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Sprawa: informacje dotyczące działalności ARiMR, poruszone w wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika (znak jw.) przekazuję stanowisko ARiMR 
w kontekście nagranej wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas spotkania 
z Kierownictwem ARiMR, której treść została opublikowana w mediach.

Ad 1. Kwestia dotycząca nierozpatrzenia wielu wniosków o dofinansowanie modernizacji 
gospodarstw rolnych

Nabór wniosków w ramach puddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych”, obszar „D” został przeprowadzony przez 
ARiMR w terminie od 19 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r. Przeprowadzony nabór wniosków 
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem rolników - złożono ponad 21 tys. wniosków. Lista 
wnioskodawców, którym przysługiwała pomoc została opublikowana w dniu 18 czerwca 2018 r. 
W myśl § 19 ust. 1 oraz § 35c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

21 sierpnia 2015 r. w spran ie szczegółowych w arunków i trybu przy znaw ania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu ,Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałama 
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 {Dz.U. z 2015poz. 1371) -  w terminie 14 miesięcy od dnia podania do 
publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 18 ust. 1, Agencja wzywa podmiot 
ubiegający się o prz>znanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku lub informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie jej prz\ znania, 
w przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy. Termin ten upłynął 18 sierpnia 
2019 r., przy czym należ\ podkreślić, iż może on być wydłużony zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 ww. 
rozporządzenia.

Wnioski, które wpłynęły do Oddziałów Regionalnych ARiMR w zdecydowanej większości 
(tj. 17 288 wniosków, co stanow iło 80.9% ogółem złożonych) wymagały uzupełnia bądź 
wyjaśnienia, niejednokrotnie kilkukrotnego, co znacznie wydłużyło proces ich oceny. W przypadku 
kiedy wnioskodawcy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentacji, termin rozpatrzenia 
wniosków został wydłużony zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Jednocześnie uprzejmie informuję Pan Rzecznika, że w pierwotnej opublikowanej liście 
kolejności wnioskodawców (18 czerwca 2018 r.), mieszczących się w dostępnym limicie środków, 
zakwalifikowane został) 12 093 wnioski.
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Wychoiiząc naprzeciw potrzebom rolników, ARiMR podjęła działania z MRiRW w celu 
zwiększenia dostępnego limitu środków zapewniającego sfinansowanie wszystkich złożonych 
wniosków, które spełniły kryteria dostępu. Kolejne zmiany przepisów w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych 
województwach lub latach w ramach określonych działań luh poddziałań Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 4 lipca 2018 r. i Dz. U. z dnia 10 maja
2019 r.), skutkowały objęciem limitem wszystkich złożonych wniosków. Podwyższenie limitu 
spowodowało jednak skumulowanie prac i zwiększoną liczbę rozpatrywanych wniosków.

W celu przyspieszenia obsługi wniosków, ARiMR podjęła szereg czynności mających na 
celu usprawnienie weryfikacji wniosków, złożonych w ramach wyżej wymienionego naboru. 
Według stanu na dzień 15 października 2019 r. do zweryfikowania pozostało około 3 tys. 
wniosków, tj. ok 15% spośród wszystkich złożonych w tym naborze. Agencja planuje zakończenie 
weryfikac i wniosków złożonych w ramach tego naboru w terminie do 18 listopada 2019 r.

Ad 2. Kwestia dotycząca nadmiernego formalizmu podejmowanych działań, w tym nadużywania 
drogi sądowej i prowadzenia windykacji w spraw ach beznadziejnych

ARiMR. wszczyna postępowania sądowe tylko w sprawach, w których przemawiają za tym 
ustawowe przesłanki zasadności roszczenia. Jednocześnie należy podkreślić, iż w sprawach 
administracyjnych, w których beneficjenci korzystają z drogi sądowej poprzez złożenie skargi do 
sądu administracyjnego, przyjęte w Agencji zasady obsługi takich spraw w każdym przypadku 
wniesienia skargi do sądu administracyjnego wymagają ponownej analizy sprawy 
z uwzględnieniem możliwości zmiany wydanego rozstrzygnięcia bez kierowania sprawy na drogę 
sądową.

