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Wyk az stosowanych sk rótów, sk rótowców i pojęć

AP Agencja płatnicza
ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARR Agencja Rynku Rolnego
COCOLAF Komitet Doradczy ds. Koordynacji Przeciwdziałania Oszustwom (Advisory
Committee for the Coordination of Fraud Prevention)
DOMF Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej
w Ministerstwie Finansów
EFRG Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ERNI Elektroniczny Rejestr Nieprawidłowości w ARR
FAPA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
IJHARS Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
IMS Irregularity Managment System – system uruchomiony przez Komisję Europejską
w celu umożliwienia państwom członkowskim wywiązywania się z obowiązku
informowania o nieprawidłowościach
IR Instytucja raportująca
JK Jednostka koordynująca
KE, Komisja Komisja Europejska
MF Ministerstwo Finansów
MF-R Komórka organizacyjna Ministerstwa Finansów właściwa w zakresie
informowania KE o nieprawidłowościach w obszarze WPR funkcjonująca
w ramach Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej
w Ministerstwie Finansów, który zapewniał obsługę merytoryczną i organizacyjno-prawną Pełnomocnika
Minister RiRW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
(European Anti-Fraud Office)
OP Organ pojednawczy KE
PCz Państwo Członkowskie
Pełnomocnik Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

PION Procedura informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach finansowych
w zakresie wydatków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Raporty PIF Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Ochrona interesów
finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych – komunikaty
do Parlamentu Europejskiego i Rady UE wydawane corocznie przez KE
na podstawie art. 325 TFUE
RIUP Rejestr Nieprawidłowości w ARiMR
Sąd UE Sąd Unii Europejskiej, dawniej Sąd Pierwszej Instancji
SION/EFRG System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
SION/EFRROW System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
SW Samorządy województw
TFUE Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Użytkownicy KE (OLAF), MF-R, instytucje raportujące i obserwatorzy
systemu IMS
WPR Wspólna Polityka Rolna
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ZAŁOŻENIA KONTROLI
Temat i numer kontroli
System zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych (P/15/049).
Uzasadnienie podjęcia kontroli
Kontrola podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. Zarządzanie nieprawidłowościami
w zakresie europejskich funduszy rolnych nie było dotychczas przedmiotem kontroli NIK.
W 2006 r. NIK przeprowadziła kontrolę funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej
funduszy strukturalnych 1, w wyniku której negatywnie oceniła ustanowienie nadmiernie
skomplikowanego systemu informowania Komisji Europejskiej (KE lub Komisja) o nieprawidłowościach
oraz jego funkcjonowanie2. Ustalono m.in., że zatwierdzony przez Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania
Nieprawidłowości Finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
w Ministerstwie Finansów „System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania
funduszy strukturalnych” był zbyt rozbudowany i skomplikowany oraz częściowo niezgodny
z uregulowaniami Unii Europejskiej (UE). Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie (PCz)
mają obowiązek informowania KE m.in. o wszystkich wykrytych nieprawidłowościach na szkodę
funduszy unijnych – w tym rolnych – na kwotę przekraczającą 10 tys. euro. Według danych KE3
w latach 2010–2014 Polska zajmowała wysokie miejsce wśród PCz jeśli chodzi o liczbę i kwotę
zgłoszonych nieprawidłowości w ww. obszarze, co – zdaniem NIK – poza skutecznością w wykrywaniu
nieprawidłowości podlegających raportowaniu – mogło również wynikać z nadinterpretacji
przez organy administracji rządowej przepisów UE w tym zakresie lub niejasnych i nadmiernie
skomplikowanych procedur raportowania ww. nieprawidłowości.
W 2013 r. w mediach szeroko omawiano kwestię żądań przez KE zwrotu środków z europejskich
funduszy rolnych, w związku z nieprawidłowościami w ich wydatkowaniu wykrytymi przez Komisję
w Polsce. W kontroli wykonania budżetu w 2013 r. w MRiRW ustalono, że w latach 2004–2013 KE
w związku z ww. nieprawidłowościami wyłączyła z finansowania wydatki na kwotę 1.114,9 mln zł.
Wprawdzie wyłączona kwota 4 stanowiła jedynie 0,8% kwoty otrzymanej i należnej Polsce
na realizację WPR w latach 2004–2013, jednak – zdaniem NIK – była ona znacząca w wymiarze
finansowym.
Cel główny oraz cele szczegółowe kontroli
Celem głównym kontroli była ocena zgodności realizacji zadań w ramach systemu zarządzania
nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych (Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich),
w szczególności w zakresie informowania Komisji Europejskiej przez Polskę o nieprawidłowościach
w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających przed
Komisją Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z przepisami UE oraz zasadą
należytego zarządzania finansami. Cele szczegółowe sformułowane w ramach celu głównego
definiowały pytania:
1
2
3
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Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych,
Nr ewid. 54/2006/P/05/002/KAP, Warszawa, maj 2006 r.
Kontrolą objęto trzy Sektorowe Programy Operacyjne: „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, „Rozwój zasobów Ludzkich”
oraz „Transport”.
Roczne raporty Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Protection of the European Union’s financial interests
– Fight against fraud i dokumenty towarzyszące tym raportom za lata 2010–2014 (raporty PIF).
Stan na sierpień 2013 r.

ZAŁOŻENIA KONTROLI

1. Czy system informowania Komisji Europejskiej przez Polskę o nieprawidłowościach
w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy rolnych został zorganizowany adekwatnie
oraz funkcjonuje zgodnie z przepisami UE?
2. Czy system obsługi postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej jest odpowiedni?
Zakres podmiotowy kontroli
Kontrola została przeprowadzona w: Ministerstwie Finansów – Departamencie Ochrony Interesów
Finansowych UE5, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w centralach: Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego. W wymienionych jednostkach kontrolę
przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli6, przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 ustawy, tj. legalności,
gospodarności, rzetelności i celowości.
Zakres przedmiotowy
Zakres przedmiotowy kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie systemu zarządzania
nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych w obszarze:
−− informowania Komisji Europejskiej przez Polskę o nieprawidłowościach w wydatkowaniu
środków z tych funduszy; oraz
−− obsługi postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej.
Okres objęty kontrolą
−− w przypadku celu szczegółowego nr 1 objęto lata 2010–2015 r. (I połowa), z uwzględnieniem
zdarzeń wcześniejszych dotyczących obsługi systemu informowania KE o nieprawidłowościach
mających związek z kontrolą;
−− w przypadku celu szczegółowego nr 2 – okres od wejścia Polski do UE (maj 2004 r.) do końca
I półrocza 2015 r.
Czynności kontrolne były prowadzone od 21 maja do 14 sierpnia 2015 r.
5
6

Kierownikiem jednostki kontrolowanej, do którego skierowano wystąpienie pokontrolne, jest Pełnomocnik Rządu
do spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1096.
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PODSUMOWANIE W YNIKÓW KON TROLI
2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację i funkcjonowanie w Polsce
systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych
w obszarze informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu
środków z tych funduszy oraz w obszarze prowadzenia postępowań wyjaśniających przed
Komisją w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Realizacja zadań w ramach tego systemu była
zgodna z przepisami UE oraz zasadą należytego zarządzania finansami7.
Organizacja systemu informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach
w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy rolnych umożliwiała realizację zadań
w tym zakresie.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej opracował i przekazał do stosowania
dokumenty ramowe określające zadania realizowane przez organy i podmioty zaangażowane
w tym procesie. Współpracował również z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań
zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.
Agencje płatnicze opracowały i wdrożyły niezbędne procedury wewnętrzne oraz zapewniły
odpowiednią pod względem liczebności i przeszkolenia obsadę kadrową do obsługi systemu.
Organy i podmioty zaangażowane w proces informowania Komisji Europejskiej
o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy rolnych prawidłowo
realizowały zadania wynikające z przepisów UE. Niedotrzymywanie terminów zgłoszeń
nieprawidłowości do KE, w szczególności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, pomimo dużej skali opóźnień – zarówno pod względem liczby przypadków,
jak i w wymiarze czasowym – nie spowodowało powstania błędów finansowych, a Agencja
w celu wyeliminowania tych opóźnień podjęła działania naprawcze.
Nadzór i kontrola nad systemem informowania KE o nieprawidłowościach w wydatkowaniu
środków z europejskich funduszy rolnych funkcjonowały prawidłowo.
System obsługi postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej został zorganizowany w sposób umożliwiający skuteczną realizację
zadań w tym zakresie.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadził postępowania wykorzystując wszystkie
możliwości zastosowania przepisów UE oraz monitorował stan wdrażania przez agencje
płatnicze zaleceń wynikających z misji audytowych przeprowadzanych przez Komisję
Europejską w Polsce. Agencje płatnicze rzetelnie i terminowo realizowały zadania w ramach
systemu. Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – we współpracy z agencjami płatniczymi
– w zakresie prowadzenia postępowań umożliwiły ograniczenie wysokości sankcji finansowych
nałożonych na Polskę w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w stosunku do proponowanych
wstępnie przez Komisję o 198,8 mln zł (35,4%) oraz 45,0 mln euro (9,2%).

7

8

Cezary Kosikowski, Finanse i Prawo Finansowe Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 127: „W gospodarce
środkami finansowymi UE obowiązuje zasada należytego zarządzania finansami (art. 317 TFUE i art. 53 rozporządzenia
966/2012). Wyjaśnia to pojęcie pkt 45 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2006 r. w świetle którego należyte
zarządzanie finansami opiera się na zasadach gospodarności, efektywności, skuteczności, ochrony interesów finansowych,
proporcjonalności kosztów administracyjnych i przejrzystości procedur”.

P O D S U M O WA N I E W Y N I KÓ W KO N T R O L I

2.2 Synteza wyników kontroli
Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie
europejskich funduszy rolnych w obszarze informowania Komisji Europejskiej przez Polskę
o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z tych funduszy
1. W 2009 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej8 – w związku z obowiązkiem realizacji zadań
w zakresie informowania KE o nieprawidłowościach w ramach europejskich funduszy rolnych
wynikającym z przepisów UE9 – opracował i przekazał do stosowania dokumenty ramowe
określające zadania realizowane przez organy i podmioty zaangażowane w ww. procesie10.
W 2013 r. dokumenty te zostały zastąpione – w szczególności w związku z potrzebą dostosowania
dotychczasowych procedur do wymogów KE określonych w przepisach UE i specyfikacji
wdrożonego w Polsce w kwietniu 2011 r. systemu Irregularity Managment System (IMS)11
– nową procedurą12, przygotowaną przez Pełnomocnika. Dokumenty te stanowiły podstawę
dla agencji płatniczych (AP) do opracowania i wdrożenia niezbędnych procedur wewnętrznych
określających zasady informowania KE o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania
środków finansowych z EFRG oraz EFRROW13. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR) stosowała w tym zakresie trzy, a Agencja Rynku Rolnego (ARR) – dwie książki procedur,
które były aktualizowane w związku z koniecznością implementacji nowych przepisów UE14
oraz z wdrożeniem raportowania o nieprawidłowościach do KE za pośrednictwem systemu IMS.
[str. 17–19]
2. Dokumenty SION i PION rozszerzyły definicję nieprawidłowości wynikającą z przepisów
UE15 (naruszenie przepisów prawa wspólnotowego) o przypadki nieprawidłowości, które
wynikają z naruszenia prawa krajowego. Rozszerzenie definicji nieprawidłowości w ww.
dokumentach – wynikające w szczególności z interpretacji definicji nieprawidłowości przez

8 Zwany dalej Pełnomocnikiem.
9 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot

10
11
12
13
14

15

niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego
w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 595/91 (Dz.U.UE L Nr 355 z dnia 15 grudnia 2006 r., s. 56),
zwane dalej rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1848/2006.
System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
(SION/EFRG) – czerwiec 2009 r. oraz System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (SION/EFRROW) – listopad 2009 r.
System informatyczny uruchomiony przez Komisję Europejską w celu umożliwienia państwom członkowskim (PCz)
wywiązywania się z obowiązku informowania o nieprawidłowościach.
Procedura informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach finansowych w zakresie wydatków z Europejskiego
Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PION)
– wrzesień 2013 r.
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania
wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 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.U.UE L Nr 347 z dnia
20 grudnia 2013 r., s. 549 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013.
Art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) Nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów
finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U.UE L Nr 312 z dnia 23 grudnia 1995 r., s. 1.), zwanego dalej rozporządzeniem
Rady (WE, Euratom) Nr 2988/95, art. 2 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006 oraz art. 2 ust.1 lit g rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
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KE16 – spowodowało, iż w kontrolowanym okresie17 w odniesieniu do 22,9% przypadków
nieprawidłowości zgłoszonych przez MF-R18 do KE wskazano naruszenie wyłącznie przepisów
krajowych. [str. 19]
3. Spośród nieprawidłowości zgłoszonych przez Polskę do KE w okresie objętym kontrolą,
30,6% przypadków dotyczyło nieprawidłowości wykrytych przed dokonaniem płatności 19,
co do których – w myśl zapisu art. 3 ust. 2 tiret 3 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006
– nie było obowiązku ich zgłaszania. Wynikało to m.in. z faktu iż dokumenty SION nie interpretowały
ww. przepisu. Interpretację taką przedstawiono dopiero w dokumencie PION, co spowodowało,
iż od 2014 r. instytucje krajowe nie zgłaszały powyższych przypadków i w konsekwencji
zaprzestano raportowania ich do KE. [str. 20]
4. System informowania KE o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z europejskich
funduszy rolnych w skontrolowanych jednostkach został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi
dokumentami ramowymi zatwierdzonymi przez Pełnomocnika. Do realizacji zadań w ramach
tego systemu zapewniono odpowiednią pod względem liczebności i przeszkolenia obsadę
kadrową. [str. 20–22]
5. MF-R zgłosiła KE – w trybie art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006 – 1.180
przypadków nieprawidłowości na ogólną kwotę 96.203,9 tys. euro. Najwięcej zgłoszonych
przypadków – ze względu na metodę wykrycia – stanowiły nieprawidłowości stwierdzone w wyniku
kontroli dokumentów (65,6% wszystkich nieprawidłowości), natomiast ze względu na typ
nieprawidłowości – nieprawdziwe zgłoszenia dotyczące produktów, projektów lub gruntu (27,5%).
Zdecydowaną większość tych przypadków (około 95%) zgłosiła ARiMR. Największa kwota
nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE w ramach EFRROW dotyczyła działań:
zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych, tworzenie i rozwój przedsiębiorczości
oraz płatności rolnośrodowiskowe, natomiast w ramach EFRG – rynku owoców i warzyw oraz
jednolitej płatności obszarowej. [str. 22–25]
6. Ponad połowa (54,3%) stwierdzonych nieprawidłowości została zgłoszona przez MF-R do KE
z uchybieniem terminu określonego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/200620,
w tym 44,5% nieprawidłowości zgłoszono po roku i później w stosunku do wymaganego
terminu zgłoszenia. Opóźnienia wynikały z nieterminowego przekazywania zgłoszeń do MF-R
przez instytucje raportujące21, w szczególności ARiMR. Przyczyną powstawania opóźnień było
niewywiązywanie się pracowników Agencji z określonego w procedurze obowiązku terminowego
wprowadzania lub zatwierdzania danych o nieprawidłowościach w prowadzonym w ARiMR
Rejestrze Nieprawidłowości RIUP 22. W 2013 r. MF-R zwróciła się do ARiMR o przedstawienie planu
16 Wyrażonej w obowiązującym od 2002 r. dokumencie roboczym KE – COCOLAF: Obowiązek informowania
o nieprawidłowościach – Praktyczne dane oraz w zasadach stosowania systemu IMS.

17 Według stanu na dzień 11 czerwca 2015 r.
18 Komórka organizacyjna MF właściwa w zakresie informowania KE o nieprawidłowościach w zakresie WPR funkcjonująca
19
20
21
22
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w ramach Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej (DO) w Ministerstwie Finansów (MF), zwanego
dalej DOMF, który zapewniał obsługę merytoryczną i organizacyjno-prawną Pełnomocnika.
Dotyczy zgłoszeń nieprawidłowości (bez nadużycia finansowego i podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego),
stwierdzonych przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności.
Tzn. z przekroczeniem okresu dwóch miesięcy następujących po upływie danego kwartału, w którym dokonano pierwszego
ustalenia administracyjnego lub sądowego.
Agencje płatnicze.
W ocenie MF-R problem ww. opóźnień może mieć swoje podłoże w niespójnych wymogach KE dla obszaru funduszy WPR,
gdyż w skali UE utrzymuje się od dłuższego czasu. Kwestia terminowości zgłaszania nieprawidłowości do KE dostrzeżona
została również na poziomie KE, która w sprawozdaniu PIF za 2013 r. wykazała, że raporty nieprawidłowości zgłaszane
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działań naprawczych mających na celu poprawę terminowości przekazywania zgłoszeń do KE.
ARiMR podjęła działania w tym zakresie polegające na realizacji połączeń pomiędzy systemami
informatycznymi Agencji, co usprawniło przekaz informacji nt. nieprawidłowości. [str. 26–28]
7. Nie wszystkie informacje przekazywane przez ARiMR do KE w trybie art. 3 ust. 1 rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1848/2006 spełniały wymogi tego przepisu23. Zgłoszenia te nie zawsze były
kompletne. Zgłoszenia ARR natomiast zawierały wszystkie wymogi tego przepisu. [str. 28]
8. Agencje płatnicze prawidłowo realizowały zadania wynikające z opracowanych przez
Pełnomocnika dokumentów ramowych: ARiMR – w zakresie oceny formalnej raportów
przekazywanych jej do weryfikacji przez instytucje raportujące trzeciego poziomu24, natomiast
ARR – w zakresie weryfikacji ustaleń kontroli ex-post realizowanych przez Inspekcję Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Izby Celne dotyczących mechanizmów finansowanych
z EFRG wdrażanych przez Agencję oraz współpracy z MRiRW w tym obszarze. [str. 28–29]
9. Pełnomocnik współpracował z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań w ramach
systemu informowania KE o nieprawidłowościach, zarówno na poziomie krajowym
jak i międzynarodowym. Pełnomocnik – jako przewodniczący Międzyresortowego Zespołu
do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE – powoływał grupy
robocze, w ramach których krajowi użytkownicy systemu omawiali m.in. propozycje zmian
dokumentów ramowych Pełnomocnika, zagadnienia związane z wdrażaniem przez Komisję
zmian w funkcjonowaniu kolejnych wersji systemu IMS, a także bieżące problemy w przekazywaniu
do KE informacji o nieprawidłowościach. [str. 30–31]
10. MF-R monitorowała funkcjonowanie systemu informowania Komisji Europejskiej
o nieprawidłowościach poprzez prace w ramach grup roboczych (w formie spotkań jak i bieżącej
współpracy). Agencje płatnicze przeprowadzały kontrole i audyty funkcjonowania systemu.
[str. 33]
11. Krajowi użytkownicy pozytywnie ocenili funkcjonujący system informowania KE
o nieprawidłowościach. Wskazane przez nich utrudnienia wynikały z częstego wdrażania przez
administratora systemu IMS (KE – OLAF) kolejnych modyfikacji lub nowych wersji, bądź z braku
niektórych funkcjonalności tego systemu. Do utrudnień zaliczano m.in. utratę dostępu do danych
dostarczonych Komisji w momencie powiadomienia oraz brak możliwości wygenerowania
z systemu niektórych danych w żądanej formie. Aktualnie utrudnieniem w korzystaniu z systemu
IMS jest brak możliwości wyszukiwania informacji według różnych kryteriów, np. według
konkretnego działania. Użytkownicy systemu IMS zgłaszali do OLAF za pośrednictwem MF-R
uwagi dotyczące funkcjonowania systemu. Uwagi te nie zostały wykorzystane przez OLAF.
[str. 32]
12. Agencje płatnicze nie wykorzystywały lub wykorzystywały w ograniczonym zakresie informacje
zawarte w systemie IMS do zarządzania nieprawidłowościami w zakresie wykorzystania
środków UE. Wynikało to m.in. z tego, iż dostęp AP do bazy danych systemu ograniczał się
są przez Polskę do KE średnio 10 miesięcy po wykryciu (wskaźnik terminowości raportowania nieprawidłowości przez
wszystkie PCz w ramach WPR wynosił 20 miesięcy). KE obecnie prowadzi wewnętrze analizy w tej kwestii i nie opublikowała
dotąd żadnych konkluzji.
23 Badania przeprowadzone w kontrolowanych jednostkach na próbie 60 przypadków – po 10 przypadków z największymi
kwotami nieprawidłowości z każdego objętego kontrolą roku (w MF-R na kwotę łączną 58.833,2 tys. euro, w ARiMR
– 51.873.397 euro oraz w ARR – 6.833 tys. euro). Badanie objęło wszystkie raporty dotyczące danej nieprawidłowości.
24 Samorządy województw oraz Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).
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do ich właściwości, co eliminowało możliwości pozyskania informacji wprowadzonych
do systemu przez inne jednostki. Od 2011 r. komórka MF-R zrezygnowała z przygotowywania
okresowych zbiorczych informacji na temat nieprawidłowości zgłoszonych do KE, uznając
iż zaangażowane instytucje mogą je samodzielnie uzyskać z systemu IMS i dostępnych
opracowań KE. Zbiorcze informacje przygotowywane przez MF-R stanowiły m.in. dla ARR źródło
informacji o występujących zjawiskach i trendach dotyczących ujawnionych nieprawidłowości
w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy rolnych, w których administrowaniu Agencja
nie brała udziału. [str. 31–32]
Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie
europejskich funduszy rolnych w obszarze obsługi postępowań wyjaśniających przed
Komisją Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
1. W MRiRW i AP obsługę postępowań wyjaśniających przed KE w ramach WPR zorganizowano
na podstawie regulaminów organizacyjnych tych jednostek. Do realizacji zadań związanych
z obsługą powyższych postępowań zapewniono odpowiednią – pod względem liczebności,
kwalifikacji i przeszkolenia – obsadę kadrową. [str. 34–35]
2. W okresie objętym kontrolą 25 prowadzono łącznie 80 postępowań wyjaśniających
przed KE w ramach WPR. W ramach tych postępowań Komisja zaproponowała wstępnie
wyłączenie z finansowania UE kwoty łącznej 562.233,8 tys. zł i 488.368,2 tys. euro. Ostatecznie
– po przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających – Komisja wydała decyzje o wyłączeniu
z finansowania UE kwoty łącznej 355.390,8 tys. zł oraz 191.793,9 tys. euro. W odniesieniu
do 8.068,2 tys. zł i 251.596,8 tys. euro Komisja nie podjęła jeszcze decyzji. Z 80 powyższych
postępowań, do Sądu Unii Europejskiej26 skierowano cztery sprawy. Polska wniosła do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odwołanie od wyroku Sądu UE w dwóch sprawach.
Postępowania wyjaśniające prowadzone przez MRiRW przed KE były realizowane zgodnie
z przepisami UE27 i wyczerpano wszystkie możliwości negocjacji wynikające z tych przepisów28.
Kwota wyłączeń wydatków UE dla Polski wynikająca z decyzji KE29 wyniosła 1.139.382,0 tys. zł
i stanowiła 0,82% środków unijnych otrzymanych w latach 2004–201330. [str. 35–38]
25 Według stanu na 25 maja 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą o wyłączeniu

