
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Wojciecha Skurkiewicza, Henryka Górskiego,  

Beatę Gosiewską, Bohdana Paszkowskiego,  

Przemysława Błaszczyka i Zdzisława Pupę  

na 51. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku z licznie zgłaszanymi uwagami rolników co do funkcjonowania programu rolnośrodowisko-

wego, a w szczególności co do braku należytej informacji o przyjętych rozwiązaniach w 2013 r. nawet w 

momencie podpisywania zobowiązań rolnośrodowiskowych, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o po-

danie przepisów i przedstawienie ich interpretacji oraz kryteriów, jakie stosowane są podczas wydawaniu 
decyzji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie zwrotu płatności rolnośrodowi-

skowych otrzymanych przez beneficjentów. Nasze pytanie jest związane z funkcjonowaniem rozporządzenia 

ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007–

2013, dostosowującego przepisy do Rozporządzenia KE nr 65/2011. 

Wraz z wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia MRiRW, jak wynika z informacji uzyska-
nych bezpośrednio od rolników, dochodzi do odbioru na jego podstawie przyznanych płatności rolnośrodo-

wiskowych za okres od 2011 r. od beneficjentów, którzy dopiero wtedy rozpoczęli realizację programu. Panie 

Ministrze, nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż przepisy unijne w tym zakresie nie uległy zmianie od 2011 r., a 

postępowanie agencji w stosunku do rolników uległo zasadniczej zmianie. Nasuwa się więc zasadne pytanie 
odnośnie do przyczyny takiego postępowania agencji. 

Nadmieniamy, że chcielibyśmy uzyskać informacje na temat procedur i przesłanek odbierania płatności w 

odniesieniu do całego okresu funkcjonowania płatności rolnośrodowiskowych. Chodzi o następujące dane: 
wobec ilu rolników agencja wystąpiła o zwrot płatności rolnośrodowiskowych od 2004 r. i z jakich przyczyn; 

jaki to jest procent wszystkich beneficjentów (w skali poszczególnych województw); wobec ilu rolników 

doszło finalnie do egzekucji należności. 

Na koniec jeszcze raz prosimy Pana Ministra o szczegółowe informacje odnośnie do planowanych działań 
rolnośrodowiskowych w nowym PROW 2014–2020 oraz o udzielenie wyjaśnień co do zobowiązań benefi-

cjentów korzystających z tego programu wsparcia, zakresu przenoszenia zobowiązań z poprzedniego okresu 

2007–2013 na nowy okres i przewidywanych przez resort potencjalnych skutków dla rolników. 
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