej jednostki produkcyjnej. 

Kwesti  wymagaj c  jasnego okre lenia jest równie  sprawa wzajemnych re-
lacji europejskich i polskich regulacji sieci Natura 2000 oraz programów pomoco-
wych, w szczególno ci programów rolno rodowiskowych. Uregulowana w rozpo-
rz dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
szczegó owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia-
ania „Program rolno rodowiskowy” obj tego PROW na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr 

33, poz. 262 z pó n. zm.) procedura ubiegania si  o pomoc z tego dzia ania wymie-
nia jako jeden z pakietów, w ramach którego realizowane s  zobowi zania rolno ro-
dowiskowe – Pakiet 5. Ochron  gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na ob-
szarach Natura 2000. Opisane w rozporz dzeniu wymagania w pewnych cz ciach 
powtarzaj  elementy planów zada  ochronnych. Zawarto  sporz dzanych przez 
potencjalnych beneficjentów planów dzia alno ci rolno rodowiskowych, w szcze-
gólno ci w zakresie opisu siedliska przyrodniczego lub siedliska l gowego ptaków, 
planów wypasów przy u ytkowaniu pastwiskowym lub ko no–pastwiskowym (za-

cznik nr 1 cz  II pkt 4 powy ej przywo anego rozporz dzenia), mo e okaza  si  
to sama z opisem wyst powania przedmiotów ochrony przyrody oraz opisem ich 
stanu, zagro e , wymogów i mo liwo ci ochrony przyrody, a tak e z opisem uwa-
runkowa  geograficznych, przyrodniczych zawartych w planach zada  ochronnych 
(§ 3 pkt 2 lit. b–c rozporz dzenia Ministra Ochrony rodowiska z dnia 17 lutego 
2010 r. w sprawie sporz dzania projektu planu zada  ochronnych dla obszaru Natu-
ra 2000 – Dz.U. Nr 34, poz. 186). Takie wymagania, których indywidualna analiza 
jest do  kosztoch onna dla potencjalnego beneficjenta, mog  ograniczy  mo liwo-
ci ubiegania si  o pomoc. W celu uproszczenia procedury i bardziej ejektywne-

go wykorzystywania aktu prawa miejscowego, jakim jest plan zada  ochronnych, 
nale y postulowa  rozwa enie doprowadzenia do komplementarno ci w g ównych 
mo liwych elementach planów dzia alno ci rolno rodowiskowej oraz planów zada  
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ochronnych. Postulowa  nale y, aby elementy okre lone w planach zada  ochron-
nych mog y by  bezpo rednio wykorzystywane i aby móc si  do nich odwo ywa  
przy sporz dzaniu planu dzia alno ci rolno rodowiskowej. Okre lone w planach za-
da  ochronnych opisy przedmiotów ochrony – siedlisk przyrodniczych powinny by  
cz ci  planu dzia alno ci rolno rodowiskowej. Beneficjent powinien je wykorzy-
stywa  jako akt prawa miejscowego sporz dzony w skomplikowanej procedurze 
przez fachowców. Wprowadzenie powi zania zawarto ci planów zada  ochronnych 
z zawarto ci  planu dzia alno ci rolno rodowiskowej mo e u atwi  proces absorp-
cji rodków pomocowych.

Kolejnym problemem wynikaj cym na tym etapie prowadzonych bada  jest nie-
spójno  PROW z obowi zuj cymi rozporz dzeniami. Rozumiej c skomplikowan  
procedur  uchwalania PROW oraz istniej ce w wyniku tych zmian ró nice w czasie 
zmieniania PROW i nast pczego zmieniania rozporz dze , nale y wskaza , e nie-
które z przewidzianych w rozporz dzeniach obowi zków i wymaga  nie znajduj  
uzasadnienia zarówno w przepisach prawa wspólnotowego, jak te  w PROW. Maj c 
t  obserwacj  na uwadze, nale a oby jak najszybciej usun  istniej ce sprzeczno ci 
poprzez wprowadzenie zmian w rozporz dzeniach. Ponadto, tak e niektóre z roz-
wi za  przewidzianych w PROW s  wynikiem przyj tych za o e  i dopuszczalna 
jest ich modyfikacja, przy czym w tym wypadku konieczne jest uprzednie uzgodnie-
nie zmian z Komisj  Europejsk , co wp ywa tak e na niestabilno  prawa. Ta mo-
dyfikacja jest tym bardziej wskazana przy nast pnym okresie planowania.

