
        Warszawa, 18 września 2017 r. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 

 

Informacja na temat przejęcia zadań Agencji Rynku Rolnego przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozpoczęciem działalności 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 1 września 2017 roku. 

 

 

 

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie: ustawa z dnia 10 lutego 2017 r.  

o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623) oraz ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624). 

Zgodnie z przedmiotowymi ustawami została ograniczona liczba funkcjonujących w Polsce agencji 

rolnych, tj. ARiMR jest jedyną akredytowaną agencją płatniczą UE na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, a z dniem 31 sierpnia br. zostały zniesione ARR i ANR, w miejsce których od 1 września br.  

został  utworzony Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – KOWR. 

Zadania realizowane do tej pory przez ARR, jako agencję płatniczą w ramach mechanizmów 

Wspólnej Polityki Rolnej od 1 września br. stały się zadaniami ARiMR. 

Zadania realizowane w całości przez ARiMR to zadania związane z uznawaniem organizacji 

producentów i zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych oraz 

od 2018 r. zadanie związane z udzieleniem dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału 

siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Jednocześnie w celu ułatwienia procesu przyznawania akredytacji ARiMR, jak również 

optymalizacji obciążeń administracyjnych, zapewnienia ciągłości realizowanych dotychczas przez 

ARR zadań, a także wykorzystania doświadczenia ARR, część zadań ARiMR delegowała KOWR, na 

podstawie zawartej umowy. 

Zadania, które ARiMR deleguje KOWR są określone w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia  

7 września 2009 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa (Dz.U z 2016 r. poz. 1512  

i 2048) i dotyczą:  

 programu dla szkół, o którym mowa w przepisach o organizacji niektórych rynków rolnych, 

 rynku cukru,  

 administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach WPR,  

 dopłat do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na 

poszczególnych rynkach, 

 administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, 



 wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych 

i żywnościowych w ramach WPR, 

 realizacji wsparcia pszczelarstwa w ramach WPR. 

ARiMR, jaka agencji płatnicza, w ramach realizacji powyższych zadań dokonuje płatności 

beneficjentom oraz dochodzi zwrotu nienależne pobranych kwot pomocy.  

KOWR w ramach zadań delegowanych przyjmuje i rejestruje wnioski o przyznanie lub wypłatę 

pomocy, zawiera umowy, przeprowadza kontrole na miejscu, ustala należności, przechowuje  

i udostępnia agencji płatniczej (ARiMR), Komisji Europejskiej lub innym upoważnionym organom 

dokumenty związane z wykonywaniem zadań delegowanych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja została przygotowana przez Departament Rynków Rolnych MRiRW. 

 


