Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Znak sprawy:WPR.wrg.058.2.2020

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w związku z zapytaniem Pana Posła Jarosława Rzepy nr 636 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie
płatności w ramach modernizacji gospodarstw rolnych, przekazuję co następuje.
Pomoc na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest wypłacana na wniosek o płatność. W przypadku
opisanym w zapytaniu, wniosek o płatność został złożony na podstawie umowy o przyznaniu pomocy
zawartej pomiędzy beneficjentami a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
W trakcie weryfikacji wniosku wystąpiła konieczność jego uzupełnienia, o czym poinformowano
beneficjentów, wzywając ich do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień. Zgodnie z § 9 ust. 11 umowy
o przyznaniu pomocy, wezwanie do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień, wydłuża termin rozpatrywania
wniosku o płatność o okres dokonywania przez beneficjentów określonych czynności. Po złożeniu
przez beneficjentów uzupełnień wniosek był rozpatrywany, w efekcie czego płatności zostały im
przekazane.
ARiMR jako dysponent środków publicznych pochodzących z budżetu krajowego i budżetu
Unii Europejskiej jest zobowiązana zapewnić, aby wydatki były dokonywane w sposób celowy
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
a wypłacona pomoc musi zgodna z celami PROW na lata 2014-2020. Wymaga to od pracowników
weryfikujących wnioski o płatność, starannego i szczegółowego analizowania złożonej dokumentacji
oraz składanych uzupełnień do wniosków. Pragnę poinformować Pana Posła, że otrzymałem od

Prezesa ARiMR zapewnienie, iż dokłada wszelkich starań, aby w obecnym czasie pandemii proces
obsługi wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia oraz płatności obszarowych w
ramach PROW 2014-2020 trwał możliwie jak najkrócej i należne rolnikom płatności trafiały do nich
niezwłocznie.
Ponadto, pragnę poinformować, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Polski,
wprowadzono szereg rozwiązań, w tym dotyczących etapu płatności, umożliwiających obsługę PROW
2014-2020 pomimo wprowadzanych ograniczeń. Między innymi umożliwiono wypłatę środków bez
konieczności przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji operacji pod warunkiem przedstawienia
przez beneficjenta koniecznej dokumentacji poświadczającej wykonanie zakresu rzeczowofinansowego. Mam nadzieję, że wprowadzone rozwiązania, w tym również organizacyjne i kadrowe
w ARiMR, zapewnią sprawną obsługę PROW 2014-2020.
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