26

27

28

12

29
30

z finansowania UE kwoty 62.304,1 tys. euro oraz w okresie od 26 maja 2015 r. do 20 lipca 2015 r. poinformowała o zamknięciu
dwóch postępowań bez naliczania korekt finansowych, w odniesieniu do których wstępnie proponowana kwota wyłączenia
wynosiła łącznie 8.030,7 tys. euro.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu obejmuje trzy organy sądowe: Trybunał
Sprawiedliwości, Sąd (utworzony w 1988 r.) i Sąd do spraw Służby Publicznej (utworzony w 2004 r.). W kontrolowanych
sprawach odwołanie przysługiwało do Sądu (przed 1 grudnia 2009 r. Sądu Pierwszej Instancji powołanego na mocy
Jednolitego Aktu Europejskiego. Przed 1 grudnia 2009 r. Sąd Pierwszej Instancji istniał jako odrębna instytucja, obecnie
nosi nazwę Sądu i jest organem sądowym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Od jego wyroków i postanowień
przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości (http://curia.europa.eu).
Postanowieniami art. 31 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005, art. 11 i 16 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 885/2006
z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005
w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW
(Dz. U. UE L Nr 171 z dnia 23 czerwca 2006 r., s. 90 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 885/2006
oraz art. 263 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE C Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 47), zwanego dalej TFUE
i art. 56 Protokołu (Nr 3) TFUE.
Realizację zadań w zakresie obsługi przez MRiRW postępowań wyjaśniających przed KE zbadano w oparciu o analizę
dokumentacji 17 postępowań, wybranych w sposób celowy, głównie w oparciu o najwyższą zaproponowaną lub wyłączoną
przez KE z finansowania kwotę wydatków po misjach audytowych przeprowadzonych przez Komisję w obszarach
pozostających w zakresie właściwości ARiMR oraz ARR.
Stan na 18 czerwca 2015 r.
Obejmuje alokację 2004–2006 oraz 2007–2013 (do wykorzystania do końca 2015 r.).
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3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi monitorował stan wdrażania zaleceń wynikających z misji
audytowych przeprowadzonych przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Agencje płatnicze prowadziły rejestry w tym zakresie i przekazywały zawarte w nich informacje
do akceptacji kierownictwu Ministerstwa. [str. 38–39]

2.3 Uwagi końcowe i wniosek
W organizowaniu systemu informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach
w zakresie funduszy UE, w tym funduszy rolnych, wiodącą rolę odgrywała KE (OLAF31). Komisja
określiła przepisy w tym zakresie, utworzyła i administrowała systemem IMS udostępnionym PCz
oraz ustaliła zakres wymagań dotyczących raportowanych danych. Komisja wykorzystywała
ten system w szczególności do prowadzenia analiz o zaistniałych obszarach ryzyka w Polsce.
Wyniki kontroli wykazały, że AP nie wykorzystywały lub wykorzystywały w nieznacznym
stopniu informacje zawarte w tym systemie dla potrzeb zarządzania nieprawidłowościami
w zakresie wykorzystania środków UE. Spowodowane to było m.in. ograniczonym dostępem
tych agencji do bazy danych systemu IMS, tj. tylko do zakresu ich właściwości, co eliminowało
możliwość uzyskania informacji wprowadzonych do systemu przez inne jednostki. Zauważyć
również należy, że system nie zawierał niektórych funkcjonalności, które byłyby przydatne
dla krajowych użytkowników. Ponadto od 2011 r. komórka MF-R – w związku z udzieleniem AP
przez OLAF dostępu do systemu – zrezygnowała z przygotowywania okresowych zbiorczych
informacji dotyczących nieprawidłowości zgłoszonych do KE. Opracowania te stanowiły
m.in. dla Agencji Rynku Rolnego źródło informacji o występujących zjawiskach i trendach
dotyczących ujawnionych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy
rolnych, w których administrowaniu nie brała udziału.
W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Pełnomocnika Rządu do Spraw
Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej o wdrożenie instrumentów zapewniających agencjom płatniczym pełny zakres
informacji o nieprawidłowościach w wydatkowaniu europejskich funduszy rolnych zgłaszanych
do Komisji Europejskiej.
31 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.
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INFORMAC JE SZCZEGÓ ŁOWE
3.1 Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
3.1.1. Stan prawny
Podstawowe akty prawne regulujące tematykę objętą kontrolą to w szczególności akty prawne UE:
−− rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) Nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony
interesów finansowych Wspólnot Europejskich32,
−− rozporządzenie Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania
wspólnej polityki rolnej33 i rozporządzenia wykonawcze do tego rozporządzenia34,
−− rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej
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 485/200835 i rozporządzenia wykonawcze do tego
rozporządzenia36.
W obszarze prawa krajowego podstawowym aktem prawnym regulującym badaną tematykę
była ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej37.
Ze względu na dużą liczbę aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności,
szczegółową charakterystykę stanu prawnego przedstawiono w załączniku 1, a wykaz aktów
prawnych w załączniku 2 Informacji.
3.1.2. Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, PCz są odpowiedzialne za tworzenie budżetu UE
oraz za zarządzanie około 80% realizowanych z niego wydatków w ramach „zarządzania dzielonego”.
Oznacza to decentralizację systemu, w którym kontrole są przede wszystkim przeprowadzane
przez władze krajowe. W celu dalszej ochrony przed negatywnymi działaniami prowadzącymi
do powstania nieprawidłowości i oszustw, Komisja sprawdza zgodność z przepisami UE krajowych
systemów zarządzania, prawidłowość funkcjonowania systemów kontroli w PCz oraz istnienie
i zgodność z wymaganiami UE podstawowej dokumentacji. PCz są także odpowiedzialne
za zapobieganie, wykrywanie oraz podejmowanie dalszych działań w związku z wykryciem

32 Dz.U.UE L Nr 312 z dnia 23 grudnia 1995 r., s. 1.
33 Dz.U.UE L Nr 209 z dnia 11 sierpnia 2005 r., s. 1 ze zm.
34 W szczególności rozporządzenie Komisji (WE) Nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady
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stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek,
jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW (Dz.U.UE L Nr 171 z dnia 23 czerwca 2006 r., s. 90 ze zm.)
oraz rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania
kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego
w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 595/91 (Dz.U.UE L Nr 355 z dnia 15 grudnia 2006 r., s. 56).
35 Dz.U.UE L Nr 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 549 ze zm.
36 W szczególności rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania
finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U.UE L Nr 255 z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
s. 18 ze zm.) oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady
dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji
płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń
i przejrzystości (Dz.U.UE L Nr 255 z dnia 28 sierpnia 2014 r., s. 59).
37 Dz. U. z 2012 r., poz. 1065.
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nieprawidłowości i oszustw, w tym za odzyskiwanie środków od beneficjentów, którzy przyczynili
się do ich powstania38, a także za zgłaszanie Komisji wszystkich nieprawidłowości – będących
i nie będących nadużyciami finansowymi – wykrytych na szkodę funduszy unijnych, w tym rolnych,
w kwocie przekraczającej 10 tys. euro. KE wykorzystuje te informacje m.in. do przeprowadzania analiz
ryzyka przy użyciu technologii informatycznych, przygotowywania sprawozdań oraz opracowywania
systemów służących skutecznej identyfikacji zagrożeń, a także – na podstawie art. 325 TFUE
– przedstawia je w corocznych raportach przygotowywanych dla Parlamentu Europejskiego oraz Rady
(raporty PIF). Raporty te informują o przyjętych środkach i osiągniętych rezultatach – na poziomie
UE oraz krajowym – w walce z działaniami mającymi negatywny wpływ na finansowe interesy UE
oraz są jednym z elementów polityki Komisji w dziedzinie przejrzystości zarządzania finansami.
Ułatwiają również identyfikację obszarów wymagających większej ochrony funduszy UE39.
Z analizy danych zawartych w rocznych Sprawozdaniach Komisji dla Parlamentu Europejskiego
i Rady – Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych
za lata 2010–2014 oraz dokumentów im towarzyszących40 wynika, że w tym okresie liczba
zgłoszonych przez Polskę nieprawidłowości ogółem (w tym zgłoszonych jako nadużycia finansowe)
stanowiła 7,7% (1.078), a kwota – 7,5% (85,0 mln euro) – odpowiednio liczby i kwoty takich
nieprawidłowości zgłoszonych łącznie przez wszystkie PCz UE. Pod względem liczby zgłoszonych
KE nieprawidłowości Polska zajmowała piąte, natomiast pod kątem kwoty – szóste miejsce wśród PCz.
W łącznej kwocie nieprawidłowości zgłoszonych KE przez Polskę dominowały nieprawidłowości
zgłoszone jako nadużycia finansowe – 52,7% (44,2 mln euro), mimo że ich liczba w łącznej liczbie
zgłoszonych nieprawidłowości stanowiła jedynie 20% (216).
Począwszy od 2011 r. wszystkie raporty o nieprawidłowościach były sporządzane i wysyłane
do KE w systemie IMS działającym w środowisku internetowym. System ten został wdrożony w Polsce
w oparciu o strukturę raportowania właściwą dla obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi
instytucjami w ramach EFRG i EFRROW. Przekazywanie raportów o nieprawidłowościach odbywało
się na dwóch (w przypadku EFRG) lub trzech (w przypadku EFRROW) poziomach: poziom 0
– Komisja Europejska (OLAF), poziom 1 – komórka MF- raportowanie (MF-R), poziom 2 – agencja
płatnicza, poziom 3 – podmioty uczestniczące we wdrażaniu. OLAF, jako administrator systemu IMS,
decyduje o sposobie i zakresie raportowania oraz nadaje uprawnienia użytkownikom systemu
za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w zakresie
informowania KE o nieprawidłowościach (MF-R).

38 Nieprawidłowość powstaje w przypadku gdy beneficjent nie stosuje się do zasad i wymagań UE dotyczących wydatkowania

środków w ramach funduszy UE i ma to potencjalny negatywny skutek dla finansowych interesów UE. Nieprawidłowości
często wynikają z błędów np. nieprawidłowego wypełnienia formularza czy nieprzestrzegania właściwych procedur
zamówień publicznych. Nadużycie finansowe natomiast to celowo popełniona nieprawidłowość będąca przestępstwem.
Zgłaszając nieprawidłowości Komisji PCz musi wskazać czy zachodzi podejrzenie nadużycia, czy nadużycie zostało
stwierdzone.
Na
podstawie European Commission Memo/14/187, Brussels, 17 July 2014.
39
Raporty
PIF dostępne wraz z dokumentami towarzyszącymi na stronie internetowej KE – OLAF – Raporty.
40
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PCz odpowiada za zarządzanie praktycznie wszystkimi płatnościami w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej, dokonując ich za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Agencje mają również
obowiązek przeprowadzania kontroli. Zadaniem KE jest natomiast czuwanie nad prawidłowym
wykorzystaniem środków przez PCz. W ramach tzw. procedury rozliczania rachunków, KE może
zadecydować o wyłączeniu kwot z finansowania UE w związku z nieprzestrzeganiem przepisów
UE przez PCz lub zastosowaniem przez nie nieodpowiednich procedur wydatków na rolnictwo.
Komisja sprawdza prawidłowość rozliczenia rachunków, w szczególności przeprowadzając
kontrole na miejscu i wizytacje. Corocznie KE przeprowadza ponad 100 takich audytów, które
umożliwiają ustalenie czy PCz prawidłowo wykorzystało będące w jego dyspozycji środki
w ramach EFRG i EFRROW, a w szczególności czy prawidłowo funkcjonują systemy zarządzania
i kontroli, zapewniając regularne płatności beneficjentom. Jeśli audyt wykaże, że mechanizmy
zarządzania i kontroli stosowane przez PCz nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych
środków Komisja może wystąpić o zwrot dokonanych płatności (stosując korekty finansowe).
Żądania zwrotu w formie kwotowej dotyczą nieprawidłowości lub błędów systemowych, natomiast
w przypadkach gdy strat dla budżetu UE nie da się precyzyjnie oszacować korekta może zostać
ustalona na poziomie 2%, 5%, 10% i 25%, a nawet więcej kwestionowanych wydatków.
Po przeprowadzeniu audytu na miejscu, KE przekazuje swoje ustalenia PCz. Następuje wzajemna
wymiana informacji zakończona spotkaniem bilateralnym. Przed podjęciem przez Komisję decyzji
w sprawie prawidłowości rozliczenia rachunków, PCz – zgodnie z procedurą – ma możliwość
skierowania sprawy do organu pojednawczego, złożonego z niezależnych ekspertów, który bada
wszystkie znaczące korekty i podejmuje działania na rzecz zbliżenia stanowisk Komisji i PCz.
Komisja może przyjąć lub odrzucić propozycje organu pojednawczego. Procedura kończy się
decyzją Komisji, od której PCz może się odwołać do Sądu funkcjonującego w ramach Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej41,42.

3.2 Istotne ustalenia kontroli
3.2.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie
europejskich funduszy rolnych w obszarze informowania Komisji Europejskiej przez Polskę
o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z tych funduszy
3.2.1.1. Organizacja systemu informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach
W związku z obowiązkiem realizacji zadań w zakresie informowania KE o nieprawidłowościach
w ramach EFRG oraz EFRROW – wynikającym z rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006 z dnia
14 grudnia 2006 r. dotyczącego nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych
w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego
w tej dziedzinie i uchylającego rozporządzenie Rady Nr 595/9143 – Pełnomocnik Rządu
41 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu obejmuje trzy organy sądowe: Trybunał

Sprawiedliwości, Sąd (utworzony w 1988 r.) i Sąd do spraw Służby Publicznej (utworzony w 2004 r.). W kontrolowanych
sprawach odwołanie przysługuje do Sądu (przed 1 grudnia 2009 r. Sądu Pierwszej Instancji powołanego na mocy
Jednolitego Aktu Europejskiego. Przed 1 grudnia 2009 r. Sąd Pierwszej Instancji istniał jako odrębna instytucja, obecnie
nosi nazwę Sądu i jest organem sądowym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Od jego wyroków i postanowień
przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości (http://curia.europa.eu).
42 Na podstawie MEMO/12/109 – Decisions of the Commission on the conformity of CAP expenditure with EU law (Brussels,
February 2012) oraz Komunikatu prasowego KE – Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 180 mln euro
z wydatków na WPR (Bruksela 13.08.2013 r.).
43 Dz. U. UE L Nr 355 z dnia 15 grudnia 2006 r., s. 56, zwanego dalej rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1848/2006.
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do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej44 opracował i przekazał do stosowania dokumenty ramowe, tj. „System informowania
o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji”
(SION/EFRG)45 oraz „System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” (SION/EFRROW)46.
Dokumenty te określały zadania realizowane przez organy i podmioty zaangażowane w procesie
przekazywania KE informacji o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania EFRG i EFRROW.
We wrześniu 2013 r. ww. dokumenty zostały zastąpione – przygotowaną przez Pełnomocnika
– „Procedurą informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach finansowych w zakresie
wydatków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” (PION). Przesłanką do opracowania PION była
w szczególności potrzeba dostosowania dotychczasowych procedur do wymogów KE określonych
w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1848/2006 i specyfikacji – wdrożonego w Polsce w kwietniu
2011 r. – systemu Irregularity Managment System (IMS) 47 wprowadzającego trzypoziomową
strukturę raportowania48. W PION – nie zmieniając najważniejszych postanowień zawartych
w dotychczasowych procedurach – uproszczono i złagodzono dotychczasowe wymogi, m.in.
zredukowano katalog sytuacji wymagających wysyłania raportów następczych, wydłużono
dotychczas obowiązujący termin na przekazywanie raportów przez instytucje raportujące
II poziomu49 do komórki MF-R50, umożliwiono wysyłanie raportów na bieżąco.
IR II – zgodnie z wytycznymi SION i PION – opracowały i wdrożyły procedury wewnętrzne
określające zasady informowania KE o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania środków
finansowych z EFRG oraz EFRROW. ARiMR stosowała w tym zakresie trzy 51, natomiast ARR
– dwie książki procedur 52. W kontrolowanym okresie dokonano aktualizacji dwóch książek
procedur obowiązujących w ARiMR. Procedurę „Przekazywanie informacji o stwierdzonych
nieprawidłowościach” m.in. uzupełniono – zgodnie z rekomendacją Generalnego Inspektora
Kontroli Skarbowej – o określenie terminu wprowadzania danych w RIUP53. Aktualizacja „Procedury
raportowania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań
PROW 2007–2013” miała na celu m.in. uwzględnienie raportowania nieprawidłowości przez
te podmioty w systemie IMS. Zmiany w procedurach obowiązujących w ARR były głównie
44
45
46
47
48
49
50
51

52

18

53

Zwany dalej Pełnomocnikiem.
Czerwiec 2009 r.
Listopad 2009 r.
System informatyczny uruchomiony przez Komisję Europejską w celu umożliwienia państwom członkowskim (PCz)
wywiązywania się z obowiązku informowania o nieprawidłowościach.
Patrz rysunki na str. 16.
Dalej: IR II – agencje płatnicze – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i Agencja Rynku Rolnego (ARR).
Komórka organizacyjna MF właściwa w zakresie informowania KE o nieprawidłowościach w zakresie WPR funkcjonująca
w ramach Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej (DO) w Ministerstwie Finansów (MF), zwanego
dalej DOMF, który zapewniał obsługę merytoryczną i organizacyjno-prawną Pełnomocnika.
Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach (wprowadzona w życie w dniu 3 lutego 2010 r., zmieniona
14 maja 2012 r.), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Procedury raportowania nieprawidłowości
dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW 2007–2013 (wprowadzona w życie w dniu
20 kwietnia 2010 r., zmieniona 24 kwietnia 2013 r.) oraz Raportowanie nieprawidłowości do instytucji zewnętrznych
(wprowadzona w życie w dniu 14 maja 2012 r.).
Zarządzanie nieprawidłowościami w zakresie EFRG (wprowadzona w dniu 29 lipca 2009 r., zmieniona 14 grudnia 2010 r.,
a następnie 21 września 2011 r., 24 sierpnia 2012 r. i z dnia 5 marca 2015 r.) oraz Zarządzanie nieprawidłowościami w zakresie
EFRROW (wprowadzona w dniu 29 lipca 2009 r. zmieniona 7 stycznia 2013 r. oraz 18 czerwca 2014 r.).
Rejestr Nieprawidłowości w ARiMR.
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związane z wdrożeniem opracowanego przez MF sposobu raportowania o nieprawidłowościach
do KE za pośrednictwem IMS, implementacją nowych przepisów UE 54, koniecznością
doprecyzowania i uproszczenia procesu raportowania o nieprawidłowościach.
Zatwierdzone przez Pełnomocnika wytyczne zawarte w SION i PION rozszerzyły wynikającą
z przepisów UE55 definicję nieprawidłowości56 o przypadki, które wynikają z naruszenia prawa
krajowego57. W okresie objętym kontrolą58, w 270 przypadkach (22,9%) spośród 1.180 raportów
nowych nieprawidłowości59 zgłoszonych do KE wskazano naruszenie wyłącznie przepisu krajowego.
Podobnie badanie próby 60 nieprawidłowości60 wybranych z powyższych 1.180 wykazało,
że w odniesieniu do 13 nieprawidłowości (21,7%) wskazano wyłącznie przepis krajowy. Rozszerzenie
definicji nieprawidłowości wynikało w szczególności z przyjętej przez KE interpretacji definicji
nieprawidłowości zawartej w obowiązującym od 2002 r. dokumencie roboczym KE – COCOLAF:
Obowiązek informowania o nieprawidłowościach – Praktyczne dane, w którym doprecyzowano,
iż „Żebyśmy mieli do czynienia z nieprawidłowością, sposób zachowania musi stanowić naruszenie
przepisu prawa wspólnotowego. Należy przy tym założyć, że przepisy prawa krajowego, które
są konieczne do tego, żeby prawo wspólnotowe było w pełni skuteczne, należy uważać za przepisy,
które służą także ochronie interesów finansowych Wspólnot.” W związku z powyższą interpretacją
definicji nieprawidłowości przez KE, a także z zasadami systemu IMS (w którego elektronicznym
formularzu raportu przewidziano oddzielne pola dla podania zarówno informacji o naruszonych
przepisach UE, jak i krajowych), system – w ocenie DOMF – nie wymaga podawania każdorazowo
w raportach o nieprawidłowościach naruszonych przepisów UE, dla przypadków, w których dokonano
wskazania naruszonych przepisów krajowych. Ponadto – w ocenie DOMF – z art. 9 rozporządzenia
Rady (WE) Nr 1290/2005, zgodnie z którym „Państwa członkowskie przyjmują w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, jak również podejmują
wszelkie inne środki konieczne do zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych
Wspólnoty” wynika, że przepisy krajowe są niezbędne w celu upewnienia się co do prawdziwości
i prawidłowości operacji finansowanych z udziałem środków EFRG oraz EFRROW. Powyższe
stanowisko dotyczące stosowania definicji nieprawidłowości, rozszerzonej o przepisy krajowe,
znalazło potwierdzenie w niektórych przepisach dotyczących perspektywy finansowej 2014–202061.
54 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
55 Art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) Nr 2988/95, art. 2 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006
56

