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Szanowny Panie Prezesie,

W związku z pismem znak KRIR/KK/413/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
wypłaty rolnikom pomocy udzielanej producentom rolnym w związku z wystąpieniem 
w 2019 r. suszy oraz wypłaty pomocy w ramach działań inwestycyjnych PROW 2014-2020, 
tj. modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, których 
celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof – uprzejmie Pana Prezesa informuję, iż aktualnie Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pomoc w ramach kolejnej transzy 280 
mln zł środków budżetowych przeznaczonych na pomoc, o której mowa w § 13v 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz. U. poz. 187, z późn. zm.). W ramach tej kwoty wypłacana jest  pomoc dla około 100 tys. 
producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej 
produkcji rolnej oraz zaliczki dla ponad 36 tys. producentów rolnych którzy ponieśli szkody 
w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i powyżej 5 tys. zł.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że uwzględniając obecną sytuację 
związaną z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 nie ma możliwości określenia 
ostatecznego terminu wypłaty pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach 
rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, 
gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż warunkiem rozpoczęcia wypłat dopłat 
krajowych do materiału siewnego za 2019 r. było wejście w życie przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych 
obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 
2019 (Dz. U. poz.489). Obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy  
realizuję wypłat przedmiotowych dopłat do materiału siewnego za 2019 r.



W instrumentach wsparcia, w których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy 
o przyznaniu pomocy, tj. w „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz „Inwestycji 
zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, płatność następuje na podstawie 
wniosku o płatność. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje wniosek 
o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy 
niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, przy czym 3 miesięczny 
termin na rozpatrzenie wniosku ulega wydłużeniu w przypadku:

a) wezwania beneficjenta do złożenia uzupełnień,
b) wyrażenia przez Agencję zgody na przedłużenie terminu wykonania przez 

beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy,
c) konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub 

w przypadku, gdy zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości 
przyznania pomocy. 

Z informacji przekazanych przez Agencję wynika, że: ponad 70% złożonych 
wniosków o płatność  w ramach ww. instrumentów wsparcia, wymagało uzupełnienia 
dokumentacji bądź poprawy wniosku, zautoryzowane zlecenia płatności w ramach PROW 
2014-2020 są procedowane terminowo. 

Dodatkowo, Agencja zapewnia, iż  dokłada wszelkich starań, wprowadzając m.in. 
różne rozwiązania organizacyjne, aby w obecnym czasie pandemii zapewnić realizację 
procesu obsługi instrumentów wsparcia, w tym jak najszybsze wypłaty środków. 
Nieterminowa obsługa wniosku o płatność często spowodowana jest koniecznością zawarcia 
z beneficjentem aneksu do umowy, ze względu na wprowadzone przez niego zmiany w 
realizacji operacji, o których poinformował dopiero przy składaniu wniosku o płatność.

           Z poważaniem

Ryszard Kamiński

Podsekretarz Stanu
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