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W odpowiedzi na pismo nr VII.7202.1.2017.MM z dnia 19 stycznia 2017 r., dotyczące realizacji 

płatności dodatkowej (redystrybucyjnej) za rok 2015, uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia. 

W szczególności pragnę podkreślić, że część twierdzeń zawartych w przywołanym w ww. piśmie 

artykule pt. „Agencja źle wyliczyła dopłaty dla rolników. Teraz musi zabrać jednym, żeby wypłacić 

pozostałym" (Gazeta Wyborcza z dnia 14 stycznia br.), jest nieprawdziwa lub może wprowadzać w błąd. ; 

Ministerstwo podjęło działania w celu sprostowania tych informacji. 

Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)', do przyznania 

płatności dodatkowej za 2015 r. kwalifikuje się ponad 900 tys. rolników. Ze względu na wykorzystanie 

koperty finansowej płatność dodatkowa za 2015 r. nie została dotychczas wypłacona dla ok. 700 rolników. 

Ponadto ARiMR prowadzi ok. 500 postępowań ^administracyjnych dotyczących przypadków śmierci 

rolnika składającego wniosek, która nastąpiła pomiędzy dniem złożenia wniosku a dniem wydania 

decyzji. Oznacza to, że w sumie ok. 1,2 tys. rolników (a nie 90 tys.) nie otrzymało jeszcze płatności 

dodatkowej za 2015 r. 

Pragnę w tym miejscu wyjaśnić, że płatność ta nie jest przyznawana z urzędu, ale na wniosek 

rolnika, który powinien zaznaczyć odpowiednie pole we wniosku o przyznanie płatności. Przy określaniu 

stawki płatności dodatkowej za 2015 r. uwzględniona została zatem powierzchnia zatwierdzona do 

płatności rolników, którzy ubiegali się o tę płatność. W wyniku wnoszonych przez rolników odwołań, 

w przypadku, gdy powierzchnia zatwierdzona wynosiła co najmniej 3,01 ha, w postępowaniu 

odwoławczym brak zaznaczonego wnioskowania uznawano za błąd oczywisty rolnika i przyznawano 

płatność dodatkową. Ponadto, jak wyjaśnia ARiMR, nie wszystkie dane z wniosków zostały poprawnie 

M.in. pismo ARiMR z dnia 30 grudnia 2016 r. nr P-2479-DPB-071.19.2016.JD, udostępnione w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz BIP Rządowego 
Centrum Legislacji, w zakładce dotyczącej prac nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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wprowadzone do systemu informatycznego. W konsekwencji zwiększyła się powierzchnia kwalifikująca 

się do przyznania tej płatności. 

W związku z przekazaniem przez ARiMR nowych informacji dotyczących powierzchni 

kwalifikującej się do wsparcia, MRiRW, na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. 

0 płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551, z późn. zm.), podjęło 

prace legislacyjne w celu skorygowania wysokości stawki płatności dodatkowej za 2015 r. 

Planuje się, że wypłata płatności dodatkowej za 2015 r. rolnikom, którzy dotychczas nie otrzymali 

przyznanej im kwoty wsparcia, nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektem 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki 

płatności dodatkowej za 2015 r. (projekt został skierowany do podpisu), a w niektórych przypadkach - po 

zakończeniu trwającego postępowania administracyjnego. 

Ponadto uprzejmie informuję, że stawka płatności dodatkowej za dany rok obliczana jest jako iloraz 

kwoty środków przeznaczonych na płatność, określonej w stosownych przepisach Unii Europejskiej 

1 powierzchni kwalifikującej się do wsparcia. Przyjęta metodyka ustalania wysokości stawek jest jednolita 

dla wszystkich płatności bezpośrednich i pozwala na jak najlepsze wykorzystanie środków przyznanych 

Polsce. 

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pragnę jednocześnie zapewnić, że ewentualne zmniejszenie 

wysokości stawek płatności przeprowadzane jest w wyjątkowych sytuacjach, w celu zapewnienia 

zgodności z przepisami UE. 
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