W celu usprawnienia procesu rozdzia u rodków pomocowych zarówno w bie-
cym, jak i przysz ym okresie programowania nale a oby rozwa y  skrócenie ter-

minów przewidzianych na ró ne czynno ci proceduralne w procesie przyznawania 
pomocy, tak aby przyspieszy  proces jej przyznawania. Analizuj c wytyczne zawar-
te w PROW oraz rzeczywisty czas potrzebny do obs ugi wniosku, nale y rozwa y  
ewentualne skrócenie niektórych terminów proceduralnych ze strony przede wszyst-
kim Agencji rozpatruj cej wnioski. Niektóre z tych terminów s  znacznie d u sze, 
ni  przewiduje to Kodeks post powania administracyjnego. Dla przyk adu – rolni-
cy, po przygotowaniu poprawnego wniosku, oczekuj  szybkich decyzji i szybkie-
go wsparcia finansowego. D ugotrwa o  procesu przyznawania pomocy niekiedy 
prowadzi do jego nieefktywno ci. Skrócenie terminów powinno przynie  przyspie-
szenie, którego oczekuj  potencjalni beneficjenci. Przy skracaniu terminów nale y 
jednak dok adnie rozwa y  zasadno  poszczególnych czynno ci i oceni  ilo  po-
trzebnego czasu na ich dokonanie. Racjonalne dostosowanie terminów do zmienia-
j cej si  rzeczywisto ci pozwoli na szybsze rozpatrywanie spraw, nie powoduj c 
jednocze nie zarzutów przewlek o ci i stronniczo ci post powania. 

Zaobserwowano równie  niekonsekwencj  w regulacji ilo ci wymaganych 
danych od potencjalnego beneficjenta. Przyk adowo, bior c pod uwag  wymo-
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gi sprawozdawczo ci, monitoringu i innych przepisów, nale y zastanowi  si , czy 
te wszystkie informacje powinny by  wymagane we wnioskach. Wi cy charakter 
wniosku obj ty pewnymi sankcjami prawnymi powoduje te  to, e te dane powinny 
by  weryfikowalne. Zaleca si , aby te dane znalaz y si  poza najwa niejszymi do-
kumentami. Zabieg ten powinien usprawni  proces wype niana wniosków i ich od-
powiednie skrócenie. Obecnie wype nianie kilkudziesi ciostronicowych wniosków 
sprawia spore trudno ci. Rozwa y  równie  nale y zasadno  stosowania wszyst-
kich zalecanych za czników. Cz  z nich mo e zosta  w czona do samego for-
mularza wniosku, co spowoduje, i  zasadniczo zostanie ograniczona ilo  wype nia-
nych dokumentów, a cz  z nich mo e zosta  skrócona do niezb dnego minimum. 

Wskaza  nale y równie  na rozbudowan  biurokratyzacj  procesu uzyskiwania 
pomocy, a pó niej uzyskiwania p atno ci. Nie wszystkie rozwi zania s  konsekwen-
cj  wymaga  unijnych. Biurokratyzacja tego procesu wymaga równie  utrzymywa-
nia rozbudowanej struktury Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Odnosz c si  tylko sygnalnie do innych mo liwo ci wykorzystywania fundu-
szy strukturalnych w rolnictwie, nale y si  zastanowi , dlaczego nie wszyscy rolni-
cy si gaj  po te pieni dze. Dla przyk adu o pomoc, któr  mo na otrzyma  najpro-
ciej, czyli tzw. dop aty bezpo rednie, ubiega si  tylko 1,4 mln beneficjentów z 2,1 

mln gospodarstw w Polsce. 

Reasumuj c powy sze rozwa ania mo na wskaza  g ówne kierunki zmian. 
Wiele przyj tych w PROW, a w konsekwencji i w krajowych rozporz dzeniach, roz-
wi za  nie wynika wprost z przepisów wspólnotowych, a niejednokrotnie w mniej-
szym lub wi kszym stopniu ograniczaj  one dost p do pomocy (co nierzadko jest 
zabiegiem celowym ustalonym z Komisj  Europejsk , wynikaj cym z potrzeby re-
alizacji celów stawianych poszczególnym dzia aniom). Dokonana szczegó owa 
analiza poszczególnych aktów prawnych wskazuje, e takie zmiany zwi kszaj ce 
efektywno  s  mo liwe. W toczonej debacie na temat przysz o ci Wspólnej Poli-
tyki Rolnej, a przede wszystkim w negocjacjach dotycz cych wysoko ci uzyskiwa-
nej pomocy, nale y wzi  pod uwag  proponowane zmiany i w sposób racjonalny 
wprowadzi  je w ycie. 
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STRUCTURAL FUNDS INCREASE THE COMPETITIVENESS 

OF POLISH AGRICULTURE – LEGAL ASPECTS

Key words: Structural Funds, Polish regions, rural development.

The authors present the results of the research project „The Impact of Structural 
Funds to increase the competitiveness of Polish agriculture.” They analyze the 
competitiveness of Polish regions from the point of view of Polish agriculture by 
examining the effectiveness of the Structural Funds, the allocation of economic 
process and the legal and organizational framework of the Rural Development 
Programme (RDP). They note that their research is limited to the analysis only 
to a part of the Structural Funds which support Polish agriculture.

The study, which included analysis of the consistency of the laws governing the 
RDP, at the initial stage, show not only practical economic effects of the disposal of 
funds, but also show the possible directions of changes in Polish law aimed at more 
appropriate and efficient disposal of agricultural administration of the Structural 
Funds.


