
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 76 

data posiedzenia: 17 października 2017 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po wygaszeniu działania Agencji 

Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Waldemar Bonkowski, Margareta Budner, Jerzy Chróścikowski, 

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

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

sekretarz stanu Zbigniew Babalski ze współpracownikami, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

dyrektor generalny Wiktor Strobel ze współpracownikami, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Dawidek, 

przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Związku Producentów Ryb, 

Polskiego Związku Pszczelarskiego, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt 

Futerkowych, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację na temat funkcjonowania i zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa (KOWR) po wygaszeniu działalności Agencji Rynku Rolnego 

i Agencji Nieruchomości Rolnych z dniem 1 września 2017 r. przedstawili sekretarz stanu 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski oraz dyrektor generalny 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel wraz z zespołem ekspertów. 

Utworzenie KOWR miało na celu ograniczenie kosztów administracyjnych, a także 

zwiększenie jakości obsługi beneficjentów oraz rolników. Główne kierunki działań KOWR 

to m.in. wdrażanie zadań związanych z programami pomocowymi dla rolnictwa, doradztwo 

rolnicze, zarządzanie nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowanie sytuacji 

w rolnictwie, a także zadania związane z rozwojem, promocją oraz edukacją. KOWR 

odpowiada za monitorowanie stanu polskiego rolnictwa, programowanie rozwoju rolnictwa 

i obszarów wiejskich poprzez tworzenie analiz i prognoz, a także współpracę z instytucjami 



 

 

naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Do KOWR zostały przeniesione 

wszystkie dotychczasowe zadania Agencji Nieruchomości Rolnych i część zadań Agencji 

Rynku Rolnego – druga część została powierzona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Obecnie ARiMR jest jedyną agencją płatniczą. Do głównych zadań KOWR 

należy gospodarowanie nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, kształtowanie ustroju rolnego i zarządzanie spółkami strategicznymi Skarbu 

Państwa (42 spółki). Poza tym ośrodek podejmuje działania interwencyjne w celu 

stabilizacji rynków rolnych (zakupy interwencyjne masła, odtłuszczonego mleka w proszku 

i zbóż), realizuje dopłaty do materiału siewnego, wspiera rynek produktów pszczelich 

i rynek cukru, monitoruje umowy na dostarczanie produktów rolnych i podejmuje działania 

mające na celu kontrolę procesów produkcji oraz przetwórstwa. Strukturę ośrodka stanowią 

centrala z siedzibą w Warszawie i 17 oddziałów terenowych (w województwie 

zachodniopomorskim funkcjonują 2 oddziały terenowe).  
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