
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 74 

data posiedzenia: 20 września 2017 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w 2016 roku”. 

2. Informacja na temat przejęcia zadań Agencji Rynku Rolnego przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozpoczęciem działalności  

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 1 września 2017 r. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Waldemar Bonkowski, Jerzy Chróścikowski, Wiesław Kilian, 

Józef Łyczak, Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Tadeusz Romańczuk, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki ze współpracownikami, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

p.o. prezesa Maria Fajger ze współpracownikami, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych Michał Wójciak, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Waldemar Wojnicz, 

przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników ARiMR, Polskiego Związku Pszczelarskiego, NSZZ RI „Solidarność”, 

Związku Zawodowego Solidarni, 

Sejm RP: 

poseł Barbara Bartuś. 

 

Ad 1. 
 

 Raport z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku 

przedstawiła p.o. prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger 

wraz z zespołem ekspertów. 

Główne zadania, które realizowała agencja, dotyczyły programów wsparcia rolnictwa, 

przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwoju obszarów wiejskich. Jako agencja płatnicza, 

a także instytucja wdrażająca kluczowe działania względem obszarów wiejskich, 

odpowiadała za efektywne wykorzystanie środków finansowych pochodzących z funduszy 



 

 

unijnych oraz krajowych. Główne programy realizowane przez ARiMR w 2016 r. to m.in. 

systemy wsparcia bezpośredniego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020, PO Ryby 2007–2013, wspólna organizacja rynków owoców i warzyw oraz pomoc 

krajowa. Pomoc udzielona przez ARiMR w 2016 r. wyniosła 26 mld zł, w tym na wsparcie 

bezpośrednie przeznaczono blisko 21,3 mld zł. Największą pomoc w ramach programów 

z funduszy unijnych otrzymały województwa mazowieckie, wielkopolskie oraz lubelskie. Na 

strukturę ARiMR w 2016 r. składały się centrala, 16 oddziałów regionalnych oraz 314 biur 

powiatowych. Stan zatrudnienia w agencji na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 10725 osób, 

z czego ponad połowę stanowili pracownicy biur powiatowych. 

 

Ad 2. 
 

 Informację na temat przejęcia zadań Agencji Rynku Rolnego przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozpoczęciem w dniu 1 września 

2017 r. działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawili podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki oraz p.o. prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger wraz z zespołem ekspertów. 

W dniu 1 września 2017 r. weszły w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r.  

o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (DzU poz. 623) oraz ustawa z dnia 10 lutego 

2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (DzU 

poz. 624). W dniu 31 sierpnia br. zgodnie z przepisami przestały funkcjonować ARR  

i ANR. Zadania realizowane przez ARR jako agencję płatniczą w ramach mechanizmów 

wspólnej polityki rolnej od 1 września przejęła ARiMR. Są to m.in. zadania związane 

z uznawaniem organizacji producentów i zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych 

funkcjonujących na rynkach rolnych, a także – od 2018 r. – zadania związane z udzieleniem 

dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany. Jednocześnie część zadań na podstawie zawartej umowy ARiMR 

delegowała KOWR. Dotyczą one m.in. programu dla szkół, rynku cukru, administrowania 

obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach WPR, dopłat do przechowywania oraz 

interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych, administrowania potencjałem 

produkcyjnym winorośli i wina, realizacji wsparcia pszczelarstwa w ramach WPR oraz 

wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na wybranych rynkach w ramach WPR. 

W ramach realizacji zadań powierzonych KOWR to ARiMR jako jedyna istniejąca w Polsce 

akredytowana agencja płatnicza w UE dokonuje płatności beneficjentom oraz dochodzi 

nienależnie pobranych kwot pomocy. 
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