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Sprawa: opublikowanie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  

oraz niektórych innych ustaw – akcja informacyjna 

 

Szanowni Państwo, 

 

W dniu 14 maja 2021r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy  

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw  

(DZ. U. poz. 904), która weszła w życie w dniu  15 maja 2021 r. z wyjątkiem art. 2, który wchodzi  

w życie z dniem 12 czerwca 2021 r.  

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z dyspozycją art. 4 ww. aktu prawnego znowelizowana została ustawa 

z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (ustawa EFRROW), m.in. w zakresie zniesienia przepisów art. 67b 

ustępów 1, 2 i 6, które to wprowadzały możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 

po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków 

otrzymania wsparcia, jak również przywrócenia terminu w toku postępowania w sprawie przyznania 

pomocy. 

W myśl znowelizowanych przepisów wszyscy Wnioskodawcy, których wnioski na podstawie 

dotychczas obowiązujących przepisów epizodycznych pozostawiono bez rozpatrzenia, zobowiązani  

są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) – tj. nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.  

W przypadku niespełnienia określonego warunku przyznania tej pomocy lub określonego wymogu  

we wskazanym powyżej terminie Agencja zobligowana jest do odmowy przyznania pomocy. Stosowny 

komunikat informujący Wnioskodawców o tak istotnej zmianie zasad w toku prowadzonych 

postępowań w sprawie o przyznanie pomocy Agencja zamieściła na swojej stronie internetowej,  

tj. www.arimr.gov.pl.  

(poniżej link do komunikatu  

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-

wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html ) 
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W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą z prośbą o bezzwłoczne wprowadzenie w podległych 

Państwu jednostkach kompleksowej akcji informacyjnej w przedmiotowym zakresie, skierowanej  

do podmiotów ubiegających się o wsparcie. Jednocześnie zwracam się również do Państwa Marszałków  

o bezpośrednie zaangażowanie i aktywność w procesie informacyjnym przy okazji uczestnictwa  

w bieżących spotkaniach z podmiotami mającymi możliwość przekazania tejże informacji osobom 

zainteresowanym. 

Ponadto, zalecam poinformowanie o ww. zmianie przepisów Dyrektorów odpowiedzialnych za obszar 

PROW w Samorządach Województw oraz przekazanie informacji Lokalnym Grupom Działania,  

z którymi zostały zawarte umowy o  warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, a także w miarę możliwości Urzędom Gmin bądź innych instytucjom 

gminnym, celem przekazania do ogólnej wiadomości powyższej informacji, poprzez m.in. umieszczenie 

w widocznym miejscu, np. na tablicy ogłoszeń, treści komunikatu zmieszczonego na stronie 

internetowej Agencji.  

 

Z poważaniem, 

 
Tomasz Kuśnierek 

p.o. Zastępcy Prezesa 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 
 
 
 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Rozdzielnik do pisma P -80- DDD-WL.071.3.2021.IP z dnia 21.05.2021 r. 

 

1. Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

2. Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

3. Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego 

4. Pani Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego 

5. Pan Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego 

6. Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego 

7. Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego 

8. Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego 

9. Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

10. Pan Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego 

11. Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego 

12. Pan Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego 

13. Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

14. Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

15. Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

16. Pan Olgierd Tomasz Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskie 
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