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Pan
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Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach swojej działalności stale monitoruje proces
przyznawania dopłat unijnych z perspektywy poszanowania praw rolników. Znany jest mi
więc problem dotyczący prawidłowego wdrożenia przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat.
Trwa on od 2015 roku, który był pierwszym rokiem stosowania nowego systemu płatności
bezpośrednich ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1307/2013. Pragnę zwrócić uwagę, że o wskazanym problemie informował mnie Pan
Minister już w piśmie z 15 marca 2016 roku (znak: PB-pb-gg-074-10/16(928)). W piśmie
tym

przedstawiono

przewidywany

harmonogram

dotyczący

wdrażania

systemu

informatycznego w ARiMR. Zgodnie z tym harmonogramem wszystkie funkcjonalności
systemu miały zostać uruchomione w pierwszej połowie 2016 roku, co miało zabezpieczyć
terminowe wypłacenie dopłat za rok 2015. Z komunikatu zamieszczonego na stronie
internetowej ARiMR wynika, że w dniu 1 lipca 2016 r. Agencja podpisała umowę na
utrzymania i modyfikacji systemu SIA z nowym wykonawcą.
Z doniesień medialnych – m.in. artykułu Grzegorza Łakomskiego opublikowanego
w portalu wp.pl w dniu 4 maja 2017 r.1 – wynika, że w bieżącym roku ponownie pojawiły
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się problemy z wdrożeniem zmian w systemie informatycznym, które mogą doprowadzić do
opóźnień w wypłatach dopłat za rok 2017. Ponadto we wskazanym artykule podniesiono, że
nie zakończył się jeszcze proces wypłacania należnych środków za rok ubiegły, co może
skutkować nałożeniem na Polskę sankcji finansowych przez Unię Europejską.
Z najnowszego komunikatu zamieszczonego w tej sprawie na stronie ARiMR w dniu
4 maja 2017 r. wynika, że: „Agencja dystansuje się od walki konkurencyjnej pomiędzy
podmiotami świadczącymi usługi informatyczne oraz doniesień medialnych w tym zakresie.
ARiMR

jest

zainteresowana

prawidłowym działaniem systemu

informatycznego,

pozwalającym sprawnie wypłacać polskim rolnikom należne im dopłaty”. W komunikacie
tym nie wskazano jednak szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania systemu
informatycznego.
Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.),
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie
i przekazanie informacji dotyczących przewidywanego terminu uruchomienia wszystkich
funkcjonalności wskazanego systemu informatycznego oraz wypłaty wszystkich należnych
dopłat za rok 2016.
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