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Porządek posiedzenia: 

 1. Prezentacja sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Unijne 

wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało 

rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń”. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Waldemar Bonkowski, Margareta Budner, Jerzy Chróścikowski, 

Wiesław Kilian, Józef Łyczak, Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Tadeusz Romańczuk, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki ze współpracownikami, 

Europejski Trybunał Obrachunkowy: 

członek Janusz Wojciechowski, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

główny specjalista w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Kojtych, 

przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

Związku Zawodowego Młodych Rolników, Sekcji Krajowej Rolnictwa NSZZ „Solidarność”. 

 

Ad 1. 
 

 Raport specjalny „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, 

tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń” przedstawił Janusz 

Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Zadaniem 

unijnych audytorów było sprawdzenie, na ile wsparcie Unii Europejskiej faktycznie pomogło 

młodym rolnikom. Kontrola skupiła się na czterech państwach członkowskich UE, tzn. Polsce, 

Francji, Hiszpanii i Włoszech, gdzie wydatki na rzecz młodych rolników były największe. 

W ostatniej dekadzie ogólna liczba rolników w UE spadła, z 14,5 mln w 2005 r. do 10,7 mln 

w 2013 r. Oznacza to, że w ciągu jednego dziesięciolecia UE straciła 4 mln gospodarstw 

rolnych. Zmniejszyła się także liczba młodych rolników: z 3,3 mln do 2,3 mln. Z raportu 

wynika, że wsparcie UE okazało się najefektywniejsze w Polsce. Jak pokazują statystyki, 

w latach 2007–2013 w Polsce liczba rolników poniżej 35. roku życia pozostała bez zmian, 

czyli na poziomie 12%, a w grupie wiekowej 35–44 lata wzrosła o 2%. Zmalała natomiast 

o ponad 6% liczba rolników po 65. roku życia. Raport wskazuje także, że pomoc dla młodych 

rolników nie jest odpowiednio ukierunkowana, a wsparcie nie jest przyznawane na podstawie 



 

 

rzetelnej oceny potrzeb. W rezultacie pomoc nie zawsze trafia do młodych rolników, którzy jej 

potrzebują, ale czasem jest udzielana gospodarstwom, w których młodzi rolnicy są jedynie 

udziałowcami i odgrywają niewielką rolę. Zdaniem Janusza Wojciechowskiego, jeżeli chcemy 

zapewnić trwałość rolnictwa w perspektywie wielu pokoleń, to skuteczne wsparcie dla 

młodych rolników powinno być sprawą najwyższej wagi. Poza tym Wspólną Politykę Rolną 

należy planować z wizją – należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego rolnictwa 

oczekujemy w przyszłości, np. w 2050 r. Aby pomoc była skuteczniejsza, UE i państwa 

członkowskie muszą najpierw w bardziej precyzyjny sposób określić, do kogo powinna być 

adresowana i jakie rezultaty ma przynieść, a następnie skoncentrować się na mierzeniu 

osiągniętych postępów. Europejski Trybunał Obrachunkowy, w rezultacie przeprowadzonej 

kontroli, przygotował szereg zaleceń dla Komisji Europejskiej i państw członkowskich. 

Najważniejszym celem wynikającym z przeprowadzonego raportu jest zatrzymanie procesu 

spadku liczby gospodarstw rolnych. Zalecono poprawę systemu oceny potrzeb, skuteczniejsze 

ukierunkowanie działań oraz udoskonalenie monitorowania i oceny rezultatów.  
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