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na podstawie artykułu red. Krystyny Naszkowskiej pt. Agencja źle wyliczyła dopłaty 

dla rolników. Teraz musi zabrać jednym, żeby wypłacić pozostałym, opublikowanego 

w dniu 14 stycznia 2017 r. w „Gazecie Wyborczej”, powziąłem informację, że około 90 

tysięcy rolników nie otrzymało należnej im płatności redystrybucyjnej za rok 2015. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy miało być błędne wyliczenie stawki dopłat do hektara 

za rok 2015. Znaczna część funduszy z puli przeznaczonej na ten cel została już wypłacona, 

co spowodowało brak środków na należne dopłaty w ramach płatności redystrybucyjnej.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 16 stycznia 2017 r. została 

zamieszczona nowa wersja projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności 

dodatkowej za 2015 r. (nr 187 z wykazu prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi). Z treści uzasadnienia tego projektu wynika, że Ministerstwo planuje odstąpić od 

odzyskiwania nadpłaconych kwot płatności dodatkowej za rok 2015, co niewątpliwie należy 

ocenić pozytywnie z punktu widzenia praw rolników i zasady zaufania obywateli do 

państwa i stanowionego przez nie prawa wywodzonej z art. 2 Konstytucji. 

Wskazane wyżej błędne wyliczenie stawki dopłat było spowodowane zwiększeniem 

się powierzchni kwalifikującej się do przyznania wsparcia w wyniku wprowadzenia przez 
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Biura Powiatowe ARiMR dodatkowych wniosków o przyznanie płatności oraz 

uwzględnienia odwołań rolników. Zaistniała sytuacja spowodowała dużą niepewność 

rolników co do wysokości przyznanych im środków. Pragnę zwrócić uprzejmie uwagę, że 

rolnicy planują swoją działalność i związane z nią wydatki z uwzględnieniem przyznanych 

dopłat. Dlatego niezwykle ważne jest zagwarantowanie pewności co do wysokości stawki 

przyznanych płatności. W mojej ocenie zasadne byłoby więc doprecyzowanie procedury 

obliczania powierzchni kwalifikującej się do przyznania wsparcia tak, aby uniknąć 

podobnej sytuacji w przyszłości.

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie 

i poinformowanie mnie o planowanym terminie wypłaty zaległych płatności za rok 2015.
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