Ewentualne wniesienie przez ARiMR środka zaskarżenia od korzystnego dla beneficjenta 
wyroku sądu I instancji, każdorazowo poprzedzone jest dogłębną analizą merytoryczną sprawy 
uwzględniającą wszystkie jej okoliczności. W konsekwencji ARiMR kieruje środki zaskarżenia 
jedynie do kluczowych spraw, każdorazowo ocenianych pod względem merytorycznym i prawnym.

W zakresie należności przypadających Agencji w związku z wykonywaniem zadań 
wyłącznie z krajowych środków publicznych, ARj MR od roku 2016 umorzyła 88 wierzytelności na 
łączną kwotę 32 042 489,65 zł. W 2019 r. do końca września ARiMR umorzyła 21 wierzytelności 
na łączną kwotę 2 920 555,29 zł.

Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Rzecznika, że jeśli dłużnik wyraża wolę 
dobrowolnej obsługi zadłużenia, to ARiMR podpisuje umowy rozłożenia należności na raty bez 
występowania przez Agencję na drogę sądową lub egzekucyjną. W analogicznym okresie ARiMR 
w zakresie dochodzenia należności z tytułu środków krajowych podpisała z dłużnikami 150 umów 
rozłożenia należności na raty na łączną kwotę 13 124 599,33 zł. W 2019 r. do końca września 
zostało podpisanych 30 umów rozłożenia należności na raty na łączną kwotę 2 353 569,95 zł.

Ad 3. Kwestia dotycząca wypłat zaliczek w ramach systemu płatności bezpośrednich

Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. vr sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej, zarządzania nią i monitorowania je j oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) 
nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549, z późn. zm.), 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. Stosownie natomiast do art. 
75 ust. 1 akapit trzeci ww. rozporządzenia, państwa członkowskie mogą, przed dniem 1 grudnia, 
ale nie przed dniem 16 października, wypłacać zaliczki w wysokości do 50% w przypadku
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płatności bezpośrednich oraz do 75% w przepadku wsparcia w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich, o którym mowa w art. 67 ust. 2.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 75 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013, płatności, o których mowa w ust. 1, nie dokonuje się przed zakończeniem 
weryfikacji warunków kwalifikowalności dokonywanej przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 74. W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego zaliczki na wsparcie przyznane w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich, o których mowa w art. 67 ust. 2, mogą być wypłacane po 
zakończeniu kontroli administrac>jnych zgodnie z art. 59 ust. 1. Jak wynika z art. 
74 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 weryfikacja warunków kwalifikowalności następuje 
w drodze kontroli administracyjnych, które uzupełniają wyniki z przeprowadzonych kontroli na 
miejscu. Oznacza to, że żadne płatności, w tym płatności zaliczkowe w przypadku płatności 
bezpośrednich, nie mogą być dokonane przed zakończeniem tych kontroli. W przypadku płatności 
bezpośrednich przepisy rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nie przewidują żadnych odstępstw 
w tym zakresie, umożliwiających wypłatę tych płatności (w tym zaliczek) przed zakończeniem 
weryfikacji spełnienia warunków kwalifikowalności. Ewentualna wypłata zaliczek na poczet 
płatności bezpośrednich pomimo braku zakończenia kontroli administracyjnych i kontroli na 
miejscu, stanowiłaby naruszenie powyższych przepisów unijnych, co mogłoby się wiązać 
z negatywnymi konsekwencjami finansowymi dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy zaznaczyć, że w Polsce zaliczki na poczet płatności bezpośrednich realizowane są od 
kampanii 2015 r. Pomimo, że przepisy powołane powyżej uniemożliwiają wypłatę zaliczek przed 
zakończeniem kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, dwukrotnie stosowane było 
odstępstwo od powołanych wyżej przepisów. W kampanii 2015 i 2016 wprowadzono przepisy, 
zgodnie z którymi państwa członkowskie mogły wypłacać zaliczki na poczet płatności 
bezpośrednich po zakończeniu kontroli administracyjnych, o których mowa w art. 
74 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013:
- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1748 z dnia 30 września 2015 r. 

ustanawiające, za rok składania wniosków 2015, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do 
poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i działania związane ze 
zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit 
pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich (Dz. Urz. UE L 256 
z 1.10.2015, str. 9),

- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1617 z dnia 8 września 2016 r. 
ustanaw iające, za rok składania wniosków 2016, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do 
poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i działania związane ze 
zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstw o od art. 75 ust. 2 akapit 
pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich (Dz, Urz. UE L 242 
z 9.9.2016. str. 22).

