
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Zdzisława Pupę i Janinę Sagatowską  

na 69. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W przyjętym przez rząd projekcie ustawy o dopłatach bezpośrednich zmieniły się – w porównaniu do po-

dawanych wcześniej – kwoty przeznaczone na dopłaty. W projekcie ustawy podano, że skutki planowanych 

dopłat obliczonych dla gospodarstw rolnych – poczynając od 2015 r., a kończąc na 2021 r. – to odpowiednio: 

5 202,42; 13 615,87; 11 442,85; 11 147,63; 10 877,03; 10 079,44; 4 644,38 miliona zł. Łącznie daje to w 

latach 2015–2021 kwotę 67 009,62 miliona zł. 

Z projektu wynika zatem, że z każdym rokiem płatności będą mniejsze – od ponad 13 do ponad 

10 milionów zł rocznie. W projekcie istnieje rozbieżność pomiędzy kwotą stanowiącą dochód budżetu środ-

ków europejskich (64 991,27 mln zł), a kwotą wydatków na prefinansowanie płatności unijnych (66 394,18 

mln zł). Dodatkowo ARiMR oszacowała ogólne koszty implementacji na poziomie około 45,37 mln zł brutto 

(ceny bieżące), podczas gdy wcześniej podawano kwotę 65 milionów. 

W projekcie jest też podany inny niż zapowiadany rozkład wydatków na płatności krajowe. W kolejnych 

latach, licząc od 2015 r., ma to być odpowiednio: 70,98; 130,56; 112,60; 98,57; 88,06; 78,28; 36,40 (łącznie 

615,44 mln zł). Uwagę zwraca jeszcze jedna rozbieżność: otóż zapowiadano, że na I filar WPR przeznaczone 

będzie 23,5 miliarda euro (ponad 94 mld zł), a teraz podaje się, że do gospodarstw wpłynie jednak niewiele 

ponad 67 mld zł. 

Panie Ministrze, skąd te różnice? Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego tak bardzo maleją kwoty wypłat dopłat 

planowanych na kolejne lata? 

Prosimy także o szczegółowe wyliczenia dotyczące kwot przeznaczanych na dopłaty bezpośrednie w la-

tach 2015–2020 – zarówno z budżetu krajowego, jak i z budżetu unijnego – wraz z podziałem na poszczegól-

ne działania oraz podanie wyliczeń na hektar UR.  

Ponadto prosimy o informację, po jakim kursie zostały przeliczone te kwoty, co dokładnie składa się na 

stawkę płatności, a także na jaki obszar przewiduje się przyznanie dopłat bezpośrednich. 

W związku z przyjęciem nowego PROW na lata 2014–2020 prosimy o szczegółowe informacje na temat 

planowanych działań, wymogów co do inwestycji i beneficjentów wraz z przeznaczonymi na finansowanie 

poszczególnych działań kwotami w planowanym budżecie. 

Z poważaniem 

Zdzisław Pupa 

Janina Sagatowska 

 




