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Wypłaty płatności bezpośrednich będą w terminie
Autor: Beata Kozłowska
Data: 19 lutego 2016

Jak podaje ministerstwo rolnictwa, terminowe wypłaty
płatności bezpośrednich nie są zagrożone. Kredyty obrotowe
będą natomiast miały prowizje w wysokości 0,25%.
– Nie są zagrożone ustawowe terminy wypłat dopłat bezpośrednich – mówi Ryszard Zarudzki,
wiceminister rolnictwa. – Już 5 sierpnia ubiegłego roku ówczesne kierownictwo resortu miało
informacje o braku należytego nadzoru nad przygotowaniami systemu informatycznego.
Płatności w ramach kampanii 2015 r. nie były prostą kontynuacją z lat poprzednich.
Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa

Zdaniem wiceministra dzisiejsze problemy z płynnością wypłat dla rolników za rok 2015 są wynikiem
zaniechań poprzedniego kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które
doprowadziły do ok. 4-miesięcznego opóźnienia w budowie systemu informatycznego, za
pomocą którego realizowane są dopłaty.
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– Płatności w ramach kampanii 2015 r. nie były prostą kontynuacją z lat poprzednich – podkreślił
wiceminister Zarudzki. – W tej kampanii mamy 18 różnych tytułów do płatności i do ich realizacji
niezbędny był nowy system. Wiedzieliśmy, że są problemy, ale nie myśleliśmy, że te problemy są aż
tak poważne.
Chcemy, aby pod koniec marca br. 80% wszystkich pieniędzy przeznaczonych na wypłaty
płatności bezpośrednich trafiło do rolników.
Halina Szymańska, wiceprezes ARiMR

O obecnym stanie spraw związanych z dopłatami bezpośrednimi poinformowano w czwartek
(18 lutego) na konferencji prasowej w ministerstwie.
– Chcemy, aby pod koniec marca br. 80% wszystkich pieniędzy przeznaczonych na wypłaty
płatności bezpośrednich trafiło do rolników – zapewnia wiceprezes ARiMR, Halina Szymańska.
Wiceminister podkreślił przy tym, że obecne zmiany kadrowe w ARiMR, które dotyczyły tylko kilku
procent pracowników, nie mają żadnego wpływu na realizację płatności. Zdaniem Ryszarda
Zarudzkiego ciężka praca nowego kierownictwa agencji oraz pracowników w biurach
powiatowych doprowadziły do tego, że opóźnienia nie są aż tak duże, jak to wyglądało jeszcze
w połowie listopada ubiegłego roku.
– Mając świadomość trudnej sytuacji rolników, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu 6-miesięcznych
kredytów obrotowych do wysokości Jednolitej Płatności Obszarowej – poinformował wiceminister
Zarudzki. – Oprocentowanie będzie pokrywała ARiMR, a rolnicy zapłacą jedynie prowizję
w wysokości 0,25% od udzielonego kredytu.
– Od 1 marca kredyty będą już dostępne – dodała wiceprezes ARiMR Maria Fajger.
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Pieniądze powinny niedługo zacząć wpływać na konta rolników.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało także zbiór faktów związanych
z bieżacymi wypłatami dopłat bezpośrednich. Jak podaje ministerstwo rolnictwa:

I. Andrzej Gross, były prezes ARiMR, 18 listopada 2015 r. pisemnie poinformował, że system
informatyczny obsługujący płatności bezpośrednie nie został przygotowany i wcześniej ustalone
terminy jego wdrożenia nie zostaną dotrzymane. Przedstawiony jednocześnie przez niego
harmonogram przewidywał znaczne opóźnienie w realizacji wypłat płatności bezpośrednich.
Informował, że wdrożenie części oprogramowania 7 grudnia 2015 r. pozwoli na rozpoczęcie wypłat
płatności bezpośrednich dopiero od 14 grudnia 2015 r.

II. Ponadto były prezes sygnalizował brak środków na realizację płatności bezpośrednich w grudniu
2015 r., w tym na zaliczki tych płatności nie została zabezpieczona kwota 1,386 mld zł, o czym
Agencja poinformowała w dniu objęcia urzędu przez nowego ministra.

III. Wstrzymana została wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Sytuacja wymagała
podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

IV. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel natychmiast podjął interwencję w celu
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przyspieszenia wypłat.
Z firmą realizującą system informatyczny podpisany został aneks.
Opracowano nowy, realny harmonogram wypłat dopłat bezpośrednich.
Zabezpieczone zostały także środki finansowe na ich realizację.
Wypłaty rozpoczęły się terminowo i są realizowane zgodnie z nowym harmonogramem:

V. Od 1 grudnia 2015 r. trwa wypłata płatności bezpośrednich w pełnej wysokości w ramach tzw.
I modułu systemu informatycznego ARiMR, obejmującego: jednolitą płatność obszarową,
płatność dodatkową, płatność za zazielenianie, płatność do krów, płatność do bydła
i płatność do kóz. Płatności wypłacane rolnikom, którzy:
nie są objęci dyscypliną finansową, a więc otrzymują płatności w kwocie do 2 tys. euro (8
489,60 zł),
nie są objęci kontrolą na miejscu oraz
nie mają pomniejszonych płatności (np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian
do wniosków, przedeklarowania powierzchni).

VI. Od 26 stycznia 2016 r. są dodatkowo realizowane płatności do roślin wysokobiałkowych
oraz płatności do owoców miękkich dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa do 15 ha
gruntów ornych i spełniają wymogi dywersyfikacji upraw, a we wnioskach nie zostały stwierdzone
błędy (nieprawidłowości). Płatności są też realizowane dla gospodarstw o powierzchni ponad 15 ha
gruntów ornych, jeżeli rolnicy są zwolnieni z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji
upraw i utrzymania obszarów proekologicznych. Wdrożona również została funkcjonalność
umożliwiająca naliczanie dyscypliny finansowej.

VII. 5 lutego 2016 r. nowe kierownictwo ARiMR zawarło kolejny aneks do umowy z wykonawcą
systemu informatycznego Agencji, zgodnie z którym wdrażanie poszczególnych modułów w tym
systemie jest realizowane w następujących terminach:
8 lutego br. – wdrożenie funkcjonalności umożliwiającej naliczanie płatności dla
następujących schematów pomocowych: płatność do buraków cukrowych, płatność do
ziemniaków skrobiowych, płatność dla młodych rolników, płatność do tytoniu, płatność do
chmielu, płatność do lnu, płatność do pomidorów;
15 lutego br. – wdrożenie funkcjonalności manualnej kontroli administracyjnej z wyłączeniem
wniosków podlegających sankcjonowaniu (z tytułu przedeklarowania powierzchni, złożenia
wniosku po terminie) oraz z wyłączeniem płatności do owiec oraz płatności do konopi
włóknistych.
Ponadto planowane jest wdrożenie następnych modułów w terminach:
22 lutego br. – wdrożenie w pełnym zakresie kontroli administracyjnej spraw obszarowych
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oraz naliczania płatności obszarowych;
11 kwietnia br. – wdrożenie funkcjonalności umożliwiającej kontrolę administracyjną oraz
naliczanie płatności dla rolników podlegających kontroli na miejscu, u których stwierdzono
nieprawidłowości oraz rolników podlegających obowiązkowi utrzymania obszarów
proekologicznych.
Minister Zarudzki zapowiedział także raport z funkcjonowania ARiMR za rządów
poprzedniej koalicji PO–PSL.
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