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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpocznie
działalność od września
Autor: Ewa Ploplis
Data: 27 marca 2017

Od 1 września 2017 r. zacznie działać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, tj.
KOWR. Zastąpi on dwie agencje rolne: Agencję Nieruchomości Rolnych oraz
Agencję Rynku Rolnego – zapowiedział minister Zbigniew Babalski, sekretarz
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie mianowany
pełnomocnik ds. utworzenia KOWR.
– Powołałem pełnomocnika ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Został nim
sekretarz stanu Zbigniew Babalski – poinformował minister Krzysztof Jurgiel podczas dzisiejszej
(27 marca 2017 r.) konferencji prasowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
Nominacja nastąpiła zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanej przez Prezydenta RP ustawie
z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
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Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który zacznie działalność od 1 września 2017 r., będzie
odpowiedzialny za programowanie rozwoju polskiej wsi i gospodarowanie nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa. Natomiast wszystkie kwestie finansowe, związane z płatnościami,
przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która przejmie zadania Agencji
Rynku Rolnego.
– Podstawowym celem powołania KOWR jest utworzenie jednej agencji płatniczej i jednej instytucji
prorozwojowej – mówi minister Zbigniew Babalski z MRiRW. – Środki finansowe będą bliżej
rolników – dodaje.

Nie będzie ARR i ANR!
Od 1 września 2017 r. nie będzie: Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Zostaną
one zniesione. Ich funkcje przejmie KOWR i ARiMR.
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Minister Zbigniew Babalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełnomocnik
ds. utworzenia KOWR.

– Do 1 września br. musimy uporządkować najważniejsze sprawy. Pierwszą z nich jest zasób
ludzki. Dzisiaj w dwóch agencjach: Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnej pracuje
3 tys. ludzi. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która będzie pełniła tylko funkcję
płatniczą, będzie 11 302 pracowników. Ta instytucja dostanie od ARR 322 etaty, za którymi pójdą
ludzie, którzy przejdą do ARiMR i dalej będą wykonywać zadania związane z płatnościami –
zapowiada minister Babalski.
W sumie ARR wykonuje obecnie 27 zadań. 15 zadań przechodzi do KOWR, a 12 zadań związanych
z finansami przejdzie do ARiMR.

Jakie zadania będzie wykonywać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie zajmować się m.in. gospodarowaniem
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nadzorem nad spółkami Skarbu Państwa,
analizowaniem poszczególnych rynków rolnych i urządzaniem rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. KOWR będzie zajmował się również doradztwem rolniczym oraz będzie uczestniczył
w programowaniu urbanistyczno-planistycznym, jeśli chodzi o wsparcie obszarów wiejskich oraz
gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Ponadto, rząd będzie mógł powierzyć KOWR realizację innych
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zadań związanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żywnościowych.
W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która będzie pełniła tylko funkcję
płatniczą, będzie 11 302 pracowników.
minister Zbigniew Babalski

– KOWR będzie wykonywać zadania promocyjne i prorozwojowe. Poza gospodarowaniem
nieruchomościami rolnymi również będzie zajmować się kształtowaniem środowiska rolnego –
zapowiada minister Babalski.

Jaki harmonogram działań w najbliższym czasie?
10 lutego 2017 r. zostały przyjęte przez Sejm: ustawa o KOWR oraz wprowadzająca przepisy
dotyczące KOWR. Następnie ustawa, bez poprawek, przeszła przez Senat. W ubiegłym tygodniu, 23
marca br., podpisał ją Prezydent. W ciągu 3 dni po podpisaniu przez Prezydenta Minister Rolnictwa
powołał pełnomocnika, którym obecnie został minister Zbigniew Babalski z MRiRW. Pełnomocnik
w ciągu 7 dni powinien otrzymać listy wszystkich pracowników: ARiMR, ARR i ANR i zacząć
tworzyć KOWR.

Czytaj więcej w tekście: Dwie agencje w jednym! Dzięki KOWR zyska sektor rolny?
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