57
58
59
60
61

oraz art. 2 ust.1 lit g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
Zgodnie z którą nieprawidłowością jest jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania
lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym
budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo poprzez zmniejszenie lub utratę
przychodów, które pochodzą z zasobów własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu Wspólnot, albo też w związku
z nieuzasadnionym wydatkiem.
W dokumentach tych zapisano m.in.: należy uznać, że z uwagi na fakt, iż do zapewnienia odpowiedniego stosowania
prawa UE niezbędne są przepisy prawa krajowego, nieprawidłowość występuje również w przypadku naruszenia przepisów
prawa krajowego.
Stan na 11 czerwca 2015 r.
Dotyczy pierwszego zgłoszenia.
Po 10 przypadków z największymi kwotami nieprawidłowości z każdego roku.
W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 (Dz.U.UE L Nr 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320 ze zm.)
zawarto definicję nieprawidłowości, która stanowi, iż nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego
lub prawa krajowego dotyczące stosowania prawa unijnego (art. 2 ust. 36).
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Wytyczne SION/EFRG oraz SION/EFRROW nie interpretowały art. 3 ust. 2 tiret 3 rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1848/2006, zgodnie z którym PCz nie są zobowiązane do zgłaszania do KE
przypadków, w których organy administracyjne wykrywają błąd w związku z kwalifikacją
finansowanego wydatku i przystępują do jego usunięcia przed dokonaniem płatności ze środków
publicznych. Wytyczne jedynie cytowały ten przepis, pozostawiając w gestii instytucji raportujących
kwalifikowanie przypadków do raportowania. W związku z tym, wśród ww. 1.180 nieprawidłowości
zgłoszonych w okresie objętym kontrolą przez Polskę do KE wystąpiło 361 zgłoszeń nieprawidłowości
(30,6%) wykrytych przed dokonaniem płatności na łączną kwotę 26.015,5 tys. euro62, co do których
– w myśl ww. przepisu – nie było obowiązku ich zgłaszania. AP zgłaszały powyższe przypadki mając
na uwadze definicję nieprawidłowości zawartą w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
Nr 2988/95, a w szczególności w części mówiącej, że nieprawidłowością jest również zdarzenie
mogące powodować potencjalną szkodę w budżecie UE. Działanie to było zgodne z otrzymanym
z MF formularzem raportu kwartalnego oraz instrukcją jego wypełniania; także system IMS
zawierał miejsce na wskazanie kwot nieprawidłowości zidentyfikowanych przed wypłatą środków
finansowych. Dopiero w PION umieszczono wyjaśnienie dotyczące przedmiotowego przepisu,
według którego nie ma obowiązku zgłaszania do KE przypadków nieprawidłowości, jeżeli
zostały one wykryte przed wypłatą środków z EFRG lub EFRROW, z zastrzeżeniem że wytyczna ta
nie ma zastosowania do przypadków nadużyć finansowych lub podejrzenia popełnienia nadużycia
finansowego. Od 2014 r. w następstwie ustalenia – w ramach Grupy roboczej ds. przeciwdziałania
nieprawidłowościom w związku z finansowaniem Wspólnej Polityki Rolnej 63, na wniosek
zaangażowanych instytucji raportujących – że postanowienie art. 3 ust. 2 tiret 3 rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1848/2006 będzie jednolicie interpretowane jako przypadek braku wypłaty
środków z EFRG lub EFRROW, instytucje krajowe zaprzestały zgłaszania powyższych przypadków
i w konsekwencji zaprzestano raportowania ich do KE. DOMF stoi na stanowisku, że zastosowanie
odstępstw na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji Nr 1848/2006 (w tym przedmiotowej
derogacji wynikającej z tiretu trzeciego) jest prawem a nie obowiązkiem właściwych podmiotów
odpowiadających za wykrywanie, klasyfikowanie i zgłaszanie nieprawidłowości do KE. W związku
z tym – w ramach prac grup roboczych – DOMF promuje „ostrożnościowe” podejście do stosowania
powyższych odstępstw zachęcając podmioty krajowe, by zgłaszały do KE wszystkie przypadki
nieprawidłowości, za wyjątkiem tych, w których skorzystanie z ww. derogacji jest jednoznaczne
(oraz tych, w których ma zastosowanie próg kwotowy). W ten sposób – w ocenie DOMF – polskie
podmioty zapewniają zgodność z zasadami zgłaszania nieprawidłowości do Komisji, a ponadto
z uwagi na cel, któremu służy raportowanie nieprawidłowości, czyli prowadzenie przez KE analiz
ryzyka, dostarczają jej możliwie najszerszej wiedzy o zaistniałych obszarach ryzyka w Polsce.
System raportowania nieprawidłowości do KE został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi
w badanym okresie dokumentami ramowymi zatwierdzonymi przez Pełnomocnika. Za koordynację
procesu przekazywania do KE raportów dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu środków
UE odpowiadała MF-R (instytucja raportująca pierwszego poziomu – IR I). Do jej zadań należało
m.in. informowanie KE o nowych przypadkach nieprawidłowości i działaniach następczych

62 Dotyczy zgłoszeń nieprawidłowości (bez nadużycia finansowego i podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego),
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prowadzonych w związku z nieprawidłowościami (art. 3 i 5 rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1848/2006), o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE (art. 4),
a także o nieprawidłowościach odnoszących się do kwot poniżej 10 tys. euro obciążających budżet UE
(art. 6 ust. 1). Komórka ta koordynowała także system wymiany informacji o nieprawidłowościach
w zakresie realizacji obowiązków Polski wynikających z ww. rozporządzenia, wdrażanie systemu
IMS w Polsce oraz zarządzanie nim przez użytkowników we współpracy z OLAF.
Prace przygotowujące do wdrożenia systemu IMS prowadzono od 2010 r. Przed jego wdrożeniem,
zgłaszanie przez PCz nieprawidłowości do KE następowało za pomocą administrowanej przez
Komisję platformy AFIS64. Dostęp do tej aplikacji miała jedynie komórka MF-R, która obsługiwała
wprowadzanie danych do systemu na podstawie zgłoszeń otrzymywanych od właściwych
instytucji krajowych. Od 2011 r. MF-R wprowadziła raportowanie nieprawidłowości na podstawie
rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006 w pełnym zakresie65. Oznaczało to udostępnienie przez
OLAF instytucjom raportującym w systemie IMS pełnej bazy danych w zakresie ich właściwości.
Zgodnie z wytycznymi SION, a następnie PION, w strukturze raportowania o nieprawidłowościach
agencje płatnicze pełniły rolę instytucji raportujących drugiego poziomu (IR II) – ARR w zakresie
EFRG, ARiMR – w zakresie EFRG oraz EFRROW, przekazujących raporty kwartalne (dotyczące
pierwszych zgłoszeń) i zgłoszenia uzupełniające o działaniach następczych do IR I. W zakresie
EFRROW, w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości na trzecim poziomie raportowania66,
ARiMR – jako IR II – była zobowiązana do koordynacji przesyłania informacji otrzymanych od IR III.
W ww. strukturze, oprócz instytucji raportujących poszczególnych poziomów, uczestniczyli również
obserwatorzy 67. Rolę obserwatorów pierwszego poziomu w odniesieniu do EFRROW i EFRG
pełnili: DOMF jako organ certyfikujący dla WPR oraz Departament Finansów w MRiRW. W systemie
uczestniczyły również inne jednostki organizacyjne MRiRW: Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich (DROW) oraz Biuro Pomocy Technicznej – jako obserwatorzy drugiego poziomu
w odniesieniu do EFRROW.
Do realizacji zadań w ramach systemu informowania KE o nieprawidłowościach zapewniono
odpowiednią pod względem liczebności obsadę kadrową. W DOMF funkcjonował Wydział
ds. Nieprawidłowości odpowiedzialny za koordynację procesu przekazywania do KE raportów
dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu środków UE, w którym zadania w zakresie obsługi
systemu informowania KE o nieprawidłowościach wykonywało dziewięciu pracowników. Wszyscy
oni zostali przeszkoleni z zakresu obsługi systemu IMS, w tym cztery osoby przez KE (OLAF) w ramach
szkoleń nt. systemu IMS dla PCz68, a jedna odbyła staż w OLAF – w komórce odpowiedzialnej
64 Anti-Fraud Information System.
65 Od I kwartału 2011 r. w systemie IMS raportowane były nieprawidłowości dotyczące nowych raportów, a od II kwartału 2011 r.

również dla raportów kontynuacyjnych.
Samorządy
województw, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), ARR i MRiRW – Biuro Pomocy Technicznej
66
MRiRW (instytucje raportujące trzeciego poziomu – IR III).
67 Rola obserwatora była przydzielana wskazanym użytkownikom z instytucji krajowych nie biorących aktywnego udziału
w raportowaniu, na wniosek właściwych reprezentantów tych instytucji. Do momentu wprowadzenia systemu IMS
wskazane podmioty otrzymywały kopie raportów od MF-R, potrzebne do realizacji ich zadań w ramach systemu wdrażania
funduszy UE. Po wdrożeniu IMS celem zapewnienia bieżącego wglądu do wszystkich przypadków zgłoszonych do KE
nadawano wskazanym pracownikom uprawnienia obserwatora, dzięki czemu uzyskiwali oni wgląd do wszystkich raportów
z danego funduszu i danej instytucji raportującej.
68 Pozostali pracownicy, a także inni użytkownicy z Polski, zostali przeszkoleni w kraju przez pracowników Wydziału
ds. Nieprawidłowości.
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za raportowanie w zakresie funduszy rolnych. W ARiMR obsługę systemu zapewniało 12, a w ARR
– od trzech do sześciu pracowników. W MRiRW, do udziału w procesie raportowania wyznaczono
cztery osoby. Ich liczba uległa w 2013 r. zmniejszeniu do dwóch. Ponadto – zgodnie z zaleceniem MF
– w jednostkach organizacyjnych MRiRW zaangażowanych w proces raportowania wyznaczono
po jednej osobie do wypełniania roli obserwatora. Pracownicy kontrolowanych jednostek, którym
powierzono realizację zadań w obszarze obsługi systemu informowania KE o nieprawidłowościach,
zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemu IMS.
3.2.1.2. Funkcjonowanie systemu informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach
1. Realizacja zadań w ramach obsługi systemu informowania Komisji Europejskiej
o nieprawidłowościach
W okresie objętym kontrolą MF-R zgłosiła do KE 1.180 nieprawidłowości69 na ogólną kwotę
96.203,9 tys. euro , z tego 50.316,7 tys. euro dotyczyło środków już wypłaconych, a 45.887,2 tys. euro
– środków należnych, których nie wypłacono w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości
przed płatnością. Szczegółowe zestawienie nieprawidłowości – zgodnie z klasyfikacją według
typologii OLAF – zgłoszonych przez Polskę do KE w ramach EFRROW i EFRG zamieszczono
w tabeli nr 1 załącznika nr 4 Informacji.
Spośród powyższych nieprawidłowości, 789 (66,9%) popełniły osoby fizyczne70, a pozostałe
391 (33,1%) – osoby prawne71. Strukturę podmiotów, które w ramach wykorzystania europejskich
funduszy rolnych popełniły nieprawidłowości zgłoszone do KE przedstawiono na wykresie poniżej.
Wykres nr 1
Struktura podmiotów, które popełniły nieprawidłowości zgłoszone do KE w latach 2010–2015
(stan na 11 czerwca 2015 r.)
liczba nieprawidłowości

789 (67%)

Osoba prawna

391 (33%)
789 (67%)

kwota nieprawidłowości
(w tys. euro)

391 (33%)
32.401,6 (34%)

32.401,6 (34%)

63.802,3 (66%)

Osoba prawna
Osoba fizyczna

Osoba fizyczna
Osoba prawna

63.802,3 (66%)

Osoba prawna
Osoba fizyczna

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Pełnomocnika Rządu do spraw Zwalczania Nieprawidłowości na szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej – informacji zagregowanych na podstawie danych z bazy systemu IMS.

69 Stan na 11 czerwca 2015 r., dotyczy pierwszego zgłoszenia.
70 Liczba 789 obejmuje przypadki, w których nie wskazano osoby prawnej, co może oznaczać przypadki dotyczące osób
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fizycznych; jednakże z powodu zawieszenia obowiązku umieszczania danych osób fizycznych w raportach przekazywanych
do KE za pomocą systemu IMS (spowodowanego trwającymi wyjaśnieniami między Polską a KE w kwestii przetwarzania
przez ten system danych osobowych), nie ma obecnie w systemie możliwości jednoznacznego zidentyfikowania
przypadków dotyczących osób fizycznych.
71 Liczba 391 obejmuje, na podstawie procedur krajowych, poza podmiotami posiadającymi osobowość prawną, także
przypadki kategorii podmiotów gospodarczych nieposiadających statusu osoby prawnej (nieuwzględnionych przez KE
jako odrębne, np. jst lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Osoba fizyczna
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Informacje szczegółowe

Najwięcej zgłoszonych przypadków 72, tj. 330 (27,5%), stanowiły nieprawdziwe
zgłoszenia
Informacje szczegółowe
dotyczące produktów, projektów lub gruntu, 181 (14,1%) – inne działania przeprowadzone
Typy nieprawidłowości popełnionych w ramach wykorzystania europejskich funduszy rolnych
niezgodnie z przepisami, a 169 (13,2%) – brakujące lub nieprzedstawione dokumenty
Typy
nieprawidłowości
popełnionych
w ramach
wykorzystania europejskich funduszy rolnych
zgłoszonych
do KE przedstawiono
na wykresie
poniżej.
(towarzyszące).
Typy
nieprawidłowości
popełnionych
w ramach wykorzystania europejskich
zgłoszonych do KE przedstawiono na wykresie poniżej.
funduszy
rolnych
do KE przedstawiono
nawwykresie
poniżej.(stan na 11 czerwca 2015 r.)
Wykres
nr 2. zgłoszonych
Typy nieprawidłowości
zgłoszonych do KE
latach 2010–2015
Wykres nr 2. Typy nieprawidłowości zgłoszonych do KE w latach 2010–2015 (stan na 11 czerwca 2015 r.)

Wykres nr 2
Typy nieprawidłowości zgłoszonych do KE859,3
w latach883,4
2010–2015 (stan na 11 czerwca 2015 r.)
1 005,6

839,3

liczba nieprawidłowości
liczba nieprawidłowości
liczba nieprawidłowości
181
181
330
330 40 426,5

13 11 24 23 32
13 11 24 23 32 33
33 51

51

56
56

kwota nieprawidłowości
1 208,9
1 325,0
kwota
nieprawidłowości
(w tys.
euro)
kwota
nieprawidłowości
1 748,6
(w tys.
euro)
(w
tys.
euro)
3 628,1
1.005,6

859,3 883,4
1.005,61.208,9
859,3
1.325,0
839,3
1.208,91.748,6
3
840,9
1.325,0
839,3
3.628,1
1.748,6
3.692,7
3.628,1
40.426,5
3 962,6
3.692,7
40.426,5
3.840,9
3 692,7 883,4