W latach kolejnych tj. w 2017 r. i 2018 r. zaliczki na poczet płatności bezpośrednich można 
było realizować dla rolników, wobec których zakończyły się kontrole administracyjne, 
uwzględniające także wyniki z kontroli na miejscu. Nie zostały wprowadzone po stronie prawa 
unijnego żadne przepisy umożliwiające odstępstwo od tego warunku.

Możliwość realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich uregulowana została 
w przepisach krajowych: na rok 2017 w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 6 października 2017 r. w spraw ie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. (Dz. 
U. poz. 1873) oraz na rok 2018 r. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 11 października 2018 r. w spraw ie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. 
(Dz. U. poz. 1956).
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Mając na uwadze powyższe przepisy i zasady, poniżej przedstawiam realizację zaliczek na 
poczet płatności bezpośrednich w kampaniach od 2015 r. do 2018 r.
Kampania Liczba rolników 

ubiegających się o 
płatności

Liczba rolników, dla 
których zrealizowano 

zaliczki

% rolników, dla 
których zrealizowano 

zaliczki

Zrealizowane kwoty 
płatności 

zaliczkowych
2015 1,355 min 1,072 min 79,1% 2,682 mld zł
2016 1,351 min 1,331 min 98,5% 9,666 mld zł
2017 1,342 min 1,314 min 97,9% 9,183 mld zł
2018 1,323 min 1,293 min 97,7% 9,223 mld zł

Jednocześnie informuję, że od dnia 16 października 2019 r. ARiMR rozpoczęła po raz 
czwarty realizację zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Do dnia 18 października br. 
zrealizowano płatności zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w kwocie 974,53 min zł. 
Realizacja zaliczek zakończy się 30 listopada 2019 r., a od dnia 2 grudnia br. rozpocznie się 
realizacja płatności końcowych. Podobnie jak w 2018 roku warunkiem wypłaty zaliczki na poczet 
płatności bezpośrednich jest zakończenie kontroli administracyjnej z uwzględnieniem wyników z 
kontroli na miejscu. Warunek ten cynika wprost z art. 75 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
w powiązaniu z art. 74 tego rozporządzenia.

Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Rzecznika, że w kampanii 2019 roku po raz 
pierwszy są realizowane zaliczki na wsparcie przyznane w ramach rozwoju obszarów wiejskich,
0 których mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, co z pewnością przyczyni się 
jeszcze do zwiększenia wsparcia realizowanego na rzecz beneficjentów. Do dnia 18 października 
br. zrealizowano płatności zaliczek na wsparcie przyznane w ramach rozwoju obszarów wiejskich 
zrealizowano płatności w kwocie 344,67 min zł. Rea'izacja zaliczek w ramach PROW 2014-2020 
zakończy się 30 listopada 2019 r., a od dnia 2 gmdnia br. rozpocznie się realizacja płatności 
końcowych. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami krajowymi zaliczki PROW wypłacane będą 
w wysokości iloczynu 85% stawki płainośc' w ramach każdej płatności oraz obszaru stwierdzonego
1 liczby zwierząt w ramach kontroli ddir'nistracyjnej.

Ad 4. Kwestia dotycząca obsługi wniosków o przyznanie pomocy na rolniczy handel detaliczny

Rolnicy wykonujący lub podejmujący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego 
(RHD) mogi: składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 
31 stycznia -  1 marca 2019 r. Łącznie złożono 336 wniosków o przyznanie pomocy na tego typu 
działalność. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach poddziałania ., Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi łub ich rozwóf’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.), w ciągu 90 dni od zakończenia naboru, na podstawie 
kryteriów wyboru operacji, Agencja ustaliła kolejność przysługiwania pomocy, efektem czego była 
publikacja na stronie internetowej Agencji listy rankingowej w dniu 28 maja 2019 r. Od momentu 
publikacji listy, wnioski są poddawane kontroli merytorycznej. Wyżej wymienione rozporządzenie 
wykonawcze dla poddziałania 4.2 PROW 2014-2020 określa również, że ARiMR ma na 
rozpatrzenie wniosku 10 miesięcy od daty publikacji informacji o kolejności przysługiwania 
Dom ocy, co oznacza, że określony rozporządzeniem termin upływa z końcem marca 2020 roku (do 
powyższego terminu należy jeszcze doliczyć okres na uzupełnienie wniosku). Według stanu na 
dzień 11 października 2019 r., z 336 wniosków złożonych na RHD zostały zakończone 93 sprawy. 
W trakcie rozpatrywania pozostają jeszcze 243 wnioski, z czego do 217 wnioskodawców wysłano 
drugie pismo o uzupełnienie, co oznacza, że wnioski są już w końcowej fazie oceny.

