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INFORMACJE NA TEMAT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 

Czym jest ARiMR?  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania 
rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli 
akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z 
budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca 
polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega 
jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.  

Struktura organizacyjna  

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na 
wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest 
trzypoziomowa - Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych w każdym województwie oraz 314 Biur 
Powiatowych.  

Komu pomagamy?  

Głównymi beneficjentami działao realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkaocy wsi, 
przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego 

Realizowane zadania 

 Płatności bezpośrednie 

Płatności bezpośrednie są instrumentem wsparcia dochodów rolników. Polscy rolnicy zostali objęci 
uproszczonym systemem płatności bezpośrednich. Wsparcie finansowe udzielane jest rolnikom 
proporcjonalnie do powierzchni upraw i posiadanych stad zwierząt. Po raz pierwszy płatności 
bezpośrednie zostały wypłacone polskim rolnikom w 2004 roku po akcesji Polski do Unii Europejskiej.  

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia kontynuację procesu 
modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach. 
Zgodnie z intencją UE jest to program, który uzupełnia wspólną politykę rolną. W ramach EFRROW, 
który finansuje PROW w tym okresie, Polska otrzyma 13,2 mld euro, które wraz ze środkami 
krajowymi stanowią łączny budżet w wysokości 17,2 mld euro.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjęty został przez Komisję Europejską na 
posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 24 i 25 lipca 2007 roku.  

W ramach PROW 2007-2013 realizowane są następujące priorytety:  

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego - przez działania:  

- Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,  

- Ułatwianie startu młodym rolnikom,  
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- Renty strukturalne,  

- Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,  

- Modernizacja gospodarstw rolnych,  

- Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,  

- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i 
leśnictwa,  

- Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,  

- Działania informacyjne i promocyjne,  

- Grupy producentów rolnych.  

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich - przez działania:  

- Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW),  

-  Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe),  

-  Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne,  

-  Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie 
instrumentów zapobiegawczych.  

Oś 3 Polepszanie jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - przez 
działania:  

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,  

-  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  

-  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- Odnowa i rozwój wsi.  

Oś 4 LEADER, czyli aktywizacja społeczności lokalnych - przez działania:  

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,  

-  Wdrażanie projektów współpracy,  

-  Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.  

 Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich na lata 2007-2013 

Podobnie, jak w poprzednim okresie programowania, również w latach 2007-2013 Agencja będzie 
realizowała program modernizacji i rozwoju sektora rybołówstwa. Agencja rozpoczęła wdrażanie 
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Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich na lata 2007-2013", który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego. W 
programie tym wyznaczono 5 priorytetów, na które przeznaczono fundusze publiczne (unijne i 
krajowe) w wysokości 870 mln euro. Zaproponowane w Programie priorytety zakładają wspieranie 
przedsięwzięd prowadzących do uzyskania trwałej równowagi pomiędzy zasobami morskimi i 
śródlądowymi, a zdolnością połowową polskiej floty rybackiej. Służyd temu mają m.in. adaptacja i 
modernizacja statków, wsparcie hodowli oraz rybołówstwa śródlądowego, podniesienie standardów 
portów, zakładów przetwórstwa rybnego, a także aktywizacja lokalnych społeczności.  

Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw oraz Wspólna Organizacja Rynku Rybnego  

Pomoc ARiMR w zakresie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw dotyczy rynku owoców i 
warzyw świeżych  

Od 1 stycznia 2008 roku w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw wspierane są 
wstępnie uznane grupy producentów oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw przez:  

- wsparcie wstępnie uznanych grup producentów na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem 
takiej grupy i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz dofinansowanie kosztów inwestycji 
ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania;  

- dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw.  

Najważniejszym elementem wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury jest 
pomoc finansowa dla organizacji producentów rybnych. 

INFORMACJA O MAŁOPOLSKIM ODDZIALE REGIONALNYM ARiMR 

Małopolski Oddział Regionalny ARiMR jest jednym z 16 Oddziałów Regionalnych ARiMR, obejmuje 

Małopolski Oddział z siedzibą w Krakowie oraz 19 Biur Powiatowych ulokowanych w głównych 

miastach powiatów woj. małopolskiego (Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, 

Kraków, Limanowa, Miechów, Myślenice – siedziba w Dobczycach, Nowy Sącz – siedziba w 

Nawojowej, Nowy Targ – siedziba w Czarnym Dunajcu, Olkusz, Oświęcim, Proszowice, Sucha 

Beskidzka, Tarnów, Zakopane, Wadowice, Wieliczka – siedziba w Niepołomicach). 

 

Praktyka/staż/wolontariat są możliwe zarówno w Oddziale Regionalnym, jak i poszczególnych Biurach 

Powiatowych. 

W Oddziale Regionalnym mieszczą się następujące biura: 

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi – zajmujące się obsługą kadrową oraz szkoleniami 

pracowników, 

Biuro Finansowo-Księgowe – zajmujące się obsługą księgową, 

Biuro Kontroli na Miejscu – zajmujące się przeprowadzaniem kontroli w ramach wszystkich 

programów wdrażanych przez ARiMR, 
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Biuro Wsparcia Inwestycyjnego – zajmujące się rozpatrywaniem wniosków dotyczących wszystkich 

programów z zakresu PROW (ich wykaz znajduje się powyższej w ogólnych informacjach o ARiMR), 

Biuro Działao Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich realizujące zadania 

dotyczące zarządzania wykorzystaniem środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach 

PROW, 

Biuro Kontroli Wewnętrznej - realizujące zadania w zakresie wykrywania nieprawidłowości, 

zapobiegania występowaniu tych nieprawidłowości, raportowania o nieprawidłowościach oraz 

rozpatrywania skarg i wniosków, 

Biuro Oddziału Regionalnego – zajmujące się sprawami administracyjnymi. 

 

Stażyści/ praktykanci/wolontariusze w naszym Oddziale zajmują się pomocniczymi pracami 

biurowym: pomagają w obsłudze archiwum i kancelarii poszczególnych biur, rejestrowaniu poczty 

przychodzącej i wychodzącej, archiwizacją, pomagają przy obsłudze beneficjentów, po odpowiednim 

przeszkoleniu i zdaniu wymaganych w ARiMR egzaminów mogą byd dopuszczeni do pracy w systemie 

(w zakresie wyznaczonym dla Stażystów). 

 

Zakres działao przewidziany dla stażystów/praktykantów/wolontariuszy jest zróżnicowany: mają 

możliwośd zapoznania się ze schematem organizacyjnym instytucji paostwowej, obiegiem 

dokumentów, instrukcją kancelaryjną, zapoznają się z programami pomocowymi realizowanymi przez 

ARiMR, zyskują biegłośd w obsłudze urządzeo biurowych. 

Nabierają praktycznych umiejętnośd wykonywania zadao w zawodzie pracownik biurowy. 

 

 