85
85

4 155,2

47
47
50
50

31
31

146
146

5 707,3

7 168,5

169
169
18 842,4

3.840,9
3.962,6
3.962,6
4.155,2
4.155,2
5.707,3
5.707,3
7.168,5
7.168,5

18.842,4
18.842,4

Nieprzestrzeganie
terminów
Nieprzestrzeganie
terminów
Nieprawidłowe
zakończenie
działalności,sprzedaż
sprzedaż lublub
obniżka
Nieprawidłowe zakończenie
obniżka
Nieprzestrzeganie
terminów działalności,
Inne
przypadki
nieprawidłowych
dokumentów
Inne przypadkizakończenie
nieprawidłowych
dokumentów
Nieprawidłowe
działalności,
sprzedaż lub obniżka
Działanie niezakończone
Działanie
niezakończone
Inne
przypadki
nieprawidłowych dokumentów
Inne przypadki dotyczące produktów, projektów lub gruntu
Inne
przypadki
dotyczące produktów, projektów lub gruntu
Działanie niezakończone
Produkt niekwalifikujący się do pomocy
Produkt
niekwalifikujący
się do pomocy
Inne
przypadki
dotyczące produktów,
projektów lub gruntu
Inne nieprawidłowości z zakresu etyki i uczciwości
Inne nieprawidłowości
zsię
zakresu
etykipodmiotu
i uczciwości
Produkt
niekwalifikujący
dow pomocy
Inne nieprawidłowości
działaniu
Inne
nieprawidłowości
w
działaniu
podmiotu
Inne nieprawidłowości
z zakresu
etyki i uczciwości
Podmiot/beneficjent
nie spełniający
wymogów
Podmiot/beneficjent
nie
spełniający
wymogów
Inne
nieprawidłowości
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34.076,2 tys. euro w ramach EFRROW), 265 przypadków podejrzenia popełnienia nadużycia
finansowego na kwotę 47.554,2 tys. euro (w tym 121 przypadków na kwotę 39.267,8 tys. euro
w ramach EFRG oraz 144 przypadki na kwotę 8.286,4 tys. euro w ramach EFRROW) oraz osiem
przypadków nadużycia finansowego na kwotę 210,0 tys. euro (w tym trzy przypadki na kwotę
62,1 tys. euro w ramach EFRG oraz pięć przypadków na kwotę 34.076,2 tys. euro w ramach
EFRROW). W powyższym okresie w ARiMR zarejestrowano w Rejestrze Nieprawidłowości RIUP
łącznie 1.192.287 nieprawidłowości podlegających i niepodlegających raportowaniu do KE
na kwotę 935.838,9 tys. zł (w tym 663.491 przypadków nieprawidłowości na kwotę 575.273,0 tys. zł
w ramach EFRG oraz 528.796 przypadków nieprawidłowości na kwotę 360.565,9 tys. zł
w ramach EFRROW). Największą kwotę nieprawidłowości w ramach EFRROW ARiMR zgłosiła
do KE w działaniach dotyczących: zwiększania wartości dodanej produktów rolnych i leśnych
(12.066,6 tys. euro), tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości (6.299,1 tys. euro) oraz płatności
rolnośrodowiskowych (5.131, 5 tys. euro), natomiast w ramach EFRG – w obszarach dotyczących
rynku owoców i warzyw (38.129,0 tys. euro) i jednolitej płatności obszarowej (6.763,8 tys. euro).
Największa kwota nieprawidłowości zarejestrowanych w Rejestrze Nieprawidłowości RIUP
podlegających i niepodlegających raportowaniu do KE dotyczyła w ramach EFRROW programu
rolnośrodowiskowego (102.380,7 tys. zł), zwiększania wartości dodanej produktów rolnych
i leśnych (82.927,1 tys. zł) oraz wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW (47.384,7 tys. zł), natomiast
w ramach EFRG – pomocy dla wstępnie uznanych Grup Producentów/Uznanych Organizacji
Producentów (291.724,5 tys. zł) i jednolitej płatności obszarowej (228.007,3 tys. zł).
 ARR zgłosiła łącznie 74 przypadki nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE75,
w tym podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego i nadużyć finansowych w ramach EFRG
na łączną kwotę 7.118,1 tys. euro , z tego 71 przypadków nieprawidłowości nie stanowiących
nadużycia finansowego na kwotę 7.086,6 tys. euro, dwa przypadki podejrzeń popełnienia
nadużycia finansowego na kwotę 20 tys. euro i jeden przypadek stanowiący nadużycie finansowe
na kwotę 11,5 tys. euro. W powyższym okresie w ARR zarejestrowano w Elektronicznym
Rejestrze Nieprawidłowości (ERNI) łącznie 6.491 przypadków nieprawidłowości podlegających
i niepodlegających raportowaniu do KE na kwotę 7.873,4 tys. euro w ramach EFRG oraz osiem
przypadków nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE na kwotę 7,2 tys. euro
w ramach EFRROW. Największą kwotę nieprawidłowości w ramach EFRG ARR zgłosiła
do KE w mechanizmach dotyczących: handlu zagranicznego na rynku cukru (3.487,3 tys. euro)
oraz wsparcia kryzysowego na rynkach owoców i warzyw (3.077,9 tys. euro). Największa kwota
nieprawidłowości zarejestrowanych w ENRI podlegających i niepodlegających raportowaniu
do KE dotyczyła również ww. mechanizmów i wynosiła odpowiednio 3.490,8 tys. euro
oraz 3.278,5 tys. euro.
Obszary rolnictwa finansowane przez europejskie fundusze rolne według największych kwot
nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych przez AP w kontrolowanym
okresie przedstawiono na wykresach 1–3 w załączniku 4 Informacji, natomiast obszary rolnictwa
finansowane przez europejskie fundusze rolne według największych kwot nieprawidłowości
podlegających i niepodlegających raportowaniu do KE zarejestrowanych w rejestrach
nieprawidłowości AP – na wykresach nr 4–6.
75 Stan na koniec czerwca 2015 r.
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W kontrolowanym okresie komórka MF-R nie raportowała do KE przypadków nieprawidłowości
w trybie w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1848/2006, a Komisja nie występowała o informacje
o nieprawidłowościach, o których mowa w art. 5 ust. 2 i w art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia 76.
MF-R nie przekazała również żadnej informacji na temat braku nieprawidłowości podlegających
zgłoszeniu na podstawie ww. rozporządzenia, gdyż w każdym kwartale występowały przypadki
do zgłoszenia raportowane przez AP.
MF-R dokonywała oceny formalnej i merytorycznej raportów otrzymanych od AP. Ocena
polegała na zbadaniu, czy otrzymana informacja była sporządzona prawidłowo i kwalifikowała
się do przekazania do KE na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006. W przypadku
nieprawidłowo sporządzonego raportu lub gdy informacja nie kwalifikowała się do przekazania
do KE, MF-R odrzucała raport w systemie IMS, zwracając się z prośbą o jego korektę lub podając
przyczyny odrzucenia. Prośba o dokonanie korekty dotyczyła około 12% przypadków i wynikała
m.in. z konieczności uzupełnienia lub skorygowania informacji (niezrozumiałe lub niekompletne
opisy w poszczególnych polach, brak spójności pomiędzy informacjami zamieszczanymi
w raportach, nieodpowiednia kwalifikacja przypadków nieadekwatna do informacji zamieszczonych
w innych polach raportu)77. Nie wystąpiły przypadki odrzucenia przez komórkę MF-R i niezgłoszenia
do KE informacji o nieprawidłowości przekazanych przez AP w trybie art. 3 ww. rozporządzenia.
W kontrolowanym okresie78 MF-R zgłosiła do Komisji 641 przypadków nieprawidłowości
(54,3% wszystkich zgłoszonych w tym okresie przypadków) z uchybieniem terminu określonego
w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006, tzn. z przekroczeniem okresu dwóch
miesięcy następujących po upływie danego kwartału, w którym dokonano pierwszego ustalenia
administracyjnego lub sądowego. Spośród nich, 285 (44,5%) zgłoszono po roku i później
w stosunku do wymaganego terminu zgłoszenia. Opóźnienia w przekazywaniu nieprawidłowości
przez MF-R do KE wynikały z ich nieterminowego przekazywania do IR I przez IR II, w szczególności
przez ARiMR.
yy Badanie nieprawidłowości79 zarejestrowanych przez ARiMR w systemie IMS pod kątem terminowości przekazywania
ich do IR I wykazało, że w okresie objętym kontrolą 610 (61,4%) z 994 80 spraw zostało wprowadzonych
do systemu IMS z naruszeniem terminu określonego w art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1848/2006.
Opóźnienia te wyniosły od 18 do 2.947 dni, w tym 63 nieprawidłowości zgłoszono z opóźnieniem powyżej
1.000 dni. Wśród 63 powyższych przypadków, 56 spraw dotyczyło nieprawidłowości, w których pierwsze
ustalenie administracyjne lub sądowe miało miejsce w okresie od 2005 r. do 2009 r., tj. przed wprowadzeniem
systemu IMS. W badanej próbie 60 raportów również wystąpiła ta tendencja – w 23 przypadkach (38,3% próby)
76 Zgodnie z art. 4 każde PCz niezwłocznie zgłasza Komisji i, w razie potrzeby, innym zainteresowanym PCz wszelkie wykryte
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nieprawidłowości lub nieprawidłowości, co do których istnieje przypuszczenie, że wystąpiły, jeśli zachodzi obawa, że
mogą one wkrótce mieć negatywne następstwa poza jego terytorium; lub wskazują na zastosowanie nowej nielegalnej
praktyki. W myśl art. 5 ust. 2 PCz dostarczają Komisji na jej wyraźną prośbę wszelkich informacji dotyczących dokonanych
postępów – w szczególności na temat wszczęcia, zaniechania i zakończenia postępowań – związanych z odzyskiwaniem
wszelkich kwot niesłusznie wypłaconych w konkretnym przypadku bądź w szeregu konkretnych przypadków. W przypadku
gdy nieprawidłowości dotyczą kwot ze środków wspólnotowych niższych niż 10.000 euro, PCz nie przekazują Komisji
informacji określonych w art. 3 i art. 5, chyba że Komisja wyraźnie sobie tego zażyczy (art. 6 ust. 1).
W ramach 60 poddanych badaniu nieprawidłowości odrzucenie raportu przez komórkę MF-R do instytucji sporządzającej
raport z prośbą o korektę nastąpiło w 8 przypadkach. Przyczyną odrzucenia była, w większości przypadków, konieczność
uzupełnienia informacji, a także skorygowania niespójnych danych (np. w zakresie kwot, czy numeru ewidencyjnego).
Stan na 11 czerwca 2015 r.
Łącznie w ramach EFRG i EFRROW.
Dane dotyczą pierwszych wersji raportu w danej sprawie zgłoszonych przez ARiMR, nie obejmują nieprawidłowości
anulowanych. W 2010 r. wszystkie dane o nieprawidłowościach były wprowadzane do systemu IMS przez MF na podstawie
raportów przekazywanych przez ARiMR w wersji papierowej.
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nieprawidłowości zostały zgłoszone do KE z przekroczeniem terminu wskazanego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1848/2006. Opóźnienia wyniosły: w trzech sprawach – od 50 do 66 dni, w sześciu – od 147
do 160 dni, w siedmiu – od 316 do 427 dni, w pięciu – od 703 do 967 dni oraz w dwóch – 1.680 i 2.037 dni.
Podstawową przyczyną powstawania opóźnień w przekazywaniu przez ARiMR raportów o nieprawidłowościach,
w odniesieniu do daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego, było niewywiązywanie się
pracowników Agencji z określonego w procedurze obowiązku terminowego wprowadzania danych
o nieprawidłowościach do RIUP oraz nieterminowe zatwierdzenie przez pracowników nieprawidłowości
w systemie RIUP, mimo ich terminowego wprowadzenia do systemu bądź w związku z niekompletnymi danymi.
Na podstawie tych danych były następnie tworzone raporty w systemie IMS. Do dnia 13 maja 2012 r., tj. do czasu
aktualizacji, książka procedur nie określała obowiązującego terminu na rejestrację nieprawidłowości w RIUP,
jednak mimo wprowadzenia zapisu określającego ten termin nadal miały miejsce przypadki niestosowania się
pracowników do procedury. Ponadto w wyniku badania terminowości przekazywania przez ARiMR 21 raportów
kwartalnych do IR I81 stwierdzono, że w zakresie EFRG w dziewięciu przypadkach, a EFRROW – w sześciu,
ostatni raport w danym kwartale przekazany został z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio od 1 do 32 dni
oraz od 1 do 24 dni. Opóźnienia te wynikały z nieprawidłowego funkcjonowania systemu IMS w latach 2011–2013
(błędów uniemożliwiających finalizację lub wysłanie raportu). Przyczyną nieprzekazania pierwszego raportu
w najbliższym okresie sprawozdawczym po zarejestrowaniu rekordu w RIUP była także zazwyczaj jego
niekompletność i konieczność dokonania niezbędnych poprawek i uzupełnień.
yy Badania przeprowadzone w ARR82 wykazały mniejszą niż w ARiMR skalę przypadków przekroczenia terminu
określonego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006 i dotyczyły 13% badanych spraw.
Opóźnienia wyniosły od 8 do 59 dni. We wszystkich przypadkach opóźnienia wynikały z uchybienia terminowi
wprowadzania danych przez Oddziały Terenowe ARR do systemu ERNI. Badanie 67 raportów o działaniach
następczych dotyczących nieprawidłowości w zakresie EFRG83 wykazało, że w siedmiu przypadkach (10,4%)
raporty zostały przekazane IR I po terminie wynikającym z procedur SION/PION. Opóźnienie to wyniosło
od 1 do 16 dni i było spowodowane problemami w funkcjonowaniu systemu IMS lub spiętrzeniem bieżących
prac w danym okresie sprawozdawczym.

Problem nieterminowego zgłaszania nieprawidłowości do KE był podnoszony na spotkaniach
grup roboczych. W styczniu 2013 r. MF-R zwróciła się do ARiMR o przedstawienie planu
działań naprawczych mających na celu skrócenie okresu pomiędzy datą pierwszego ustalenia
administracyjnego lub sądowego w zakresie EFRG oraz EFRROW a datą przekazania raportów.
W ramach działań naprawczych w ARiMR w szczególności zrealizowano połączenie pomiędzy
systemem OFSA-PROW a RIUP, co pozwoliło na pobieranie z OFSA-PROW informacji o operacjach,
w których na etapie weryfikacji wniosku o płatność oraz kontroli ex-post wydano dokumenty
stanowiące pierwsze ustalenie administracyjne. Planowane są kolejne działania mające
na celu ograniczenie występowania opóźnień w raportowaniu, w tym m.in. dalsze rozszerzanie
automatycznego pozyskiwania do RIUP danych o nieprawidłowościach z systemów dziedzinowych.
Według MF-R działania naprawcze zaplanowane przez ARiMR wymagają czasu zarówno w fazie ich
wdrożenia, jak i na etapie pojawienia się ich wymiernych rezultatów (także z uwagi na charakter
schematów pomocy, za które odpowiada ARiMR) oraz powiązanych czynności związanych
z procedurami ich obsługi. Aktualne dane statystyczne wskazują na malejący trend w liczbie
opóźnionych zgłoszeń nieprawidłowości, będący wynikiem podjętych przez ARiMR działań.
Jednak – w ocenie MF-R – pomimo, iż podmioty krajowe deklarują podejmowanie działań
prowadzących do eliminowania powyższych uchybień, problem może mieć swoje podłoże
w niespójnych wymogach KE dla obszaru funduszy WPR, gdyż w skali UE utrzymuje się od dłuższego
czasu. Kwestia terminowości zgłaszania nieprawidłowości do KE dostrzeżona została również
na poziomie KE, która w sprawozdaniu PIF za 2013 r. wykazała, że raporty nieprawidłowości do KE
81 Po zakończonym kwartale zgodnie z terminami określonymi w SION i PION.
82 Na 60 z 74 raportów o nieprawidłowościach o najwyższych kwotach.
83 Przekazywanych na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1848/2006.
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zgłaszane są przez Polskę średnio 10 miesięcy po wykryciu (wskaźnik terminowości raportowania
nieprawidłowości przez wszystkie PCz w ramach WPR wynosił 20 miesięcy). KE obecnie prowadzi
wewnętrze analizy w tej kwestii i nie opublikowała dotąd żadnych konkluzji.
Nie wszystkie informacje przekazywane do KE w trybie art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1848/2006 spełniały wymogi tego przepisu84. Na przykład:
yy W raportach zgłoszonych przez MF-R do KE nie zawsze wskazywano organy lub służby krajowe, które
dokonały oficjalnego zgłoszenia nieprawidłowości oraz organy odpowiedzialne za podjęcie dalszych kroków
administracyjnych i/lub sądowych, co było wymagane art. 3 ust. 1 lit. j ww. rozporządzenia (w czterech
na 60 przypadków), w 13 przypadkach nie wskazano przepisu wspólnotowego, który został naruszony,
co było wymagane art. 3 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia, a w jednym – numeru ARINCO lub kodu CCI programu
(art. 3 ust. 1 lit. p) i sposobu wykrycia nieprawidłowości (art. 3 ust. 1 lit. g). MF-R nie dokonywała weryfikacji
badania poprawności sporządzenia powiadomienia o nowej nieprawidłowości pod kątem jego kompletności
w związku z postanowieniami art. 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, z którego wynika że jeśli niektóre informacje
określone w ust. 1 art. 3 nie są dostępne, PCz dostarczają brakujące informacje w stopniu, w jakim jest
to możliwe, przy przekazywaniu Komisji kolejnych zawiadomień na temat nieprawidłowości. Tak długo
jak dana sprawa jest otwarta, mogą się pojawić nowe informacje i może zachodzić konieczność uzupełnienia
lub skorygowania istotnych informacji, których dokonuje się przy przekazywaniu raportów następczych w danej
sprawie na podstawie art. 5 rozporządzenia Komisji Nr 1848/2006.
yy W raportach ARiMR o przypadkach nowych nieprawidłowości również występowały podobne braki. Wymogu
dotyczącego wskazania przepisu wspólnotowego, który został naruszony (art. 3 ust. 1 lit. c) nie wskazano w ośmiu
przypadkach (13,3%), gdyż – według wyjaśnienia Agencji – było to zgodne z dokumentem PION. Z powodu
przeoczenia, w 16 przypadkach (26,7%) nie spełniono wymogu dotyczącego określenia organów lub służb
krajowych, które dokonały oficjalnego zgłoszenia nieprawidłowości oraz organów odpowiedzialnych
za podjęcie dalszych kroków administracyjnych i/lub sądowych (art. 3 ust. 1 lit. j), w jednym z raportów
nie wskazano źródła pierwszej pisemnej informacji prowadzącej do podejrzenia popełnienia nieprawidłowości
(art. 3 ust. 1 lit. d), a w jednym nie podano numeru ARINCO lub kodu CCI (art. 3 ust. 1 lit. p), mimo że linia
budżetowa wskazywała pochodzenie środków z EFRROW. W trzech przypadkach błędnie wskazano,
że nieprawidłowość dotyczyła osoby fizycznej zamiast osoby prawnej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania zasad przeliczania przez AP waluty
polskiej na euro w przypadku kwot nieprawidłowości podawanych w systemie IMS 85.
Informacje o nieprawidłowościach przekazywane przez ARR w trybie art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1
tego rozporządzenia zawierały szczegóły wymagane tymi przepisami. W ARiMR nie stwierdzono
nieprawidłowości w przekazywaniu zgłoszeń uzupełniających, które odbywało się zgodnie
z art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.
ARiMR prawidłowo realizowała zadania wynikające ze SION i PION polegające na ocenie
formalnej raportów przekazywanych przez IR III86. Agencja ta, jako IR II w zakresie EFFROW,
przekazywała do MF-R raporty o nieprawidłowościach sporządzone przez IR III. W okresie
objętym kontrolą SW oraz FAPA zgłosiły w systemie IMS łącznie 109 nieprawidłowości na kwotę
7.469.557 euro (w tym 13 nieprawidłowości po dokonaniu płatności na kwotę 1.737.750 euro).
Wystąpiły tylko dwa na 30 – wynikające z przeoczenia – przypadki zatwierdzenia przez
pracowników ARiMR niekompletnego lub błędnego raportu. W przypadku wykrycia – w trakcie
weryfikacji – że dane są niekompletne, ARiMR zwracała się do podmiotów wdrażających
działania delegowane o skorygowanie raportów. Po dokonaniu korekty i jej sprawdzeniu
przez ARiMR, raport był przesyłany do MF-R. W 40% badanych spraw (12 przypadków) stwierdzono,
84 Badania przeprowadzone w kontrolowanych jednostkach na próbie 60 przypadków – po 10 przypadków z największymi
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kwotami nieprawidłowości z każdego objętego kontrolą roku (w MF-R na kwotę łączną 58.833,2 tys. euro, w ARiMR
– 51.873.397 euro oraz w ARR – 6.833 tys. euro ). Badanie objęło wszystkie raporty dotyczące danej nieprawidłowości.
85 Zasady określone w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1848/2006.
86 Badania kontrolne przeprowadzono na próbie 30 największych kwotowo nieprawidłowości zgłoszonych przez IR III.
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że nieprawidłowości były wprowadzane do IMS przez IR III z przekroczeniem terminu wskazanego
w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006. Nieprzestrzeganie przez IR III terminów
raportowania nieprawidłowości zapisanych w procedurach, potwierdziły ustalenia 10 z 12 kontroli
zrealizowanych przez ARiMR w samorządach województw. W związku z tym Prezes ARiMR
zalecał kierownikom kontrolowanych podmiotów zwiększenie nadzoru w zakresie terminowości
przekazywania raportów.
ARR oraz Biuro Pomocy Technicznej MRiRW (BPT), jako IR III w ramach EFRROW, nie raportowały
nieprawidłowości do IR II (ARiMR), gdyż w kontrolowanym okresie nie stwierdzono takich
przypadków87, natomiast terminowo przekazywały do ARiMR informacje o braku nieprawidłowości
podlegających raportowaniu do Komisji. Pracownicy MRiRW – jako obserwatorzy w systemie
informowania KE o nieprawidłowościach – mieli prawo do przeglądania raportów o stwierdzonych
nieprawidłowościach dotyczących wydatków z EFRROW i EFRG wysyłanych przez MF-R do KE.
Informacje zawarte w IMS były wykorzystywane w ramach przygotowywania kwartalnych planów
kontroli DROW w MRiRW.
ARR prawidłowo wykonywała zadania polegające na weryfikacji ustaleń kontroli ex-post
realizowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i izby celne
w zakresie mechanizmów finansowanych z EFRG i wdrażanych przez Agencję88 oraz współpracowała
z Biurem Kontroli w MRiRW, które – zgodnie z wytycznymi SION/EFRG – realizowało zadania
w zakresie nadzoru i koordynacji kontroli ex-post (w ramach obowiązujących przepisów UE89)
przeprowadzanych przez IJHARS. Zadania te polegały głównie na współpracy z AP w zakresie
ww. kontroli, tj. przekazywaniu do AP protokołów kontroli ex-post wraz załącznikami. ARR przesyłała
do MRiRW ostateczne decyzje odnośnie do ustaleń zawartych w protokołach kontroli ex-post.
Badania kontrolne90 wykazały, że powyższa współpraca przebiegała zgodnie z obowiązującymi
przepisami i procedurami.
Do rejestru kontroli ARR zostało wpisanych 409 kontroli ex-post91, z których 263 przeprowadziły
inspektoraty IJHARS, 135 – służba celna oraz 11 – służby innych krajów członkowskich UE92.
Nieprawidłowości wykryto w 70 kontrolach ex-post przeprowadzonych przez służby polskie.
Agencja potwierdziła nieprawidłowe wydatkowanie środków w łącznej kwocie 2.729,2 tys. euro
na podstawie wyników 6393 kontroli ex-post. Nieprawidłowe wydatkowanie środków stwierdzono
w 49 kontrolach ex-post przeprowadzonych przez IJHARS (2.555,8 tys. euro) oraz w 14 kontrolach
służby celnej (173,3 tys. euro). W okresie objętym kontrolą Agencja zgłosiła do KE nieprawidłowości
finansowe wynikające z 13 kontroli ex-post na łączną kwotę 2.697,1 tys. euro (98,8% wszystkich
nieprawidłowości), w tym z dwóch kontroli przeprowadzonych przez izby celne (151,2 tys. euro)
oraz z 11 kontroli wykonanych przez IJHARS (2.545,9 tys. euro).
87 Potencjalne nieprawidłowości zgłoszone przez ARR mogłyby dotyczyć działania PROW 2007–2013 pn. Działania
88
89
90
91
92
93

