
 

 

ZARZĄDZENIE NR 11 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie określenia zakresu działań w celu przejęcia zadań, które z dniem wejścia w życie ustawy 

z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz w sprawie sposobu 

realizacji tych działań i środków niezbędnych do ich wykonywania 

Na podstawie art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Działania Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, 

o których mowa w art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, zwanej dalej „ustawą”, obejmują: 

1) przygotowanie i wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych niezbędnych do przejęcia zadań, które z dniem 

wejścia w życie ustawy będą realizowane przez Agencję, w szczególności przez przygotowanie: 

a) projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

b) niezbędnych zmian w regulaminie organizacyjnym lub innych wewnętrznych aktach prawnych lub 

procedurach; 

2) dostosowanie systemów teleinformatycznych w zakresie niezbędnym do przejęcia zadań, które z dniem 

wejścia w życie ustawy będą realizowane przez Agencję, w szczególności przez dostosowanie 

infrastruktury teleinformatycznej wraz z architekturą sprzętową; 

3) wdrożenie rozwiązań, w tym teleinformatycznych, zapewniających Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia 

Rolnictwa, zwanemu dalej „KOWR”, nieodpłatny dostęp do krajowego systemu ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności od dnia 1 września 

2017 r.; 

4) przygotowanie przejęcia centralnego rejestru przedsiębiorców; 

5) przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających uzyskanie przez Agencję z dniem 1 września 2017 r. 

akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych dotychczas przez 

Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „ARR”, zadań agencji płatniczej, w szczególności przez: 

a) przygotowanie projektów aktów normatywnych, 

b) przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych i procedur, 
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c) przygotowanie i uzgodnienie projektu umowy delegowania zadań z Agencji do KOWR, 

d) zgłoszenie gotowości do realizacji badania akredytacyjnego; 

6) przygotowanie Agencji do przejęcia od ARR z dniem 31 sierpnia 2017 r. praw i obowiązków, o których 

mowa w art. 46 ust. 3 ustawy; 

7) przygotowanie Agencji do przejęcia pracowników ARR wykonujących zadania, które z dniem wejścia 

w życie ustawy będą realizowane przez Agencję, w szczególności przez opracowanie, w porozumieniu 

z Pełnomocnikiem do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanym dalej 

„Pełnomocnikiem”, wzoru propozycji zatrudnienia w Agencji, zawierającego w szczególności pouczenie 

o prawach przysługujących pracownikom ARR; 

8) wykonanie czynności, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy, uwzględniając w szczególności kwalifikacje 

pracowników przydatne do pracy w Agencji; 

9) zapewnienie sprawnego przejęcia przez Agencję akt spraw, o których mowa w art. 47 ustawy, oraz 

dokumentacji, w tym także nośników elektronicznych, związanej z prowadzeniem wskazanych 

w art. 52 ust. 1 ustawy rejestrów, spisów, wykazów, ewidencji i baz danych; 

10) prowadzenie, w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem, działań informacyjnych dotyczących zmian 

organizacyjnych związanych ze zniesieniem Agencji Nieruchomości Rolnych i ARR oraz utworzeniem 

KOWR, w szczególności w zakresie zakresu zadań, jakie w wyniku tych zmian będzie wykonywać 

Agencja. 

§ 2. 1. Prezes Agencji w zakresie niezbędnym do wykonania działań określonych w § 1 może: 

1) zwracać się do Prezesa ARR o udzielenie informacji, w tym dotyczących: 

a) zadań, które z dniem wejścia w życie ustawy będą realizowane przez Agencję, w szczególności 

w zakresie obowiązujących procedur, 

b) centralnego rejestru przedsiębiorców, 

c) pracowników ARR, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy; 

2) zawierać umowy, w szczególności na wykonanie prac analitycznych, opiniodawczo-doradczych oraz 

wdrożeniowych; 

3) zwracać się do Pełnomocnika o wystąpienie do Prezesa ARR o rozwiązanie, zmianę lub zawarcie umów 

w zakresie niezbędnym do przejęcia przez Agencję zadań, o których mowa w pkt 1 lit. a. 

2. Propozycja zatrudnienia w Agencji jest doręczana pracownikom ARR bezpośrednio przez Prezesa 

Agencji lub przez ustanowionego przez niego w tym celu pełnomocnika. W uzasadnionych przypadkach 

propozycję zatrudnienia można doręczyć w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem operatora 

pocztowego. 

3. Prezes Agencji w zakresie niezbędnym do wykonania działań określonych w § 1 współpracuje 

z Pełnomocnikiem, Prezesem ARR i Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych. 

§ 3. Środki niezbędne do realizacji działań określonych w § 1 zapewnia Agencja. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1) 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 

1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906). 
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