W skazany powyżej postęp prac nad weryfikacją wniosków jednoznacznie wskazuje, że nie 
istnieje ryzyko przekroczenia terminu na rozpatrzenie wniosków określonych w wyżej 
wymienionym rozporządzeniu M nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Pierw sze nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze 2014
2020 zostały ogłoszone w drugiej połowie 2016 roku. Do dnia 13 października 2019 r. ARiMR 
przeprowadziła 95 naborów wniosków i zakontraktowano 50,20% przyznanego Polsce limitu 
środków -  1 352,37 min zł Za realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020 odpowiedzialna jest nie 
tylko ARiMR, ale także Urzędy Marszałkowskie nadzorowane bezpośrednio przez Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wdrażające priorytet 4 ww. Programu. W 2018 r. 
wykorzystanie limitu środków dla alokacji 2015 roku zgodnie z zasadą N+3 zostało zrealizowane 
z nadwyżką (104,16% limitu środków, tj. 393,46 min zł). Agencja dokłada wszelkich starań, aby 
nie dopuścić do niezrealizowania zasady N+3 w 2019 r. (dla alokacji 2016 roku).

Ad 6. Kwestia dotycząca nieutworzenia żadnej mieszanej grupy roboczej mającej na celu 
znalezienie nowych rozwiązań poprawiających sy tuację wsi i rolnictwa

ARiMR uznaje, że problem tak opisany dotyczy działania M l6 „Współpraca” wdrażanego 
w ramach PROW 2014-2020 i grup operacyjnych EPI, o których mowa w art. 56 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów w iejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozw oju Obszarów 
Wiejskich (EFRROWj i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 487, zpóźn. zm.), a które są beneficjentami w ramach ww. działania.

ARiMR dotychczas przeprowadziła dwa nabory wniosków w ramach działania M16 
„Współpraca”. Pierwszy pilotażowy nabór przeprowadzono w terminie 30 czerwca 2017 r. 
- 3 1  lipca 2017 r., a drugi w terminie 16 listopada 2018 r. -  14 stycznia 2019 r. Ogółem według 
stanu na dzień 13 października 2019 r. zostało podpisanych 10 umów w zakresie wniosków 
złożonych w I naborze. Ponadto w ramach drugiego naboru został zakończony etap weryfikacji 
wniosków o przyznanie pomocy. W związku z zakończoną weryfikacją, 21 operacji 
zakwalifikowało się do przyznania pomocy. Grupy operacyjne EPI, realizujące operacje 
w ramach działania „Współpraca” są wykazywane w Bazie projektów grup operacyjnych EPI na 
szczeblu Unii Europejskiej - https: ec.curopą.eu eip aericulture en mv-eip-agri operational-groups

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 spółpraca‘\  
w terminie 21 dni od podpisania umowy o przyznaniu pomocy beneficjent ma obowiązek złożyć 
informację na temat realizowanej operacji, którą ARiMR zamieści w Bazie projektów grup 
operacyjnych EPI na szczeblu Unii Europejskiej. W związku z powyższym należy uznać, że 
w chwili obecnej funkcjonuje 31 grup operacyjnych EPI na podstawie zawartych lub planowanych 
do zawarcia z ARiMR umów o przyznaniu pomocy.