informacyjne i promocyjne, natomiast przez BPT obszaru pomocy technicznej w ramach PROW 2007–2013.
Analiza dokumentacji dotyczącej 10 kontroli ex-post przeprowadzonych przez służby celne i IJHARS wykazała, że Agencja
podejmowała czynności zgodne z procedurą Zarządzanie nieprawidłowościami w zakresie EFRG.
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji
stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz.U.UE L 143 z 03.06.2008, s. 1),
uchylone z dniem 31 grudnia 2013 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
Przeprowadzone w MRiRW polegające na analizie dokumentacji dotyczącej wybranych losowo dziesięciu kontroli
wydatków w ramach mechanizmów zarządzanych przez ARR.
Na dzień 30 czerwca 2015 r.
10 kontroli przeprowadziły służby holenderskie i jedną służby duńskie.
Na koniec I półrocza 2015 r. dla siedmiu kontroli ex-post kwota nieprawidłowości nie została ustalona.
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2. Współpraca instytucji zaangażowanych w realizację zadań w ramach systemu informowania
Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach
Pełnomocnik współpracował z instytucjami uczestniczącymi w procesie informowania KE,
zarówno na poziomie międzynarodowym jak i krajowym. Przedstawiciele DOMF brali udział
w pracach Komitetu COCOLAF94 i jego podgrup roboczych, które zajmowały się m.in. organizacją
procesu informowania o nieprawidłowościach (w powiązaniu z przygotowywaniem informacji
statystycznych do sprawozdań PIF95). Wszelkie ewentualne informacje, które mogły mieć znaczenie
dla instytucji krajowych, były przekazywane za pośrednictwem grup roboczych. W corocznych
sprawozdaniach PIF publikowano zbiorcze zestawienia nieprawidłowości zgłoszonych przez PCz.
Zgodnie z informacją DOMF, Polska była corocznie wymieniana w czołówce państw, które zgłaszają
najwięcej przypadków nieprawidłowości, dowodząc tym samym poprawności funkcjonowania
systemów zarządzania i kontroli w aspekcie wykrywania nieprawidłowości oraz poprawności
funkcjonowania krajowego systemu informowania o nieprawidłowościach. Do państw, które
nie spełniały oczekiwań kierowane były odrębne rekomendacje. Polska nigdy nie była objęta
takimi rekomendacjami.
W latach objętych kontrolą OLAF nie kontaktował się bezpośrednio z AP w sprawach związanych
z systemem informowania o nieprawidłowościach. Agencje udzielały wyjaśnień w zakresie
dotyczącym weryfikacji aktywności kont użytkowników zarejestrowanych w systemie IMS
oraz usuwania zgłoszonych błędów w funkcjonowaniu systemu IMS jedynie poprzez helpdesk OLAF.
W pozostałym zakresie korespondencja OLAF kierowana była do AP za pośrednictwem MR-F.
W przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnień, korespondencja zwrotna
odbywała się w tym samym trybie.
Pełnomocnik wykonywał powierzone mu zadania96 przy pomocy Międzyresortowego Zespołu
do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE97. Stosownie do § 5
ust. 1 ww. zarządzenia, Pełnomocnik – jako Przewodniczący Zespołu – powoływał grupy robocze
do opracowania poszczególnych zagadnień należących do zakresu zadań Zespołu. W okresie
od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2015 r. zadania te (tzn. koordynację postępowań związanych
z przeciwdziałaniem, zwalczaniem, wykrywaniem i raportowaniem do KE nieprawidłowości
w związku z finansowaniem Wspólnej Polityki Rolnej, a w szczególności koordynację działań
w zakresie realizacji rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r.) realizowały:
−− Grupa robocza do spraw nieprawidłowości w związku z finansowaniem Wspólnej Polityki
Rolnej oraz wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Rybackiego (która w 2013 r. zastąpiła
Międzyresortową grupę roboczą ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w związku
z finansowaniem Wspólnej Polityki Rolnej, funkcjonującą od 2006 r.)98;
94 Komitet Doradczy ds. Koordynacji Przeciwdziałania Oszustwom (Advisory Committee for the Co-ordination of Fraud
95
96
97
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Prevention). W ramach prac tego Komitetu KE zapewniała wsparcie dla instytucji raportujących z PCz m.in. organizując
spotkania PCz z Komisją.
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie
nadużyć finansowych – Sprawozdanie roczne (Annual report – Protection of the EU Financial Interests) – komunikaty
do Parlamentu Europejskiego i Rady UE wydawane corocznie przez Komisję Europejską na podstawie art. 325 TFUE.
Zgodnie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania
Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 119, poz. 1113 ze zm.).
Utworzonego na mocy zarządzenia Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2003 r., zmienionego zarządzeniami
Prezesa Rady Ministrów Nr 53 z dnia 12 kwietnia 2006 r. oraz Nr 58 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie Międzyresortowego
Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
(niepublikowane, http:// bip.kprm.gov.pl).
W skład tych grup wchodzili przedstawiciele MF, MRiRW, ARR, ARiMR oraz Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS).
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−− Grupa robocza do spraw nieprawidłowości w funduszach UE (funkcjonuje od 18 grudnia
2014 r.), kontynuująca prace dwóch grup roboczych (w tym ww. grupy) w obszarze
informowania KE o nieprawidłowościach99.
W posiedzeniach ww. grup roboczych100 oraz w naradach i spotkaniach organizowanych
przez MF-R uczestniczyli m.in. przedstawiciele MRiRW oraz AP. Tematem spotkań były
w szczególności zagadnienia związane z wdrażaniem przez Komisję zmian w funkcjonowaniu
kolejnych wersji systemu IMS, propozycje zmian dokumentów SION i PION oraz bieżące
problemy w przekazywaniu do KE informacji o nieprawidłowościach. W trakcie spotkań w 2015 r.
poruszano sprawę opracowania wkładu Polski do Sprawozdania PIF za 2014 r., stosowania definicji
nieprawidłowości, terminów raportowania w związku ze wstępnym ustaleniem administracyjnym
lub sądowym, kwalifikacji przypadku jako podejrzenia nadużycia. Omawiano także zasady
dotyczące raportowania nieprawidłowości do KE w perspektywie finansowej 2014–2020. W ramach
współpracy z Pełnomocnikiem zaangażowane instytucje uczestniczyły również w procesie
opiniowania projektów dokumentów przygotowywanych przez MF, w tym PION.
Zatwierdzone przez Pełnomocnika dokumenty ramowe SION i PION zobowiązywały MF-R
do przedstawiania, co najmniej raz na pół roku, wszystkim instytucjom zaangażowanym
w przeciwdziałanie nieprawidłowościom zbiorczych informacji nt. nieprawidłowości w związku
z wykorzystaniem EFRROW i EFRG. Od 2011 r., gdy instytucje krajowe zaangażowane w przeciwdziałanie
nieprawidłowościom w ramach ww. funduszy uzyskały dostęp do systemu IMS, a w związku z tym
możliwość wygenerowania własnych zestawień i podsumowań, komórka MF-R zrezygnowała
z przygotowywania okresowych zbiorczych informacji na temat nieprawidłowości zgłoszonych
do KE. Zbiorcze informacje statystyczne na temat nieprawidłowości były prezentowane głównie
przy okazji spotkań grup roboczych, a ich zakres był dostosowany do zestawu pól formularza
systemu IMS, gdyż – według MF-R – ich celem nie było dostarczenie informacji zaangażowanym
instytucjom, które mogą samodzielnie pozyskać z systemu IMS i z dostępnych opracowań KE,
ale wywołanie dyskusji w gronie wszystkich zaangażowanych podmiotów, o trendach w kraju,
w skali UE oraz o wymogach KE.
W toku kontroli w AP ustalono, że agencje nie wykorzystywały lub wykorzystywały jedynie
w ograniczonym zakresie informacje zawarte w systemie IMS do potrzeb zarządzania
nieprawidłowościami w odniesieniu do wykorzystania środków UE. Wynikało to m.in. z faktu,
że dostęp agencji do bazy danych IMS ograniczał się do zakresu ich właściwości, np.:
yy ARR nie miała możliwości wykorzystania informacji wprowadzonych do systemu przez inne jednostki,
np. ARiMR, ponieważ zawarte w bazie IMS informacje o nieprawidłowościach były dostępne tylko dla instytucji,
które je zgłosiły oraz dla instytucji znajdujących się na wyższym szczeblu raportowania. W ocenie agencji,
przekazywane przez MF-R informacje zbiorcze na temat zgłoszonych do KE nieprawidłowości w przypadku
nieprawidłowości dotyczących środków EFRG lub EFRROW, w których administrowaniu ARR nie brała
udziału – stanowiły źródło informacji o występujących zjawiskach i trendach dotyczących ujawnionych
nieprawidłowości. Do potrzeb zarządzania nieprawidłowościami w zakresie wykorzystania środków UE,
agencja wykorzystywała prowadzone przez siebie rejestry nieprawidłowości.

99 W skład grupy wchodzili przedstawiciele MF, MRiRW, ARR, ARiMR, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele instytucji zarządzających
Regionalnymi Programami Operacyjnymi.
100 W kontrolowanym okresie posiedzenia odbyły się we: wrześniu 2010 r., kwietniu 2013 r., październiku 2014 r. i styczniu,
kwietniu 2015 r.
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yy W ARiMR raporty o nieprawidłowościach w systemie IMS przygotowywano na podstawie danych zawartych
w RIUP. Dane w systemie IMS nie podlegały analizie w zakresie działań wdrażanych bezpośrednio przez
ARiMR. Analizy przeprowadzano w oparciu o dane zawarte w RIUP. Na podstawie danych w systemie IMS
– od II kwartału 2014 r. – generowano informacje o raportowanych nieprawidłowościach stwierdzanych
w działaniach wdrażanych za pośrednictwem instytucji realizujących zadania delegowane celem ich
uwzględnienia w procesie analizy ryzyka w tym zakresie. Na przełomie 2014/2015 r. ARiMR przeprowadziła
analizę ryzyka nadużyć finansowych m.in. na podstawie danych zawartych w systemie IMS (dla działań
delegowanych) oraz RIUP.

Użytkownicy oceniali pozytywnie funkcjonujący system informowania KE o nieprawidłowościach
w ramach europejskich funduszy rolnych, wskazując jednak na utrudnienia wynikające z wdrażania
przez administratora systemu (KE – OLAF) kolejnych ulepszeń lub nowych wersji systemu IMS.
Na przykład:
yy DOMF podał, że KE – jako administrator systemu IMS – wprowadzała okresowo modyfikacje elektronicznego
formularza systemu IMS (nierzadko bez uprzedzenia), zmieniając nie tylko położenie i opis poszczególnych pól,
ale nawet ich zakres. W okresie objętym kontrolą wielokrotnie wprowadzano takie zmiany, dodawano nowe
pola oraz usuwano dotychczas istniejące (wraz ze znajdującymi się w nich informacjami). Takie sytuacje
skutkowały utratą przez PCz dostępu do danych, które były uprzednio dostarczone do KE w momencie wysyłania
powiadomienia; migracje, jakie miały miejsce w poprzednich latach spowodowały zmianę prezentacji tych danych
w aplikacji. W konsekwencji, nie zawsze można obecnie zweryfikować – na bazie eksportu z bazy systemu IMS
– jaki był zakres informacji ujętych w pierwszych powiadomieniach o nieprawidłowościach przekazanych do KE
za lata 2010–2014. KE korzystała w ten sposób ze swoich uprawnień administratora i właściciela bazy danych
(oraz całego procesu) i dowolnie dysponowała otrzymanymi informacjami, dostosowując je do bieżących potrzeb
w zakresie przygotowywania analiz i wkładów do sprawozdań PIF.
yy ARiMR wskazała na utrudnienia w funkcjonowaniu systemu dotyczące modyfikacji IMS i wprowadzania
przez OLAF jego kolejnych wersji co powodowało, że część informacji dostępnych w poprzedniej wersji IMS
nie była dostępna w nowej; zmiany oprogramowania prowadziły do sytuacji, w których użytkownicy nie mogli
niekiedy wprowadzić poprawnych danych do systemu; zastrzeżenia budził sposób selekcji danych w zakresie
wyszukiwania pojedynczych raportów lub danych wartości (nie było np. możliwości wygenerowania z systemu
niektórych danych w żądanej formie). Agencja zgłaszała usterki w systemie do MF-R lub bezpośrednio
do helpdesk OLAF. Zgłaszano także ustne uwagi i zastrzeżenia do funkcjonowania systemu w trakcie posiedzeń
grupy roboczej. KE – OLAF, wprowadzając zmiany w systemie IMS, nie uwzględniła tych uwag.
yy Zgłaszane do MF-R przez ARR problemy dotyczące funkcjonowania systemu IMS w szczególności dotyczyły:
trudności w logowaniu się do systemu IMS, braku zapisu wprowadzonych zmian do raportu i możliwości ich
uzupełnienia w związku z przerwami technicznymi w funkcjonowaniu systemu. Problemy te były rozwiązywane
przy współudziale pracowników MF-R, którzy interweniowali w OLAF lub bezpośrednio przez pracowników
helpdesk OLAF. ARR wskazała także, że dokonywane wielokrotne zmiany formularzy zawierających informacje
o raportowanych nieprawidłowościach101 zwiększały ryzyko popełnienia błędów na etapie wprowadzania danych,
a ujednolicenie „formularza zgłoszenia nieprawidłowości” dla różnych podmiotów102 powodowało utrudnienia
w doborze właściwych pól przez konkretne podmioty. Uwagi ARR dotyczące funkcjonowania systemu IMS
zgłaszane do OLAF za pośrednictwem MF-R nie zostały uwzględnione.
yy Według MRiRW pewnym utrudnieniem w korzystaniu z systemu był brak możliwości wyszukiwania informacji
wg różnych kryteriów, np. według konkretnego działania. Przedstawiciel MRiRW sygnalizował ten problem
na posiedzeniach grupy roboczej. MF-R zobowiązała się zgłosić propozycję w ww. zakresie do KE podczas
testowania nowej wersji IMS. Na spotkaniu grupy w kwietniu 2015 r. uzyskano informację, iż funkcjonalność
ta, mimo wniosków strony polskiej, nie została wprowadzona na poziomie UE. W związku z powyższym
przedstawiciele MF-R wskazali zastępcze możliwości analizy zawartości systemu.

101 Obejmujące m.in.: przenoszenie określonych pól z danymi pomiędzy częściami formularza, zmianę kolejności
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ich numerowania, zmianę sposobu kodowania odpowiedzi, powielanie informacji o kwotach wydatków i nieprawidłowości
w dwóch sekcjach formularza, „znikanie” danych z predefiniowanych list wyboru.
102 Wcześniej były stosowane oddzielne moduły, np. dla WPR moduł 1848.
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3. Nadzór i kontrola nad systemem informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie nadzór i kontrolę nad systemem informowania KE
o nieprawidłowościach. MF-R monitorowała funkcjonowanie tego systemu poprzez prace w ramach
grup roboczych (zarówno w formie spotkań jak i bieżącej współpracy). W ramach tych działań,
MF-R przekazywała wskazówki dotyczące zapewnienia zgodności procesu informowania
z wymogami KE i procedurami. AP przeprowadzały kontrole i audyty funkcjonowania systemu.
ARiMR w okresie objętym kontrolą przeprowadziła w oddziałach regionalnych, biurach
powiatowych i wybranych departamentach centrali Agencji łącznie 51103 kontroli systemu. Ich zakres
obejmował rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywanie danych o ich
stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami. Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami
i nieprawidłowościami były: nieprzekazywanie bądź nieterminowe przekazywanie danych
o stwierdzonych nieprawidłowościach; przekazywanie informacji o zdarzeniach niespełniających
definicji nieprawidłowości; nieuzupełnianie, niepełne bądź błędne uzupełnianie danych zawartych
w RIUP; ich nieterminowe rejestrowanie lub zatwierdzanie; błędne określanie dokumentu
stanowiącego pierwsze ustalenie administracyjne oraz kwoty nieprawidłowości lub całkowitej
kwoty wydatku dotyczącego stwierdzonej nieprawidłowości, a także daty jej wystąpienia. W celu
wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości Prezes ARiMR wydawał zalecenia pokontrolne,
które zostały zrealizowane. ARiMR – w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemu informowania
o nieprawidłowościach w EFRROW – przeprowadziła również 12 kontroli w wybranych urzędach
marszałkowskich województw (IR III). Zakres tych kontroli obejmował zweryfikowanie prawidłowości
stosowania procedur dotyczących podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań
PROW 2007–2013, w szczególności sprawdzenie poprawności, kompletności i aktualności danych
wprowadzanych do systemu IMS. Kontrole te wykazały przypadki nieprzekazywania informacji
o stwierdzonych nieprawidłowościach, uchybienia w zakresie terminowości przekazywania raportów
w stosunku do daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego oraz przekazywanie
w raportach kwartalnych błędnych danych. W związku z tymi ustaleniami, Prezes ARiMR zobowiązał
kierowników skontrolowanych jednostek do poprawy terminowości przekazywania raportów
oraz skorygowania zidentyfikowanych błędów. W wyniku prowadzonego monitoringu realizacji
zaleceń pokontrolnych stwierdzono, że uchybienia zostały wyeliminowane.
W ARR zagadnienia dotyczące raportowania o nieprawidłowościach były badane w ramach
dwóch audytów wewnętrznych przeprowadzonych w Agencji. W ich wyniku nie formułowano
zaleceń dotyczących IMS, sformułowano natomiast rekomendacje dotyczące zapewnienia
prawidłowego stosowania procedur raportowania nieprawidłowości w systemie ERNI,
w szczególności terminowości i kompletności zgłaszanych nieprawidłowości. Prawidłowość
realizacji zadań w zakresie zarządzania nieprawidłowościami z EFRG i EFRROW potwierdziły
audyty przeprowadzone w 2010 r., 2011 r. i 2013 r. w ramach ustanowionego w ARR Systemu
Zarządzania.
W badanym okresie w kontrolowanych jednostkach nie były przeprowadzane kontrole
zewnętrzne dotyczące funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu
EFRROW i EFRG.
103 Dwie kontrole przeprowadzono w 2009 r.
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3.2.2. Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie
europejskich funduszy rolnych w obszarze obsługi postępowań wyjaśniających przed Komisją
Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
3.2.2.1. Organizacja obsługi prowadzenia postępowań wyjaśniających przed KE w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej
Organizacja obsługi postępowań wyjaśniających przed KE wynikała bezpośrednio z konieczności
realizacji obowiązków i uprawnień PCz określonych w przepisach UE, w szczególności w art. 31
rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 oraz w art. 11 i 16 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 885/2006.
W przypadkach wymagających odwołania do Sądu UE104, podstawę odwołania stanowił art. 263
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)105. Od orzeczenia Sądu przysługiwało odwołanie
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)106. Zasady postępowania przed organami
sądowymi i TSUE wynikały także z przepisów krajowych, a w szczególności z ustawy z dnia 4 września
1997 r. o działach administracji rządowej107 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie
do Spraw Europejskich108.
Według MRiRW, celem obsługi postępowań przed KE było dostarczenie Komisji wyjaśnień
i dowodów, które pozwolą jej na ocenę stosowanego w Polsce systemu zarządzania i kontroli
oraz działań podjętych przez AP i Instytucję Zarządzającą109. Prawidłowa ocena uzupełniających
dowodów i wyjaśnień umożliwia KE odstąpienie od uwag i proponowanego wyłączenia wydatków
z finansowania unijnego.
W MRiRW nie opracowano specjalnych procedur oraz przepisów wewnętrznych dotyczących
obsługi postępowań wyjaśniających przed KE, a właściwość poszczególnych komórek
w tym zakresie wynikała z regulaminów organizacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi110.
Zgodnie z tymi dokumentami, sprawy w zakresie koordynacji działań związanych z realizacją
przez AP wydatków z EFRG oraz EFRROW, w tym przekazywania sprawozdań AP na potrzeby KE,
prowadził Departament Finansów (DF) 111. W ramach DF funkcjonowały trzy wydziały
odpowiedzialne za obsługę postępowań wyjaśniających przed KE, w których zadania w tym
zakresie realizowało łącznie dziewięć osób. Pracownicy ci posiadali wykształcenie ekonomiczne
lub ekonomiczno-rolnicze (w tym ośmiu wyższe) oraz przeszli stosowne szkolenia, w tym
m.in. z zakresu finansowania WPR, agencji płatniczych, jednostki koordynującej, funduszy
strukturalnych, sprawozdawczości i monitoringu środków z budżetu UE. Do obsługi postępowań
wyjaśniających przed KE zaangażowane były także departamenty merytoryczne MRiRW,
m.in. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Płatności Bezpośrednich,
Departament Rynków Rolnych, Departament Gospodarki Ziemią, Departament Strategii, Analiz
i Rozwoju, Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej oraz Biuro Pomocy Technicznej,
Dawniej Sąd Pierwszej Instancji.
Dz.U.UE C Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 47.
Na podstawie art. 56 Protokołu (Nr 3) TFUE w sprawie statutu TSUE.
Dz. U. z 2015 r., poz. 812.
Dz. U. Nr 161, poz. 1277.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: Nr 11 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 22 z dnia 13 lipca 2010 r. (ze zm.); Nr 3 z dnia 29 lutego 2014 r. oraz Nr 14
z dnia 29 kwietnia 2014 r. (ze zm.).
111 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych
na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1065), Minister RiRW pełni funkcję jednostki koordynującej (JK).
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107
108
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110
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które opiniowały i uzupełniały – przygotowywane przez AP – propozycje odpowiedzi dla KE,
Organu Pojednawczego KE (OP), Sądu UE lub TSUE oraz wyznaczały swoich przedstawicieli
do uczestnictwa, w razie takiej potrzeby, w spotkaniach dwustronnych z KE i przed OP.
W AP proces obsługi postępowań wyjaśniających przed KE również zorganizowano w oparciu
o regulaminy organizacyjne. Zgodnie z tymi dokumentami w jednostkach audytu wewnętrznego
– odpowiedzialnych za koordynację przebiegu zewnętrznych zadań audytowych i kontrolnych
realizowanych przez służby UE – wyodrębniono specjalne komórki112 zajmujące się organizacją
planowanych kontroli KE oraz koordynacją postępowań wyjaśniających na etapie procedury
pojednawczej. W bieżącą realizację tych zadań było zaangażowanych średnio od trzech do czterech
pracowników. W obsłudze postępowań uczestniczyły także departamenty merytoryczne AP
w zakresie swoich kompetencji i w zależności od badanego obszaru.
Sprawy w zakresie koordynacji analizy orzecznictwa TSUE i udziału w postępowaniu
przed Sądem UE oraz TSUE należały do właściwości Departamentu Prawno-Legislacyjnego
w MRiRW113. Koordynacja ta polegała na przekazywaniu projektów dokumentów otrzymanych
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) do właściwych komórek organizacyjnych MRiRW w celu
zajęcia przez nie stanowiska, a następnie na przygotowaniu stanowiska Ministra RiRW.
W 2010 r. Kierownictwo MRiRW podjęło decyzję o zaskarżaniu do Sądów Wspólnotowych
decyzji KE wyłączających z finansowania UE wydatki poniesione przez Polskę z tytułu Sekcji
Gwarancji EFOiGR114, EFRG oraz EFRROW, wyłącznie w przypadku gdy kwota wyłączenia przekracza
10 mln euro oraz istnieją uzasadnione podstawy prawne do podważenia decyzji KE. Kwota powyższa
została określona na podstawie analizy wszczętych postępowań według stanu na koniec 2009 r.
i zaakceptowana przez Pełnomocnika Rzeczpospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami
sądowymi UE i Trybunałem EFTA115.
3.2.2.2. 
Realizacja zadań związanych z prowadzeniem postępowań wyjaśniających przed
Komisją Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
W okresie objętym kontrolą prowadzono 70 postępowań wyjaśniających przed KE w ramach
WPR w związku z misjami KE w Polsce oraz 10 postępowań dotyczących rozliczenia rachunków
rocznych w ramach SAPARD, EFRG oraz EFRROW (łącznie 80 postępowań 116). Przeprowadzone
misje audytowe KE dotyczyły m.in.: płatności bezpośrednich zrealizowanych w 2004 r., 2006 r.
i 2007 r., systemu kwot mlecznych, przechowywania publicznego cukru i zbóż, realizacji płatności
w ramach programu przetwórstwa pomidorów, dostaw żywności z zapasów interwencyjnych
do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, programów operacyjnych
112 W ARR – Dział Audytu Procesów Wspomagających i Zarządzania, w ARiMR – Wydział Koordynacji Audytu.
113 Od dnia 15 lipca 2010 r., wcześniej sprawy te należały do właściwości Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy

