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Odpowiadając na pismo z 13.05.2017 r., znak: VII.7202.11.2017.MM, dotyczące systemu
informatycznego

obsługującego

wypłaty

dopłat

bezpośrednich

w

Agencji

Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuję.
Zgodnie z informacją przekazaną przez ARiMR w dniu 1.07.2016 r., ARiMR zawarła umowę
51/Dl/2016/2611 z firmą HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA (obecnie Enterprise
Services Polska Sp. z o. o. ) na utrzymanie i modyfikację systemu informatycznego (SIA)
obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu
ograniczonego.

Umowa

z

Wykonawcą

systemu

informatycznego

jest

realizowana.

Przyjęty przez ARiMR harmonogram wdrożeń poszczególnych funkcjonalności systemu na 2017 r.
jest na bieżąco monitorowany przez Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z informacją przekazaną

przez ARiMR, w dniu 24.05.2017 r., wdrożona

funkcjonalność umożliwiająca wprowadzenie danych z wniosków

została

i przeprowadzenia kontroli

kompletności. Kolejne funkcjonalności umożliwiające sprawną obsługę wniosków w 2017 r. wdrażane
będą systematycznie, tak jak to odbywało się w latach wcześniejszych.
Ponadto, należy podkreślić, iż jeśli zostanie podjęta decyzja o wypłacie w 2017 r. zaliczek na poczet
płatności bezpośrednich, rozpocznie się ona natychmiast po określeniu stawek płatności na 2017 r.
Odpowiednie funkcjonalności systemu informatycznego są już implementowane. Zaliczki będą zatem
mogły być wypłacane już od 16 października br.
Odnosząc się natomiast do realizacji płatności w ramach kampanii 2016 r. należy podkreślić,
że zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
płatności w ramach systemów wsparcia i środków, o których mowa w art. 67 ust. 2, dokonuje
się w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

z danych przekazanych przez ARiMR wynika, że w 2016 r. wnioski o płatności bezpośrednie złożyło
1,351 min rolników. W 2016 r. dla ponad 1,331 min rolników (98,52% składających wnioski) zostały
zrealizowane

zaliczki

na

poczet

płatności

bezpośrednich

na

kwotę

9,666

mld

zł

(w 2015 r. zaliczki zostały zrealizowane dla 1,071 min rolników - 79,10% składających wnioski na kwotę 2,681 mld zł). Kierownicy Biur Powiatowych do dnia 26 maja 2017 r. wydali decyzje
w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za rok 2016 dla 1,327 min rolników, co stanowi
98,22% składających wnioski o przyznanie płatności. Dla porównania za 2015 r. w tym samym
okresie decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich były wydane dla 1,304 min rolników,
co stanowiło 96,21% składających wnioski. Do dnia 26 maja 2017 r. ARiMR wypłaciła rolnikom
płatności bezpośrednie za rok 2016 w wysokości ponad 13,921 mld zł, co stanowi 93,89% koperty
finansowej. Dla porównania za 2015 r. w tym samym okresie była wypłacona kwota w wysokości
12,093 mld zł.
Zgodnie z zapewnieniami ARiMR zostanie dochowany końcowy termin realizacji płatności za 2016 r.,
przypadający na dzień 30 czerwca 2017 r.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej opóźnień w obsłudze wniosków za 2017 r. należy podkreślić,
że wnioski są na bieżąco rejestrowane w systemie kancelaryjnym ARiMR. Do dnia 26 maja
br. złożonych zostało ponad 1 min 248 tys. wniosków (92,42%).
Jednocześnie, na

liczne wnioski

rolników

oraz

organizacji rolniczych. Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013
(tj. płatności

rolno - środowiskowo - klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych

oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku. Jednocześnie rolnicy będą mogli dokonywać
zmian we wniosku do dnia 15 czerwca br., bez narażania się na sankcje. Termin, 31 maja 2017 r.,
z jednej strony daje rolnikom więcej czasu na wypełnienie wniosków, z drugiej zaś ma na celu
umożliwienie terminowego przeprowadzenia wszystkich niezbędnych kontroli tak, aby zapewnić
właściwe działania agencji płatniczej.
Jak zapewnia ARiMR

dokładane są wszelkie starania, aby realizacja płatności bezpośrednich

za 2017 r. przebiegła jeszcze sprawniej niż za 2016 r.
Mam nadzieję, że przekazane informacje w wyczerpujący sposób odpowiadają na zadane
przez Pana Rzecznika pytania. W przypadku dodatkowych wątpliwości zapewniam o gotowości
do dalszych wyjaśnień.
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