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 Sprawa: Informacja dot. zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich 

 
Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy wypłat zaliczek na poczet 
płatności bezpośrednich. Zależy mi, aby informacje o prowadzonych działaniach dotarły jak najszerzej do lokalnych 
społeczności w województwie podkarpackim oraz do wszystkich włodarzy wsi, dlatego zwracam się do Państwa  
z prośbą o rozpropagowanie poniższej informacji wśród radnych, sołtysów i rolników. Będę wdzięczny również za 
umieszczenie przesłanych informacji na tablicach informacyjnych u Państwa w placówkach oraz, jeśli będzie to 
możliwe, na stronie internetowej urzędu.  

W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania 
umożliwiające przekazanie w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Ich wypłata rozpoczęła się  
16 października i potrwa do 30 listopada 2015 r.   

Do 30 października ARiMR przekazała na konta bankowe 740 tys. rolników 1,25 mld zł w ramach wypłat tych 
zaliczek. Szacuje się, że płatności zaliczkowe otrzyma ok. 82% rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie  
w roku 2015. Z terenu województwa podkarpackiego zaliczkową formą płatności bezpośrednich objętych 
zostanie ok. 87 tys. beneficjentów wnioskujących o płatności bezpośrednie na terenie naszego województwa. 
Zaliczki przyznawane są z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Rolnikom nie 
będą wydawane decyzje w sprawie przyznania płatności zaliczkowych, informacja o kwocie zaliczki będzie 
podawana w tytule przelewu zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.  

Zaliczki, w wysokości 50% będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, 
płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę stawki wyżej 
wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą: 

 226,85 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej, 
 85,86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej, 
 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz 
 459,52 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin). 

Według danych na dzień 04 listopada 2015 roku na terenie województwa podkarpackiego zaliczkowa wypłata 
płatności bezpośrednich wynosi 60 864 284 zł dla 69 834 beneficjentów. 

Bardzo dziękuję za pomoc w przekazaniu informacji na temat realizowanego działania. 
 

Z poważaniem 
 
Dyrektor POR ARiMR 
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