Międzynarodowej MRiRW.
Europejski
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych.
114
115 Powołany przez Ministra Spraw Zagranicznych, zapewnia ochronę interesów Rzeczpospolitej Polskiej w postępowaniach
przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA. Pełnomocnik wykonuje swoją funkcję przy wsparciu prawników
zatrudnionych w departamencie Prawa Unii Europejskiej MSZ, wyspecjalizowanych w poszczególnych obszarach prawa UE,
którzy przygotowują projekty pism procesowych, współpracują z ministerstwami i urzędami merytorycznie właściwymi
w poszczególnych sprawach oraz w razie potrzeby z upoważnienia Pełnomocnika reprezentują Polskę podczas rozpraw
przed sądami unijnymi (źródło: roczne sprawozdania z działalności Pełnomocnika).
116 Według stanu na 25 maja 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą o wyłączeniu
z finansowania UE kwoty 62.304,1 tys. euro oraz w okresie od 26 maja 2015 r. do 20 lipca 2015 r. poinformowała o zamknięciu
dwóch postępowań bez naliczania korekt finansowych, w odniesieniu do których wstępnie proponowana kwota wyłączenia
wynosiła łącznie 8.030,7 tys. euro.
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oraz uznawania organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, wsparcia dla gospodarstw
niskotowarowych, a także podejmowania działalności przez młodych rolników. Szczegółowe
zestawienie zakończonych i toczących się postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004–2015 przedstawiono w tabeli nr 2 w załączniku 4
Informacji.
W ramach powyższych 80 postępowań, KE zaproponowała wstępnie wyłączenie z finansowania UE
562.233,8 tys. zł i 488.368,2 tys. euro, a ostatecznie – po przeprowadzonych postępowaniach
wyjaśniających – wydała decyzje o wyłączeniu 355.390,8 tys. zł oraz 191.793,9 tys. euro. W odniesieniu
do 8.068,2 tys. zł i 251.596,8 tys. euro KE nie podjęła jeszcze decyzji o wyłączeniu. Najwyższa
kwota wyłączeń zaproponowana przez Komisję, tj. 370.381,8 tys. zł i 48.863,1 tys. euro, dotyczyła
płatności bezpośrednich wydatkowanych w 2006 r. z Sekcji Gwarancji EFOiGR. Po ponad 7 i pół roku
negocjacji, w ramach prowadzonego postępowania Komisja ostatecznie wydała decyzję
wyłączającą 279.794,4 tys. zł oraz 23.689,8 tys. euro. Na 80 prowadzonych postępowań, 33 zostały
zakończone bez korekt finansowych, w tym w 28 przypadkach KE nie proponowała korekty,
a w pięciu od niej odstąpiła w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
W 11 postępowaniach kwota wyłączenia proponowanego pierwotnie przez Komisję została
zmniejszona w wyniku działań podjętych przez Polskę polegających na dostarczeniu KE dodatkowych
wyjaśnień i dowodów. Łącznie w 44 przypadkach zamknięto postępowanie bez naliczenia wyłączeń
lub je zmniejszono. KE wyłączyła wydatki z finansowania w 21 przypadkach, a w pozostałych
nie ustaliła jeszcze wysokości korekty lub też postępowania są w toku.
Z 80 prowadzonych przez KE postępowań, do Sądu UE skierowano cztery sprawy dotyczące:
wydatków na płatności bezpośrednie (SAPS), środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
rent strukturalnych i grup producentów rolnych oraz wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych
i podejmowania działalności przez młodych rolników, na kwotę łączną wyłączeń 326.947,2 tys. zł
i 138.044,8 tys. euro. Sąd UE oddalił odwołanie Polski od decyzji KE we wszystkich sprawach 117.
W dwóch spośród powyższych spraw, tj. dotyczących wydatków na płatności bezpośrednie (SAPS)
oraz rent strukturalnych na łączną kwotę wyłączeń wynoszącą odpowiednio 279.794,4 tys. zł
oraz 58.141,5 tys. zł, strona polska wniosła odwołanie od wyroku Sądu do TSUE. TSUE oddalił
odwołanie w sprawie wydatków na płatności bezpośrednie, natomiast sprawa dotycząca rent
strukturalnych jest w toku118.
Do dnia 18 czerwca 2015 r. kwota wyłączeń wydatków UE dla Polski wynikająca z decyzji KE
wyniosła 1.139.382 tys. zł, co stanowiło 0,82% środków unijnych otrzymanych w latach 2004–2013119
w kwocie 138.661.362 tys. zł.
Kwoty wyłączeń dla Polski oraz efekty finansowe w postępowaniach wyjaśniających przed KE
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004–2015 przedstawiono na wykresie poniżej.
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117 W tym w jednej ze spraw (T-367/13) w dniu 3 grudnia 2015 r., tj. już po zakończeniu kontroli (curia.europa.eu).
118 Sprawa o numerze C-210/15 – wniesiona do TSUE w dniu 6 maja 2015 r. (informacja MRiRW z dnia 17 lipca 2015 r.).
119 Obejmuje alokację 2004–2006 oraz 2007–2013 (do wykorzystania do końca 2015 r.).
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Wykres nr 4
Kwoty wyłączeń dla Polski oraz efekty finansowe postępowań wyjaśniających przed KE
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004–2015 w tys. zł (stan na 18 czerwca 2015 r.)
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy przyjętym średnim kursie euro w okresie 2004–2015
wynoszącym 4,09 zł.

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez MRiRW przed KE były realizowane zgodnie
z postanowieniami art. 31 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005, art. 11 i 16 rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 885/2006 oraz art. 263 TFUE i art. 56 Protokołu (Nr 3) TFUE120. Generalnie wyczerpano
wszystkie możliwości negocjacji wynikające z ww. przepisów. Wystąpił tylko jeden przypadek
niedotrzymania terminu przekazania wniosku Ministra RiRW do OP, w związku z czym wniosek
ten nie był rozpatrywany. Dalsze postępowanie w tej sprawie (kolejne wyjaśnienia skierowane
przez jednostkę koordynującą MRiRW do KE) doprowadziły do zmniejszenia przez KE kwoty korekty
finansowej o 647,6 tys. euro. Działania strony polskiej, polegające na dostarczeniu KE dodatkowych
wyjaśnień i dowodów, w czterech spośród badanych 17 postępowań skutkowały tym, że Komisja
odstąpiła od wstępnych ustaleń o nieprawidłowościach i proponowanego wyłączenia wydatków
z finansowania unijnego.

120 Realizację zadań w zakresie obsługi przez MRiRW postępowań wyjaśniających przed KE zbadano w oparciu o analizę

dokumentacji 17 postępowań, wybranych w sposób celowy, głównie w oparciu o najwyższą zaproponowaną lub wyłączoną
przez KE z finansowania kwotę wydatków po misjach audytowych przeprowadzonych przez Komisję w obszarach
pozostających w zakresie właściwości ARiMR oraz ARR. W efekcie tych postępowań KE wyłączyła z finansowania wydatki
w kwocie 342.087,8 tys. zł (96,3% wyłączonej kwoty ogółem w zł) oraz 179.834,4 tys. euro (93,8% wyłączonej kwoty
ogółem w euro).
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W procesie udzielania Komisji wyjaśnień oraz przygotowania stanowiska na spotkania
bilateralne i posiedzenia OP uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony, tj. jednostka
koordynująca (JK), zaangażowane w sprawę AP oraz departamenty MRiRW nadzorujące zagadnienia
będące przedmiotem wyjaśnień. Podstawowe wyjaśnienia dla organów UE dotyczące wdrażania
mechanizmów płatności i przepisów były przygotowywane przez AP. Ustalono, że współpraca AP
z JK w ramach obsługi postępowań wyjaśniających przed KE przebiegała prawidłowo121. Agencje
każdorazowo rzetelnie i terminowo realizowały zadania zlecone przez JK. Zadania te polegały
na zapewnieniu obsługi merytorycznej i administracyjnej misji audytowych i obejmowały
przygotowywanie dokumentów wymaganych przez audytorów KE, opracowywanie odpowiedzi
na raporty z misji audytowych i informowanie KE o wprowadzonych działaniach naprawczych.
W związku z pismami MRiRW, przedstawiciele AP przygotowywali stanowiska na spotkania
dwustronne i posiedzenia OP, a także uczestniczyli w tych spotkaniach. ARiMR przygotowała
również informacje i wyjaśnienia dla potrzeb MRiRW w czterech sprawach, które wstępnie miały
zostać przekazane przez stronę polską do TSUE. W przypadku postępowań, które znalazły swój
finał w Sądzie UE lub w TSUE, Polskę reprezentował Pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej
w postępowaniach przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA.
W związku z prowadzonymi postępowaniami przed KE, w MRiRW i AP ponoszone były
różnorodne koszty m.in. administracyjne (związane z czasem pracy na przygotowanie dokumentów
i wyjaśnień dla instytucji UE oraz drukiem materiałów), rozmów telefonicznych, delegacji
służbowych do Brukseli, itp. 122. Polska nie została obciążona obowiązkiem zapłaty na rzecz
Komisji kwot tytułem zwrotu kosztów postępowania. Co do zasady, postępowanie przed Sądem
i postępowanie przed Trybunałem jest wolne od opłat. O kosztach123 rozstrzyga się w wyroku
lub postanowieniu kończącym postępowanie w sprawie124. Kosztami zostaje obciążona, na żądanie
strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Jednakże na mocy utrwalonej w praktyce
niepisanej zasady, żadna z wygrywających sprawę stron (PCz i Komisja) nie domaga się od strony
przeciwnej zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu125.
Agencje płatnicze prowadziły rejestry zawierające informacje o stanie wdrażania zaleceń
wynikających z misji audytowych przeprowadzonych przez Komisję Europejską w obszarach
pozostających w zakresie ich właściwości i przekazywały informacje w tym zakresie do akceptacji
kierownictwu MRiRW. Zaktualizowany wykaz126 stanu wdrożenia rekomendacji zgłoszonych przez
KE zawierał w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej wyniki analizy 55 postępowań audytowych – ośmiu
w Agencji Rynku Rolnego i 47 w ARiMR, w tym jednego postępowania w obu AP. MRiRW podało,
że na bieżąco wprowadza zmiany w przepisach krajowych (uwzględniające zalecenia ETO i KE)
121 W ARiMR zbadano dokumentację dotyczącą 14, a w ARR 12 postępowań wyjaśniających przed KE po misjach
przeprowadzonych przez Komisję na terenie Polski.

122 Pozyskanie informacji o łącznej wysokości kosztów poniesionych na obsługę ww. procesu nie było możliwe m.in. dlatego,
iż nie można ich wydzielić w tym układzie z systemu rachunkowości.

123 Do kosztów podlegających zwrotowi zalicza się niezbędne wydatki poczynione przez strony w związku z postępowaniem,
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w szczególności koszty podróży i pobytu, a także wynagrodzenia pełnomocników, doradców, adwokatów lub radców
prawnych oraz kwoty należne świadkom i biegłym.
124 Zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (art. 137 i nast.) oraz Regulaminu
postępowania przed Sądem (art. 87 i nast.).
Informacja
zasięgnięta z Departamentu Prawa Unii Europejskiej MSZ.
125
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na
sierpień
2015 r.
126
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w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, a AP – zmiany w procedurach
wdrożeniowych i zasadach prowadzenia kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu.
ARiMR opracowała i aktualnie wdrażała dwa plany naprawcze dotyczące: mechanizmu wstępnego
uznawania grup producentów owoców i warzyw oraz zmniejszenia poziomu
w procesie
Informacje błędów
szczegółowe
wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokońca
końca2014
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W odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) kwota nałożonych korekt
W odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) kwota nałożonych korekt
wyniosła 10.808 mln euro (z 47 przyjętych decyzji), w tym na: Grecję – 2.389 mln euro,
wyniosła 10.808 mln euro (z 47 przyjętych decyzji), w tym na: Grecję – 2.389 mln euro, tj. 6,1%
tj. 6,1% w stosunku do płatności otrzymanych z budżetu UE; Włochy – 1.874 mln euro (2,6%);
w stosunku do płatności otrzymanych z budżetu UE; Włochy – 1.874 mln euro (2,6%); Francję
Francję – 2.519 mln euro (1,8%); Wielką Brytanię – 1.018 mln euro (1,7%); Hiszpanię – 1,496 mln euro
– 2.519 mln euro (1,8%); Wielką Brytanię – 1.018 mln euro (1,7%); Hiszpanię – 1,496 mln euro (1,7%);
(1,7%); Polskę – 92 mln euro (0,5%); Niemcy – 198 mln euro (0,2%). Po podjęciu decyzji przez Komisję
Polskę – 92 mln euro (0,5%); Niemcy – 198 mln euro (0,2%). Po podjęciu decyzji przez Komisję
Europejską odnośne korekty są zazwyczaj wykonywane automatycznie, chyba że państwu
Europejską odnośne korekty są zazwyczaj wykonywane automatycznie, chyba że państwu
członkowskiemu przyznano możliwość spłaty w 3 rocznych ratach. Skumulowane potwierdzone korekty
członkowskiemu przyznano możliwość spłaty w 3 rocznych ratach. Skumulowane potwierdzone
finansowe, o których zadecydowano w ramach kontroli zgodności rozliczeń EFRG, w podziale na
korekty finansowe, o których zadecydowano w ramach kontroli
zgodności rozliczeń EFRG,
największych beneficjentów tych środków przedstawiono na wykresie poniżej128.
w podziale na największych beneficjentów tych środków przedstawiono na wykresie poniżej127.
Wykres nr 5. Skumulowane potwierdzone korekty finansowe, o których zadecydowano w ramach
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Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.

127 Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 8 października 2015 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Trybunału
Obrachunkowego „Ochrona budżetu UE do końca 2014 r.” – COM(2015) 503 final.
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„Ochrona budżetu UE do końca 2014 r.” – COM(2015) 503 final.

39

39

4

I N F O R M A C J E D O D AT K O W E
4.1 Przygotowanie kontroli
Kontrola została poprzedzona analizą stanu prawnego oraz analizą dostępnych dokumentów
i doniesień prasowych dotyczących kontrolowanej problematyki.
Podstawową metodą badawczą była analiza dokumentacji skontrolowanych jednostek.
Szczegółowe badanie kontrolne dotyczące zgłaszanych do KE nieprawidłowości pod względem
spełniania wymogów zawartych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006
przeprowadzono w MF-R oraz AP na próbie po 60 zgłoszonych przypadków nieprawidłowości
(wybranych w sposób celowy), po 10 przypadków z największymi kwotami nieprawidłowości
z każdego objętego kontrolą roku. Badanie objęło wszystkie raporty dotyczące danej
nieprawidłowości. Realizację zadań w zakresie obsługi postępowań wyjaśniających przed KE
w ramach WPR zbadano na podstawie analizy dokumentacji 17 postępowań wybranych w sposób
celowy, głównie w oparciu o najwyższą zaproponowaną lub wyłączoną z finansowania kwotę
wydatków po misjach audytowych przeprowadzonych przez Komisję w obszarach pozostających
w zakresie właściwości ARiMR oraz ARR.
Doboru podmiotów do kontroli dokonano w sposób celowy w związku z realizacją przez nie
zadań związanych z informowaniem KE o nieprawidłowościach oraz prowadzeniem postępowań
wyjaśniających przed instytucjami UE w ramach WPR.

4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Kontrola niekoordynowana była przeprowadzona przez Departament Rolnictwa i Rozwoju
Wsi NIK w: Ministerstwie Finansów – Departamencie Ochrony Interesów Finansowych UE128,
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie oraz Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. Nie korzystano z pomocy biegłych
i specjalistów.
NIK, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, zwróciła się
o udzielenie dodatkowych informacji do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (w związku
z kontrolą prowadzoną w Ministerstwie Finansów – Departamencie Ochrony Interesów Finansowych
UE) oraz do Departamentu Prawa Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (w związku
z kontrolą prowadzoną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Do wszystkich czterech skontrolowanych jednostek zostały wysłane wystąpienia pokontrolne,
w których NIK dokonała oceny kontrolowanej działalności. Do wystąpień nie złożono zastrzeżeń.
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa NIK wnioskowała o skuteczną realizację działań naprawczych zapewniających terminowe
raportowanie nieprawidłowości w systemie IMS. Wniosek jest w trakcie realizacji. Prezes ARiMR
poinformował, że w celu zapewnienia skutecznej realizacji działań naprawczych zapewniających
terminowe raportowanie nieprawidłowości w systemie IMS zobowiązał dyrektora komórki
organizacyjnej odpowiedzialnej za raportowanie nieprawidłowości do podjęcia działań mających
na celu zapewnienie przez właściwe komórki i jednostki organizacyjne Agencji terminowej
ewidencji informacji o nieprawidłowościach w dedykowanych systemach informatycznych
(Rejestr Nieprawidłowości RIUP, Rejestr Postępowań Karnych), których dane stanowią podstawę
do sporządzania raportów.
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128 Patrz przypis 5.

I N F O R M A C J E D O D AT K O W E

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania
Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
zadeklarowała m.in. wzmocnienie monitoringu w zakresie przestrzegania terminowości
przekazywania powiadomień do KE oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla podmiotów
wykazujących uchybienia w tym zakresie o charakterze powtarzalnym, a także kontynuację kontroli
spójności i kompletności informacji przekazywanej w raportach.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Charakterystyka stanu prawnego dotyczącego kontrolowanej działalności
W celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem Rady
(WE, EURATOM) Nr 2988/95 przyjęto ogólne zasady dotyczące jednolitych kontroli oraz środków
administracyjnych i kar dotyczących nieprawidłowości w odniesieniu do prawa wspólnotowego.
W art. 1 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia zdefiniowano pojęcie nieprawidłowości, która
oznacza „jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania
lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować
szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty,
albo poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów, które pochodzą ze środków własnych
pobieranych bezpośrednio w imieniu Wspólnot, albo też w związku z nieuzasadnionym
wydatkiem”.
Zgodnie art. 9 ust. 1 lit a rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005129, PCz zostały zobowiązane
do przyjęcia w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), wszystkich przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych, jak również podejmowania wszelkich innych środków
koniecznych do zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Wspólnoty, w celu:
upewnienia się co do prawdziwości i prawidłowości operacji finansowanych przez EFRG
i EFRROW; zapobiegania nieprawidłowościom i ich ściganiu oraz odzyskiwania kwot utraconych
na skutek nieprawidłowości lub zaniedbań. Komisja czuwa, aby PCz sprawdzały legalność
i prawidłowość wydatków w ramach EFRG i EFRROW, jak również przestrzegały zasad właściwego
zarządzania finansowego, i z tego tytułu przeprowadza m.in. następujące działania i kontrole:
upewnia się co do istnienia i właściwego funkcjonowania w PCz systemów zarządzania i kontroli;
redukuje lub zawiesza całość lub część płatności pośrednich i stosuje wymagane korekty
finansowe, w szczególności w przypadku niewydolności systemów zarządzania i kontroli (ust. 2).
W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 przepisy dotyczące
ochrony interesów finansowych UE zostały zawarte w art. 58.
Wykonując dyspozycje zawarte w art. 42 ww. rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005,
KE wydała rozporządzenie regulujące organizację systemu informacyjnego o nieprawidłowościach
i odzyskiwaniu kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem WPR w PCz,
tj. rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1848/2006130.
Zarówno rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1848/2006, jak i rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 (art. 2 ust. 1 lit. g) posługują się definicją nieprawidłowości
w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) Nr 2988/95. Rozporządzenie Komisji
(WE) Nr 1848/2006 pozostaje ponadto bez wpływu na obowiązki wynikające bezpośrednio
ze stosowania art. 32, art. 33 i art. 36 rozporządzenia (WE) Nr 1290/2005 oraz rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 885/2006 (art. 1).

129 Przepisy ww. rozporządzenia istotne ze względu na problematykę kontroli zostały uchylone z dniem 31.12.2013 r. artykułem

42

119 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013. (wejście w życie 1 stycznia 2014 r.),
z wyjątkiem art. 31 (uchylenie z dniem 31.12.2014 r.). Od tych dat obowiązują odnośne przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 – stosowne odwołania w tekście analizy prawnej.
130 Obowiązuje w całym okresie kontrolowanym.

