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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sprawozdania z działalności Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2018 rok. 

2. Plany pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najbliższy okres. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Waldemar Bonkowski, Jerzy Chróścikowski, Józef Łyczak, Marian 

Poślednik,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

prezes Maria Fajger ze współpracownikiem, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca ekonomiczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Katarzyna Wysocka, 

przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

 

Ad 1. 
 

 Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2018 rok 

przedstawiła prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jako agencja płatnicza, 

a jednocześnie instytucja wdrażająca działania polityki państwa w zakresie rolnictwa, 

rybołówstwa i obszarów wiejskich, dystrybuuje środki finansowe na wspieranie rozwoju 

rolnictwa, rybactwa, obszarów wiejskich oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Przyspieszają 

one zmiany zachodzące na obszarach wiejskich w sferze produkcyjnej, a także pozytywnie 

oddziałują na środowisko oraz funkcje społeczne i kulturowe, wpływając na rozwój 

ekonomiczny obszarów wiejskich, zwiększanie konkurencyjności przetwórstwa rolnego 

i rybnego oraz zrównoważony rozwój sektora rolnego i rybackiego gwarantujący zachowanie 

trwałości środowiska i walorów krajobrazu. 

W 2018 r. ARiMR udzieliła wsparcia na łączną sumę 24,7 miliarda zł. Najwięcej środków, 

14,61 miliarda zł, wypłacono w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; stanowiło to 



 

łącznie 59,06% wszystkich środków. Na PROW 2014–2020 wydano 7,35 miliarda zł, czyli 

29,71%, na pomoc krajową – 1,86 miliarda zł (7,52%), a na Program Operacyjny Rybactwo 

i Morze 2014–2020 – 0,51 miliarda zł (2,06%). Najmniej środków wydano na wspólną 

organizację rynków rolnych – 0,41 miliarda zł (1,65%). W 2018 r. ARiMR realizowała płatności 

z kampanii w 2017 r. i rozpoczęła realizację piętnastej kampanii (Kampania 2018), wypłacając 

ponad 14,6 miliarda zł. Od 2004 r. do końca 2018 r. wypłacono producentom rolnym łącznie 

blisko 172,1 miliarda zł. W 2018 r. ARiMR realizowała także płatności i uruchamiała kolejne 

nabory dla działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Beneficjentami pomocy agencji są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorstwa branży rolno-

spożywczej, grupy producentów rolnych, samorządy lokalne, lokalne grupy działania, podmioty 

sektora rybackiego i koła gospodyń wiejskich. 

 

Ad 2. 
 

 Długoterminowy plan działania ARiMR został określony w Strategii na lata 2016–2020 

i dotyczy w szczególności zapewnienia prawidłowego, sprawnego i skutecznego wydatkowania 

środków pochodzących z funduszy UE oraz środków krajowych, utrzymania wysokich 

standardów obsługi wnioskodawcy oraz beneficjenta, a także zapewnienia efektywnej 

i racjonalnej kosztowo realizacji powierzonych zadań. Planowane jest uruchomienie naborów na 

rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, restrukturyzację małych gospodarstw na 

obszarach objętych ASF, wdrażanie projektów współpracy pomiędzy lokalnymi grupami 

działania, przygotowanie i realizację działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 

oraz w ramach pomocy technicznej. Uruchomione zostaną działania dotyczące promowania 

rybołówstwa zrównoważonego, wspierania akwakultury, rozwoju terytorialnego, wzmacniania 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, tworzenia grup producentów i organizacji 

producentów, wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach systemu wsparcia 

bezpośredniego w kampanii 2019 ARiMR planuje rozpoczęcie wypłaty zaliczek od 

16 października, a płatności końcowych od 1 grudnia 2019 r. i zaplanowała na ten cel ponad 

9 miliardów zł. Agencja wdraża nowy mechanizm pomocowy „Nadzwyczajne środki wspierania 

rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego” – Ptasia grypa. W ramach pomocy krajowej ARiMR 

będzie realizowała dopłaty do materiału siewnego, przewiduje się także uruchomienie pomocy 

finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie, dla producentów rolnych utrzymujących 

świnie, w ramach dostosowania się do programu bioasekuracji. Wdrażana jest stopniowa 

transformacja cyfrowa ARiMR polegająca m.in. na budowie zintegrowanego systemu 

informatycznego dla pomocy krajowej, w tym możliwości złożenia elektronicznych wniosków 

o przyznanie pomocy dla wybranych działań. 

Opracowano w BPS 

 

 

 