Ad 7. Kwestia dotycząca funkcjonowania systemu informatycznego

Zgodnie z otrzymanym wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z dnia 
05.02.2018 r. znak: KRR.410.006.01.2017 dotyczącym przeprowadzonej w Centrali Agencji 
kontroli P /l7/113 z zaKresu „Zapewnienia systemu informatycznego do prawidłowej realizacji 
płatności bezpośrednich dla rolników ” nie stwierdzono nieprawidłowości i nie sformułowano 
wniosków pokontrolnych do ARiMR. Kontrola potwierdziła, że Agencja zapewniła realizację 
płatności bezpośrednich dla rolników w ramach kampanii 2015 r. i 2016 r. oraz w rozpoczętej 
kampanii 2017 r. z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Agencji (SIA). Jednocześnie NIK 
sformułowała uwagę, że ARiMR nie prowadząc konsekwentnej dekompozycji architektury systemu 
SIA i usług jego utrzymania wobec niezakończenia budowy własnych kompetencji 
informatycznych, utrwalała stan wysokiej zależności od wykonawcy zewnętrznego.

\gencja wykorzystuje przekazane oceny i uwagi NIK w celu udoskonalenia i poprawy 
efektywności swoich działań. W celu zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego 
SIA, po zakończeniu obecnie trwającej Umowy utrzymamowo-rozwojowej zawartej 
z firmą Enterprise Services Polska Sp. z o.o., w dniu 05.06.2018 r. rozpoczęto prace komisji

Ad 5. Kw estia dotycząca zagrożenia utraty środków w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020
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przetargowej w zakresie postępowania na ,.Zakup usługi utrzymania i rozwoju aplikacji SIA na 
okres 47 miesięcy”.

Zgodnie ze strategią. Agencja sukcesywnie realizuje wyznaczony cel jakim jest 
uniezależnienie się od wykonawców zewnętrznych. W pierwszej kolejności poprzez dążenie do 
utrzymania wewnętrznych systemów informatycznych przez własne kadry w zakresie 
administrowania infrastrukturą, aplikacjami, jak również zarzadzania uprawnieniami. W tym celu 
Agencja podjęła starania w celu pozyskania i utrzymania wykw alifikowanej kadry, dzięki czemu 
przejęła pełną odpowiedzialność za administrację największym z systemów informatycznych 
ARiMR. systemem SIA, który do 2018 r. był rozwijany i utrzym>wany przez firmy zewnętrzne.

Podjęte kroki skutkują stopniowym uniezależnieniem się od pomiotów zewnętrznych 
(dostawców/usługodawców), stworzeniem własnego informatycznego know-how zarówno 
w zakresie utrzymania jak i budowy oraz rozwoju szeregu mniejszych systemów (przy udziale 
anality ków, programistów i testerów zatrudnion>ch w Wydziałach Tworzenia Oprogramowania w 
Warszawie i Lublinie). Dotychczas zbudowany wewnętrzny zespół administratorów systemu SIA 
dysponu,e pełnymi kwalifikacjami niezbędnymi do zarządzania aplikacjami wchodzącymi w skład 
tego systemu. ARiMR administruje w pełni środowiskiem produkcyjnym jak : przedprodukcyjnym, 
czyli przejęła kontrolę nad pełnym cyklem wdrożeniowym wszystkich aplikacji SIA. Przyjęta 
strategia działań ARiMR zaowocowała również zwiększeniem kontroli nad kluczowym systemem, 
poprawieniem elastyczności zarządzania środowiskami aplikacyjnymi SLA oraz postępem 
w zakresie sz>bkości i skuteczności reakoi na zdarzenia na ww. środowiskach. Samodzielna 
obsługa aplikacji pozwala również na szybszą realizację zadań administracyjnych oraz ogranicza 
koszty zarówno w zakresie miesięcznego ryczałtu za usługi utrzymania, jak również koszty 
wykonania nies andardowych prac technicznych w ramach Zleceń Operacyjnych, wcześniej 
realizowanych przez wy konawców zewnętrznych.

Podsumowując pragnę poinformować Pana Rzecznika, że ARiMR realizuje zadania 
związane ze wspieraniem rolnictwa i obszarów wiejskich zgodnie z zobowiązującymi przepisami 
prawa z zachowaniem należ)tej staranność w wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu 
unijnego oraz krajowego, •'rodki z programów rolnych i rybackich w ramach poprzednich 
perspektyw finansowych zostały w pełni wykorzystane przez ARiMR. Również w obecnej 
perspektywie finansowej nie ma zagrożenia ich właściwego wydatkowania.

Do wiadomości:
i. Pan Jan Krzysztof Ardanowski -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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