ZAŁĄCZNIK NR 1
W ramach nadzoru nad EFRG i EFRROW Komisja m.in.:
 posiada dostęp do wszystkich informacji (art. 36 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005131)
niezbędnych dla właściwego funkcjonowania EFRG i EFRROW, a PCz podejmują wszelkie
właściwe środki w celu ułatwienia kontroli, które Komisja może uznać za konieczne
w ramach zarządzania finansowaniem wspólnotowym, łącznie z kontrolami na miejscu.
PCz udostępniają Komisji wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych
w wydatkowaniu środków EFRG i EFRROW oraz informacje dotyczące działań podjętych
w celu odzyskania kwot niesłusznie wypłaconych, w wyniku wymienionych nieprawidłowości.
Zasady postępowania PCz ze stwierdzonymi nieprawidłowościami lub zaniedbaniami
w ramach EFRG określa art. 32 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005132, a w ramach
EFRROW art. 33 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005133.
 może – m.in. bez uszczerbku dla kontroli przeprowadzanych przez PCz zgodnie z krajowymi
przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi – organizować kontrole
na miejscu w celu sprawdzenia w szczególności: zgodności praktyk administracyjnych
z zasadami wspólnotowymi; istnienia niezbędnych dokumentów dowodowych i ich zgodności
z działaniami finansowanymi przez EFRG lub EFRROW; warunków, w jakich są przeprowadzane
i kontrolowane transakcje finansowane przez EFRG lub EFRROW (art. 37 rozporządzenia
Rady (WE) Nr 1290/2005134).
Zgodnie z art. 2 ustawy o uruchamianiu środków UE na WPR, zadania związane
z uruchamianiem środków z EFRG oraz EFRROW wykonuje Minister Finansów. Dotyczą one
m.in. przyznawania jednostce organizacyjnej: akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji
płatniczej i jej cofania, specjalnej akredytacji jako jednostce koordynującej, a także sprawowania
stałego nadzoru nad agencjami płatniczymi, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 885/2006 dotyczącym przeglądu akredytacyjnego. W Polsce funkcjonują dwie agencje
płatnicze (AP), którym Minister Finansów udzielił takiej akredytacji, tj.: Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa135 oraz Agencja Rynku Rolnego136. Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia
Rady (WE) Nr 1290/2005137 w przypadku akredytowania więcej niż jednej agencji płatniczej PCz
przekazuje KE szczegółowe informacje na temat służby lub organu, której powierza m.in. zbieranie
informacji przeznaczonych do dyspozycji Komisji i ich jej przekazywanie. Służba ta lub organ, zwana
dalej „jednostką koordynującą” (JK), podlega specjalnej akredytacji ze strony PCz. JK występuje
w charakterze jedynego przedstawiciela PCz przed Komisją w zakresie wszystkich kwestii związanych
z EFRG i EFRROW dotyczących: przekazywania dokumentów Wspólnoty oraz związanych
z nimi wytycznych AP oraz tym organom, które są odpowiedzialne za ich wdrażanie, jak również

Art. 48 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
Art. 54 i 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
Art. 54 i 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
Art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. U. Nr 204, poz. 1506 ze zm.).
136 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji
jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
(Dz. U. Nr 204, poz. 1507 ze zm.).
137 Art. 7 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
organizowania jednolitego stosowania tych dokumentów; przekazywania KE informacji
przewidzianych w art. 6 i 8 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1290/2005 138 ; dostępu Komisji
do pełnego rejestru wszystkich informacji rachunkowych wymaganych do celów statystycznych
oraz kontrolnych (art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 885/2006). Funkcję JK w Polsce pełni
– na podstawie art. 8. ust. 1 ustawy o uruchamianiu środków UE na WPR – Minister RiRW139.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy, AP – każda w zakresie swojej właściwości – przesyłają JK dane
finansowe i informacje niezbędne do sporządzenia i przekazania KE sprawozdań z zakresu:
planowanych wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW; dokonanych wydatków i zrealizowanych
dochodów z EFRG i EFRROW; danych dotyczących wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW.
Informowanie Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach
Podstawowe definicje odnoszące się do systemu regulowanego rozporządzeniem Komisji (WE)
Nr 1848/2006 określa jego art. 2. Są to w szczególności definicje:
 „nieprawidłowości” – pojęcie to ma znaczenie przypisane mu w ww. cytowanym art. 1 ust. 2
rozporządzenia (WE) Nr 2988/95;
 „podmiotu gospodarczego” – jest to jakakolwiek osoba fizyczna bądź prawna korzystająca
z finansowania pochodzącego z EFRG lub EFRROW, z wyjątkiem PCz wykonujących
swoje prerogatywy władzy publicznej bądź mająca obowiązek przekazania dochodów
przeznaczonych na określony cel w rozumieniu art. 34 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE)
Nr 1290/2005;
 „pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego” – pojęcie to ma znaczenie
przypisane mu w art. 35 rozporządzenia (WE) Nr 1290/2005, zgodnie z którym jest to pierwsza
pisemna ocena dokonana przez właściwy organ administracyjny lub sądowy, stwierdzająca,
na podstawie konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości
późniejszego zrewidowania takiego stwierdzenia lub wycofania go w toku postępowania
administracyjnego lub sądowego”;
 „podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego” – jest to nieprawidłowość, która prowadzi
do wszczęcia postępowania administracyjnego i/lub sądowego na poziomie krajowym
w celu stwierdzenia zamierzonego działania, w szczególności nadużycia finansowego
określonego w art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych
Wspólnot Europejskich sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006, obowiązek zgłaszania
przez PCz Komisji nieprawidłowości następuje w postaci zgłoszeń:
 kwartalnych (art. 3) – w okresie dwóch miesięcy po upływie każdego kwartału, obejmujących
wszelkie nieprawidłowości będące przedmiotem pierwszego ustalenia administracyjnego
lub sądowego. Artykuł precyzuje szczegóły dotyczące nieprawidłowości, które mają być
zawarte w ww. zgłoszeniu (ust. 1), a także wymienia przypadki nieprawidłowości co do których
nie ma obowiązku ich zgłaszania (ust.2). Są to m.in. przypadki, w których organy administracyjne
wykrywają błąd w związku z kwalifikacją finansowanego wydatku i przystępują do jego
usunięcia przed dokonaniem płatności ze środków publicznych (ust. 2 tiret 3).
138 Art. 7 i 102 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
139 Wymagana przepisami UE akredytacja została przyznana jednostce koordynującej rozporządzeniem Ministra Finansów
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z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania specjalnej akredytacji jednostce koordynującej w ramach wspólnej polityki
rolnej (Dz. U. Nr 204, poz. 1508), wydanym na podstawie art. 2 ust.1 lit. b ustawy o uruchamianiu środków UE.

ZAŁĄCZNIK NR 1
 przypadków szczególnych – w trybie niezwłocznym, obejmujących wszelkie wykryte
nieprawidłowości lub nieprawidłowości, co do których istnieje przypuszczenie, że wystąpiły,
jeśli zachodzi obawa, że: mogą one wkrótce mieć negatywne następstwa poza terytorium PCz;
lub wskazują na zastosowanie nowej nielegalnej praktyki (art. 4);
 uzupełniających – przekazywanych tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu dwóch
miesięcy po upływie każdego kwartału, podających szczegóły dotyczące wszczęcia
bądź zaniechania wszelkich postępowań ukierunkowanych na nałożenie sankcji
administracyjnych lub karnych związanych z nieprawidłowościami zgłoszonymi w trybie
kwartalnym, jak również najważniejsze wyniki tych postępowań (art. 5 ust. 1). Ponadto PCz
dostarczają Komisji – na jej wyraźną prośbę – wszelkich informacji dotyczących dokonanych
postępów – w szczególności na temat wszczęcia, zaniechania i zakończenia postępowań
– związanych z odzyskiwaniem wszelkich kwot niesłusznie wypłaconych w konkretnym
przypadku bądź w szeregu konkretnych przypadków (art. 5 ust. 2).
Pomijając zgłoszenia przypadków szczególnych PCz nie przekazują Komisji informacji
w przypadku gdy nieprawidłowości dotyczą kwot ze środków wspólnotowych niższych
niż 10.000 euro, chyba że Komisja wyraźnie sobie tego zażyczy (art. 6). Zgłoszenia kwartalne,
przypadków szczególnych i uzupełniające są przesyłane są w miarę możliwości drogą
elektroniczną w trybie bezpiecznego połączenia przy użyciu modułu oraz formularza
zapewnianych do tego celu przez Komisję (art. 7).
W ramach współpracy KE utrzymuje odpowiednie kontakty z PCz m.in. w celu uzupełniania
dostarczonych informacji o nieprawidłowościach, postępowaniach oraz, w szczególności
o możliwości odzyskania kwot, a także organizuje na poziomie wspólnotowym spotkania
informacyjne w celu wspólnego przeanalizowania uzyskanych informacji. Na wniosek PCz
lub na wniosek Komisji, PCz konsultują się, w stosownych przypadkach, w ramach komitetu
COCOLAF 140 lub innego właściwego organu, celem usuwania luk prawnych, które zostaną
zauważone w trakcie stosowania obecnych przepisów w dziedzinie WPR i które mogą narazić
na szkodę interesy finansowe Wspólnoty (art. 8).
Komisja może wykorzystywać wszelkie informacje o charakterze ogólnym lub operacyjnym
przekazane przez PCz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1848/2006 do przeprowadzania
analiz ryzyka przy użyciu technologii informatycznych, ponadto w oparciu o uzyskane informacje
może też przygotowywać sprawozdania i opracowywać systemy służące skuteczniejszej
identyfikacji zagrożeń (art. 10).
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1848/2006 określa również zasady postępowania z informacjami
przekazywanymi i otrzymywanymi w jakiejkolwiek formie na podstawie ww. rozporządzenia.
Są one m.in. objęte tajemnicą służbową i chronione w sposób w jaki ustawodawstwo krajowe
chroni podobne informacje, oraz podlegają odpowiednim przepisom stosującym się do instytucji
wspólnotowych (art. 11).
Za przekazywanie Komisji raportów dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu środków
pochodzących z budżetu UE jest odpowiedzialny Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania
Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej141,
140 Ustanowionego decyzją Komisji z dnia 23 lutego 1994 r. ustanawiającą Komitet Doradczy ds. Koordynacji w Zakresie

Nadużyć Finansowych (94/140/WE). W skład Komitetu wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego PCz; mogą być oni
wspomagani przez dwóch przedstawicieli właściwych władz krajowych (art. 3 ust. 1).
141 Zwany dalej „Pełnomocnikiem”.
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ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika
Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej
lub Unii Europejskiej142. Pełnomocnikiem jest Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Finansów – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Do jego zadań (§ 2) należy inicjowanie,
koordynacja i realizacja działań mających na celu zabezpieczenie interesów finansowych
Rzeczypospolitej Polskiej lub UE. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania
i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji
i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań (§ 5). Obsługę merytoryczną Pełnomocnika
w zakresie jego zadań zapewniają: komórka organizacyjna właściwa w sprawach międzynarodowych
relacji skarbowych MF, ochrony interesów finansowych UE urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych oraz powołany w odrębnym trybie – międzyresortowy
zespół (§ 6). Zadania tego zespołu, będącego organem pomocniczym Rady Ministrów zostały
określone zarządzeniem Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej143. Należy do nich m.in. opracowywanie propozycji
służących zapewnieniu skutecznej wymiany informacji między właściwymi organami administracji
rządowej, w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania naruszeń interesów finansowych
na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W skład
Zespołu wchodzą, poza Przewodniczącym – Pełnomocnikiem – członkowie, przedstawiciele
m.in. ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw
rolnictwa i rozwoju wsi. Przewodniczący może zapraszać do uczestniczenia w pracach Zespołu
przedstawicieli innych organów administracji rządowej. Organy administracji rządowej
są obowiązane do współdziałania oraz udzielania Zespołowi pomocy przy realizacji jego zadań.
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Postępowania wyjaśniające przed Komisją w sprawie wyłączenia z finansowania wydatków
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Procedura rozliczenia rachunków przez KE została określona w art. 30 rozporządzenia Rady (WE)
Nr 1290/2005144. Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005145 ustalającym zasady
rozliczenia zgodności, Komisja decyduje o kwotach podlegających wyłączeniu z finansowania
Wspólnoty, jeżeli stwierdzi, że wydatki z EFRG i EFRROW nie zostały dokonane zgodnie z zasadami
wspólnotowymi, według procedury. Komisja dokonuje oszacowania kwot podlegających
wyłączeniu z uwzględnieniem w szczególności stwierdzonego stopnia niezgodności. Komisja
uwzględnia naturę i wagę naruszenia oraz stratę finansową poniesioną przez Wspólnotę.
Przed podjęciem każdej decyzji o odmowie finansowania, wyniki kontroli Komisji oraz odpowiedzi
zainteresowanego PCz są przedmiotem pisemnych zawiadomień, w następstwie których obie
strony próbują osiągnąć porozumienie w sprawie środków, które mają zostać podjęte. W przypadku
142 Dz. U. Nr 119, poz. 1113 ze zm.
143 Poprzednio funkcjonował Międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę
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Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej powołany zarządzeniem Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2006 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej
Polskiej lub Unii Europejskiej – niepublikowane.
144 Art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013.
145 Art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 (obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.).
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gdy porozumienie nie zostało osiągnięte, PCz może zwrócić się o rozpoczęcie procedury mającej
na celu pogodzenie stanowisk stron w terminie czterech miesięcy; jej wyniki są przedmiotem
sprawozdania przekazywanego Komisji i rozpatrywanego przez nią przed podjęciem ewentualnej
decyzji o odmowie finansowania. Par. 4 i 5 art. 31 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 precyzują
przypadki których nie może dotyczyć odmowa i odstępstwa od tych przypadków.
Powyższe przepisy dotyczące rozliczenia zgodności rachunków zostały uszczegółowione
w art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 885/2006 w następujący sposób:
−− W przypadku, gdy w wyniku dochodzenia Komisja uznaje, że wydatki nie zostały dokonane
zgodnie z zasadami wspólnotowymi, powiadamia PCz o wynikach kontroli, środkach
naprawczych, które mają zostać podjęte w celu zapewnienia zgodności ze wspomnianymi
zasadami. PCz przekazuje swoją odpowiedź w terminie dwóch miesięcy od otrzymania tego
powiadomienia, a Komisja może odpowiednio zmienić swoje stanowisko. W uzasadnionych
przypadkach Komisja może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi.
Po upływie terminu na udzielenie odpowiedzi Komisja zwołuje spotkanie dwustronne,
podczas którego obydwie strony usiłują doprowadzić do porozumienia, w sprawie środków,
które mają zostać podjęte, jak również oceny naruszenia oraz straty finansowej poniesionej
przez budżet Wspólnoty (ust. 1).
−− W terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania protokołu z ww. spotkania dwustronnego,
PCz przekazuje wszystkie informacje wymagane na tym spotkaniu, jak również wszystkie inne
informacje, które uważa za użyteczne w ramach prowadzonego badania. W uzasadnionych
przypadkach Komisja może, na podstawie uzasadnionego wniosku PCz, zezwolić
na przedłużenie ww. okresu 2 m-cy. Wniosek należy kierować do Komisji przed upływem
tego okresu. Po upływie okresu 2 m-cy Komisja formalnie przekazuje PCz wnioski, do których
doszła na podstawie informacji otrzymanych w ramach procedury rozliczenia zgodności
rachunków. Takie powiadomienie zawiera ocenę wydatku, który Komisja zamierza wyłączyć
z finansowania wspólnotowego oraz informację o możliwości przekazania sprawy do organu
pojednawczego (OP) (ust. 2).
−− PCz powiadamia Komisję o środkach naprawczych, jakie zobowiązało się przyjąć w celu
zapewnienia zgodności z zasadami wspólnotowymi i o dacie ich wprowadzenia. Po zbadaniu
wszystkich sprawozdań sporządzonych przez OP Komisja przyjmuje, jeśli to konieczne,
jedną lub więcej decyzji w celu wykluczenia z finansowania wspólnotowego wydatków
dokonanych niezgodnie z zasadami wspólnotowymi aż do skutecznego wprowadzenia
środków naprawczych. Podczas oceny wydatków, które mają być wykluczone z finansowania
wspólnotowego, Komisja może wziąć pod uwagę wszelkie informacje przekazane przez PCz,
nawet po upływie terminu, jeżeli jest to konieczne dla lepszej oceny straty finansowej
poniesionej przez budżet Wspólnoty, pod warunkiem że spóźnienie w przekazaniu
wspomnianych informacji jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami. Komisja może
zakończyć przedmiotową procedurę na każdym jej etapie bez konsekwencji finansowych
dla danego PCz, jeżeli spodziewa się, że ewentualne skutki finansowe zidentyfikowanych
niezgodności nie przekraczają 50.000 euro i 10% odpowiednich wydatków lub kwot
podlegających odzyskaniu. (ust. 3).
−− W ust. 4 określono sposób dokonywania potrąceń w przypadku EFRG i EFRROW w wyniku
decyzji wydanej na podstawie art. 31 rozporządzenia (WE) Nr 1290/2005.
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Zadania OP określa art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 885/2006. Należą do nich: badanie
każdej sprawy skierowanej do niego przez PCz, które otrzymuje z Komisji formalne powiadomienie,
łącznie z oceną wydatku, jaki Komisja zamierza wyłączyć z finansowania wspólnotowego;
podejmowanie prób pogodzenia rozbieżnych stanowisk Komisji oraz zainteresowanego PCz;
na zakończenie przeprowadzonych przez siebie kontroli – opracowanie sprawozdania dotyczącego
wyniku podjętych przez niego prób pojednania, zawierającego ewentualne uwagi, które uważa
za użyteczne w przypadku, gdyby wszystkie lub niektóre kwestie sporne pozostały nierozwiązane.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 885/2006, PCz może przekazać sprawę
do OP w terminie trzydziestu dni roboczych od daty otrzymania formalnego powiadomienia
od Komisji, wysyłając uzasadniony wniosek o polubowne załatwienie sprawy do sekretariatu OP.
Wniosek ten jest przyjmowany tylko wtedy, gdy kwota, która ma zostać wyłączona z finansowania
wspólnotowego zgodnie z powiadomieniem Komisji: przekracza 1 milion euro lub stanowi
więcej niż 25% łącznych rocznych wydatków PCz w ramach danej pozycji budżetowej. Ponadto
w przypadku gdy podczas dwustronnych rozmów PCz twierdzi i wykazuje, że sprawa dotyczy jednej
z reguł stosowania zasad wspólnotowych, przewodniczący OP może uznać wniosek o polubowne
załatwienie sprawy za dopuszczalny. Jednakże taki wniosek nie jest dopuszczalny, jeżeli odnosi
się on wyłącznie do kwestii interpretacji prawa. W przypadku gdy w terminie czterech miesięcy
od daty skierowania do niego sprawy OP nie zdoła uzgodnić stanowisk Komisji i PCz uznaje się,
że procedura pojednawcza nie powiodła się. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 12 podaje
powody, dla których nie można było uzgodnić stanowisk. Wskazuje ono, czy w trakcie posiedzenia
osiągnięto częściowe porozumienie. Sprawozdanie to przekazuje się m.in.: PCz oraz Komisji.
Art. 11 oraz rozdział 3 – Procedura pojednawcza, obejmujący m.in. art. 12–16 rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 885/2006, zostały uchylone z dniem 31 grudnia 2014 r. przez art. 44 lit. c
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 907/2014. Od 1 stycznia 2015 r. w sprawach
dotyczących rozliczenia zgodności oraz procedury pojednawczej obowiązują art. od 34 do 40
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 908/2014 przy czym najistotniejsze znaczenie
z punktu widzenia niniejszej kontroli mają: art. 34 – rozlicznie zgodności, art. 36 – organ
pojednawczy oraz art. 40 – procedura pojednawcza.
Od ww. decyzji PCz przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE)146. Podstawę takiego odwołania stanowi art. 263 (dawny art. 230 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)147, który stanowi
m.in. iż TSUE kontroluje legalność aktów ustawodawczych, aktów Rady, Komisji i Europejskiego
Banku Centralnego, innych niż zalecenia i opinie, oraz aktów Parlamentu Europejskiego i Rady
Europejskiej zmierzających do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich.
Kontroluje również legalność aktów organów lub jednostek organizacyjnych Unii, które zmierzają
do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich. W tym celu Trybunał jest właściwy
do orzekania w zakresie skarg wniesionych przez PCz, Parlament Europejski, Radę lub Komisję,
podnoszących zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych,
naruszenia Traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z ich stosowaniem lub nadużycia
władzy. Skargi przewidziane w niniejszym artykule wnosi się w terminie dwóch miesięcy, stosownie
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146 Do Sądu (dawniej Sądu Pierwszej Instancji), patrz przypis 26.
147 Dz. U. UE C Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 47.
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do przypadku, od daty publikacji aktu lub jego notyfikowania skarżącemu lub, w razie ich braku,
od daty powzięcia przez niego wiadomości o tym akcie.
Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Trybunału na podstawie art. 56 Protokołu (Nr 3)
TFUE w sprawie statutu TSUE. Artykuł ten stanowi m.in. iż odwołanie może zostać wniesione
do Trybunału w terminie dwóch miesięcy od zawiadomienia o orzeczeniu, od którego wnoszone
jest odwołanie, od orzeczeń Sądu kończących postępowanie w sprawie i orzeczeń tego Sądu
rozstrzygających kwestie merytoryczne jedynie w części, lub rozstrzygających kwestię proceduralną
dotyczącą zarzutu braku kompetencji lub niedopuszczalności. Odwołanie takie może zostać
wniesione przez każdą stronę, której żądania nie zostały uwzględnione, w całości lub w części.
W okresie objętym kontrolą Komisja wydała 12 decyzji w sprawie wyłączenia z finansowania
niektórych wydatków z europejskich funduszy rolnych poniesionych przez Polskę. Ich wykaz
oraz zestawienie zamieszczono odpowiednio w poz. 11–22 załącznika 2 oraz w tabeli 3 załącznika
4 Informacji.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Wykaz aktów prawnych
Akty prawne Unii Europejskiej
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1. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE C Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 47).
2. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania
wspólnej polityki rolnej (Dz.UUE L Nr 209 z dnia 11.08.2005 r., s. 1 ze zm.).
3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji
płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW (Dz.U.UE L
Nr 171 z dnia 23.06.2006 r., s. 90 ze zm.).
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej
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.U.UE L Nr 347 z dnia 20.12.2013 r.,
s. 549 ze zm.).
5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji
płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń
oraz stosowania euro (Dz.U.UE L Nr 255 z dnia 28.08.2014 r., s. 18 ze zm.).
6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające
zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013
w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania
rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U.UE L Nr 255
z dnia 28.08.2014 r., s. 59).
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 (Dz.U.UE L Nr 347 z dnia
20.12.2013 r., s. 320 ze zm.).
8. Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) Nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony
interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U.UE L Nr 312 z dnia 23.12.1995 r., s. 1).
9. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące nieprawidłowości
i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki
rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) Nr 595/91 (Dz.U.UE L Nr 355 z dnia 15.12.2006 r., s. 56).
10. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa
członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz
Rolniczy Gwarancji (Dz.U.UE L Nr 143 z dnia 3.06.2008 r., s. 1).
11. Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre
wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji (EFRG) (2008/582/WE) (Dz.U.UE L Nr 186 z 15.7.2008 r., s. 39 ze sprost).
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12. Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre
wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
(EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
(2009/721/WE) (Dz.U.UE. L Nr 257 z 30.9.2009 r., s. 28 ze sprost).
13. Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską
niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
(EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
(2010/152/UE) (Dz.U.UE L Nr 63 z 12.3.2010 r., s. 7).
14. Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre
wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
(EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
(2010/668/UE) (Dz.U.UE L Nr 288 z 5.11.2010 r., s. 24).
15. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 października 2011 r. wyłączająca z finansowania Unii
Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) (2011/689/UE) (Dz.U.UE L Nr 270 z 15.10.2011 r., s. 33).
16. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 lutego 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii
Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2012/89/UE) (Dz.U.UE L Nr 43 z 16.2.2012 r., s. 23).
17. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii
Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2012/336/UE) (Dz.U.UE L Nr 165 z 26.6.2012 r., s. 83).
18. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 lutego 2013 r. wyłączająca z finansowania Unii
Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2013/123/UE) (Dz.U.UE L Nr 67 z 9.3.2013 r., s. 20).
19. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 maja 2013 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej
niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2013/214/UE) (Dz.U.UE L Nr 123 z 4.5.2013 r., s. 11).
20. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2013 r. wyłączająca z finansowania Unii
Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2013/433/UE) (Dz.U.UE L Nr 219 z 15.8.2013 r., s. 49).
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21. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 lipca 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej
niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2014/458/UE) (Dz.U.UE L Nr 205 z 12.7.2014 r., s. 62).
22. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r. wyłączająca z finansowania
Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U.UE L Nr 182 z 10.7.2015 r., s. 39).
Akty prawa krajowego

23. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1065).
24. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków
rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633 ze zm.).
25. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98,
poz. 634 ze zm.).
26. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1404 ze zm.).
27. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie
uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 204,
poz. 1506 ze zm.).
28. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji
Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. Nr 204, poz. 1507 ze zm.).
29. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania specjalnej
akredytacji jednostce koordynującej w ramach wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 204, poz. 1508).
30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu
do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej
lub Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 119, poz. 1113 ze zm.).
31. Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (niepublikowane, http:// bip.kprm.gov.pl).
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Wykaz jednostek objętych kontrolą, osób zajmujących kierownicze stanowiska
– odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność oraz ocen kontrolowanej
działalności
Lp.
1.

Nazwa
jednostki
Ministerstwo
Finansów

Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność
Minister Finansów:
− Mateusz Szczurek od 27 listopada 2013 r. do zakończenia
czynności kontrolnych,
− Jan Vincent-Rostowski od 16 listopada 2007 r. do 27 listopada 2013 r.,
− Zyta Gilowska od 22 września 2006 r. do 7 września 2007 r.,
i od 10 września 2007 r. do 16 listopada 2007 r.,
− Stanisław Kluza od 14 lipca 2006 r. do 22 września 2006 r.,
− Paweł Wojciechowski od 24 czerwca 2006 r. do 10 lipca 2006 r.,
− Zyta Gilowska od 7 stycznia 2006 r. do 24 czerwca 2006 r.,
− Teresa Lubińska od 31 października 2005 r. do 7 stycznia 2006 r.,
− Mirosław Gronicki od 21 lipca 2004 r. do 31 października 2005 r.,
− Andrzej Raczko od 16 czerwca 2003 r. do 21 lipca 2004 r.

Ocena
kontrolowanej
działalności150
P

Pełnomocnik Rządu do spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych
na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej:
− Agnieszka Królikowska od 1 stycznia 2014 r.,
− Andrzej Parafianowicz od 22 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.
Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej:
− Agnieszka Królikowska od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.
Upoważnienie do podejmowania czynności zapewniających prawidłowe działania
Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE/Zastępca Dyrektora:
− Urszula Olędzka od 2 stycznia 2014 r.
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Finansowych
Unii Europejskiej sprawujący nadzór nad działalnością Wydziału do Spraw
Nieprawidłowości:
− Urszula Olędzka od 20 listopada 2006 r., od 13 listopada 2008 r.
sprawowanie nadzoru nad działalnością Wydziału do Spraw
Nieprawidłowości.
2.

1

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
− Marek Sawicki od 17 marca 2014 r. do zakończenia czynności kontrolnych,
− Stanisław Kalemba od 31 lipca 2012 r. do 17 marca 2014 r.,
− Donald Tusk (Prezes Rady Ministrów, zastępstwo Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi) od 27 lipca 2012 r. do 31 lipca 2012 r.,
− Marek Sawicki od 16 listopada 2007 r. do 26 lipca 2012 r.,
− Wojciech Mojzesowicz od 31 lipca 2007 r. do 5 listopada 2007 r.,
− Jarosław Kaczyński (Prezes Rady Ministrów, zastępca Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi) od 9 lipca 2007 r. do 31 lipca 2007 r.,
− Andrzej Lepper od 16 października 2006 r. do 9 lipca 2007 r.,
− Jarosław Kaczyński (Prezes Rady Ministrów, zastępstwo Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi) od 22 września 2006 r. do 15 października 2006 r.,
− Andrzej Lepper od 5 maja 2006 r. do 22 września 2006 r.,
− Krzysztof Jurgiel od 31 października 2005 r. do 5 maja 2006 r.,
− Józef Jerzy Pilarczyk od 31 maja 2005 r. do 31 października 2005 r.,
− Wojciech Olejniczak od 3 lipca 2003 r. do 31 maja 2005 r.

150 Skrót użyty w tabeli oznacza: P – ocena pozytywna.

P
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Lp.
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Nazwa
jednostki

Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność

Ocena
kontrolowanej
działalności150

3.

Agencja
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
Restrukturyzacji − Andrzej Gross od 25 lutego 2013 r. do zakończenia czynności
i Modernizacji
kontrolnych,
Rolnictwa
− Zbigniew Banaszkiewicz (p.o. Prezesa) od 21 września 2012 r.
do 24 lutego 2013 r.,
− Tomasz Kołodziej od 23 marca 2009 r. do 20 września 2012 r.,
− Dariusz Wojtasik od 23 stycznia 2008 r. do 23 marca 2009 r.,
− Leszek Dróździel od 27 lipca 2007 r. do 22 stycznia 2008 r.,
− Paweł Osuch od 14 maja 2007 r. do 26 lipca 2007 r.,
− Grzegorz Spychalski od 12 września 2006 r. do 7 maja 2007 r.,
− Mirosław Drygas od 10 maja 2006 r. do 12 września 2006 r.,
− Elżbieta Kaufman-Suszko (p.o. Prezesa) od 5 grudnia 2005 r.
do 10 maja 2006 r.,
− Marek Janiec (p.o. Prezesa) od 18 października 2005 r. do 5 grudnia 2005 r.,
− Wojciech Pomajda od 7 lipca 2003 r. do 18 października 2005 r.

P

4.

Agencja
Prezes Agencji Rynku Rolnego:
Rynku Rolnego − Radosław Szatkowski od 3 marca 2013 r. do zakończenia czynności
kontrolnych,
− Lucjan Zwolak (p.o. Prezesa) od 10 września 2012 r. do 2 czerwca 2013 r.,
− Andrzej Łuszczewski (p.o. Prezesa) od 29 grudnia 2011 r. do 9 września 2012 r.,
− Władysław Łukasik od 8 maja 2008 r. do 29 grudnia 2011 r.,
− Bogdan Twarowski od 26 lutego 2008 r. do 29 kwietnia 2008 r.,
− Stanisław Kamiński od 6 marca 2007 r. do 25 lutego 2008 r.,
− Stanisław Kamiński (p.o. Prezesa) od 16 października 2006 r.
do 5 marca 2007 r.,
− Ireneusz Jabłoński (p.o. Prezesa)od 25 września 2006 r.
do 15 października 2006 r.,
− Roman Wenerski od 24 listopada 2004 r. do 25 września 2006 r.,
− Roman Wenerski (p.o. Prezesa) od 29 czerwca 2004 r. do 23 listopada 2004 r.,
− Zbigniew Izdebski od 16 lipca 2003 r. do 28 czerwca 2004 r.

P
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Tabele i wykresy
1. Tabele
Tabela nr 1
Nieprawidłowości, nadużycia finansowe oraz podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego zgłoszone
przez Polskę do KE za lata 2010–2015 (I połowa)* w ramach EFRROW i EFRG
Zgłoszone nieprawidłowości
Przed płatnością
Rok/kwalifikacja**

1
2010

Po płatności

Razem

Liczba
przypadków
ogółem

Kwota
ogółem
(tys. euro)

Liczba
przypadków
ogółem

Kwota
ogółem
(tys. euro)

Liczba
przypadków
ogółem

Kwota
ogółem
(tys. euro)

2

3

4

5

6

7

105

4 136,5

63

796,8

168

4 933,4

IRQ2

72

2 672,8

42

472,4

114

3 145,2

IRQ3

33

1 463,8

21

324,5

54

1 788,2

129

15 597,1

32

1 292,2

161

16 889,3

IRQ2

2011

113

15 140,4

25

991,2

138

16 131,6

IRQ3

13

394,0

5

257,3

18

651,3

IRQ5
2012
IRQ2
IRQ3
2013

3

62,7

2

43,7

5

106,3

164

9 231,8

89

3 971,2

253

13 203,0

140

4 636,8

82

3 603,7

222

8 240,5

24

4 595,0

7

367,5

31

4 962,5

193

11 788,4

180

8 241,9

373

20 030,2

IRQ2

140

5 507,4

166

7 998,1

306

13 505,5

IRQ3

51

6 250,4

12

217,7

63

6 468,1

IRQ5

2

30,6

2

26,1

4

56,7
38 353,4

92

3 866,8

165

34 486,5

257

IRQ2

2014

24

485,6

150

5 720,7

174

6 206,4

IRQ3

67

3 364,8

13

28 718,9

80

32 083,6

IRQ5

0

0,0

2

47,0

2

47,00

bez kwalifikacji***

1

16,4

0

0,0

1

16,4

42

1 266,6

67

1 528,1

109

2 794,7

IRQ2

2015

4

55,4

62

1 396,1

66

1 451,5

IRQ3

38

1 211,3

5

131,9

43

1 343,2

Razem (2010–2015)

725

45 887,2

596

50 316,7

1 321****

96 203,9

Razem IRQ2

493

28 498,4

527

20 182,3

1020

48 680,6

Razem IRQ3

226

17 279,2

63

30 017,8

289

47 296,9

Razem IRQ5

5

93,3

6

116,7

11

210,00

Razem bez kwalifikacji

1

16,4

0

0,0

1

16,4

* 	Informacje zagregowane na podstawie danych z bazy systemu IMS (stan na 11.06.2015 r.).
** 	Kwalifikacja wg typologii OLAF stosowanej w systemie IMS: IRQ2 – nieprawidłowość, IRQ3 – podejrzenie popełnienia
nadużycia finansowego, IRQ5 – nadużycie finansowe; według wskazania w pierwszym raporcie dla danej sprawy.
*** 	Kwalifikacja dla tego przypadku (IRQ3) została uzupełniona w raporcie następczym.
****	Suma nieprawidłowości wykrytych przed płatnością (596) i po dokonaniu płatności (725) wynosi 1.321 i jest większa od sumy
wszystkich przesłanych do KE nieprawidłowości (1.180), gdyż objęte nią przypadki, w odniesieniu do których w części
dokonano wypłaty a w części pozostaje ona do wypłacenia, są ewidencjonowane zarówno w grupie „przed płatnością”
jak i „po dokonaniu płatności”.
Źródło: Na podstawie danych Pełnomocnika Rządu do spraw Zwalczania Nieprawidłowości na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
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56

AP*

2

ARR

ARiMR

ARR

ARiMR

ARR

ARR

ARiMR

ARR

ARiMR

ARR

ARR

ARiMR

ARR

ARR

ARR

ARR

Lp.

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2005

2005

2004

2004

2004

3

Termin misji
(rok)/analizy
sprawozdania
(rok finansowy)

Z

Krajowego stosowania środków wsparcia w sektorach przetworów
mlecznych i składowania interwencyjnego

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

SG EFOiGR

SG EFOiGR

Z

Realizacji przez ARiMR zaleceń wydanych przez audytora
przedakredytacyjnego, organ certyfikujący i DG AGRI

Z

Z

Przechowywania publicznego cukru i zbóż
Refundacji wywozowych oraz wspólnej organizacji rynku w sektorze cukru

Z

Z

Z

Z

Przechowywania publicznego masła i kukurydzy

Składowania cukru i zbóż w magazynach państwowych

Realizacji płatności bezpośrednich w 2007 r.

Systemu kwot mlecznych

Z

Z

Dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania
przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie

Refundacji eksportowych

Z

Z

Z

Wydatków w 2006 r. na płatności bezpośrednie (SAPS)

Krajowego stosowania przepisów dotyczących wspólnej organizacji
rynku cukru i kontroli fizycznych

SG EFOiGR
EFRG

SG EFOiGR

Infrastruktury agencji płatniczej ARR

Z

Z

Płatności bezpośrednich zrealizowanych w 2004 r.

Infrastruktury agencji płatniczej ARiMR

Z

6****

status

Refundacji wywozowych

5

Dotyczyło

Postępowanie

SG EFOiGR

SG EFOiGR

SG EFOiGR

SG EFOiGR

SG EFOiGR**

4

Fundusz

0,0

0,0

47,5

0,0

4 088,1

9 164,1

0,0

0,0

0,0

0,0

279 794, 4

0,0

0,0

0,0

0,0

10 950,6

7

PLN

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,9

0,0

10 986,6

0,0

0,0

0,0

0,0

23 689,8

8

EUR

Kwoty wyłączone
na podstawie
decyzji KE
w tys.

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

PLN

10

EUR

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kwoty wynikające
z pism KE,
nie zakończone
decyzją
w tys.

I. Zakończone i toczące się postępowania wyjaśniające przed Komisją Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w związku z misjami KE w Polsce

Tabela nr 2
Zakończone i toczące się postępowania wyjaśniające przed Komisją Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004–2015 (według stanu na 25 maja 2015 r.)
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2010

2010

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARR

ARiMR

ARiMR,
ARR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARR

ARR

ARR

ARR

ARiMR

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

2011

2012

2011

2011

2011

2011

2008

2008

2009

2008

2009

2008

2008

3

2

1

Termin misji
(rok)/analizy
sprawozdania
(rok finansowy)

AP*

Lp.

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG
EFRROW

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

4

Fundusz

Z
Z

Wstępnego uznania i uznawania grup producentów i organizacji
producentów oraz w sprawie planów uznania
Deklaracji dotyczącej zmniejszeń płatności lub wykluczeń z płatności
wynikających z zasady wzajemnej zgodności

Z
T

Wdrożenia nadzwyczajnych środków wspierania sektora owoców i warzyw
(kryzys wywołany Escherichia coli) – audyt techniczny
Wdrożenia nadzwyczajnych środków wspierania sektora owoców i warzyw
(kryzys wywołany Escherichia coli)

Z

T

Dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania
przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

Specjalnego wsparcia w sektorach bydła i owiec

T

Wspólnej organizacji rynku w sektorze cukru

Z

T

Programów operacyjnych organizacji producentów, uznania wstępnego
oraz uznania grup producentów i organizacji producentów, programu
„Owoce w szkole” oraz działania dotyczącego dostarczania mleka
i przetworów mlecznych do instytucji oświatowych

Realizacji płatności bezpośrednich – rok składania wniosków 2009 r.

T

Stosowania systemu Wzajemnej Zgodności

Z

Działania dostarczania mleka i przetworów mlecznych do instytucji
oświatowych

Z/T

Realizacji płatności bezpośrednich w odniesieniu do lat składania
wniosków 2008 r. i 2009 r.
Z

Z/T

Realizacji płatności bezpośrednich w odniesieniu do lat składania
wniosków 2007 r. i 2008 r.

Kontroli krzyżowych pomocy obszarowej

Z

6****

status

Realizacji płatności w ramach programu przetwórstwa pomidorów

5

Dotyczyło

Postępowanie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 415,7

340,5

8

EUR

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

9

PLN

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KE nie ustaliła wysokości korekty

0,0

KE nie ustaliła wysokości korekty

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 517,5

8 547,3

0,0

0,0

354,8

10

EUR

Kwoty wynikające
z pism KE,
nie zakończone
decyzją
w tys.

KE nie ustaliła wysokości korekty

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 321,0

7

PLN

Kwoty wyłączone
na podstawie
decyzji KE
w tys.
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57

58

2012

2014

2015

ARR,
MF

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARR

ARR

ARiMR,
ARR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

2007

2006

2005

2015

2015

2014

2014

2014

2013

2013

3

2

1

Termin misji
(rok)/analizy
sprawozdania
(rok finansowy)

AP*

Lp.

T

Programów operacyjnych i uznawania organizacji producentów
w sektorze owoców i warzyw

Z

Z

Środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ONW i rolnośrodowiskowe)
Środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ONW i rolnośrodowiskowe)
zgodnie z rozp. Rady (WE) nr 1257/1999 oraz rozp.Komisji (WE)
nr 817/2004

SG EFOiGR
EFRROW

SG EFOiGR
EFRROW

Z

T

Specjalnego wsparcia w sektorze wołowiny na podstawie art. 68 ust. 1 lit.
b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz środków wsparcia związanego
z produkcją w sektorach wołowiny i cielęciny oraz mleka i przetworów
mlecznych na podstawie art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013
Środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

T

Wdrażania planu działań naprawczych w mechanizmie pomocy finansowej
wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw

T

Rozliczenia zgodności na mocy art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005
i art. 52 rozporządzenia UE nr 1306/2013 – działania promocyjne,
rynek tytoniu – ARR, wsparcie specjalne na rzecz poprawy jakości
produktów rolnych w sektorze tytoniu – ARiMR

T

T

Tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów
niektórych owoców i warzyw (embargo Rosja)

Pomocy dla grup producentów w sektorze owoców i warzyw

Z

Nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (ASF)

Z

Z

Systemu ustanowionego przez Polskę w dziedzinie wzajemnej zgodności,
ze szczególnym uwzględnieniem ARiMR jako właściwego organu kontroli
dla Polski oraz oceny tego systemu

Płatności obszarowych

Z

6****

status

Refundacji wywozowych i przechowywania w magazynach państwowych

5

Dotyczyło

Postępowanie

SG EFOiGR
EFRROW

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

EFRG

4

Fundusz

8

EUR

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

PLN

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KE nie ustaliła wysokości korekty

KE nie ustaliła wysokości korekty

KE nie ustaliła wysokości korekty

KE nie ustaliła wysokości korekty

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115 800,9

10

EUR

Kwoty wynikające
z pism KE,
nie zakończone
decyzją
w tys.

KE nie ustaliła wysokości korekty

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 152, 8

7

PLN

Kwoty wyłączone
na podstawie
decyzji KE
w tys.

ZAŁĄCZNIK NR 4

AP*

2

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

MF

ARiMR

Lp.

1

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2010

2009

2009

2008

2006

2009

2009

2008

2007

3

Termin misji
(rok)/analizy
sprawozdania
(rok finansowy)

EFRROW

SO EFOiGR***

EFRROW

EFRROW

EFRROW

EFRROW

EFRROW

EFRG

EFRROW

EFRG

EFRG

SG EFOiGR

SG EFOiGR

EFRROW

EFRROW

SG EFOiGR
EFRROW

4

Fundusz

Z

Z

Korekty finansowej dla Polski z tytułu nierozliczenia zwrotów dokonanych
przez beneficjentów EFRG i EFRROW, nieprawidłowości w realizacji
płatności na rzecz beneficjentów
Korekty finansowej dla Polski z tytułu nieodzyskanych środków
od beneficjentów

T

Kontroli systemu zarządzania, kontroli i sankcji – oś 1 i 3 PROW 2007–2013
oraz PT (ARiMR) na podstawie kontroli ETO PF 5140

Kontroli systemu zarządzania, kontroli i sankcji, dz. 123 – PROW 2007–2013

T

Z

Z

Domniemanego naruszenia Dyrektywy w zakresie oceny oddziaływania
na środowisko przez projekty gospodarowania zasobami wodnymi
w ramach PROW 2007–2013, działanie 125

Kontroli SPO ROL

Z

Z

Z

Z

Kontroli w ramach działania 221 PROW 2007–2013 w 2010 r.

Kontroli działań oprócz osi 2 – działanie 112, 113

Kontroli działań oprócz osi 2 – działanie 121

Kontroli na miejscu, art. 34 rozp. KE nr 1975/2006

Z

Z

Korekty finansowej dla Polski w związku z błędem finansowym wykrytym
w populacji „Środki przeniesione z PROW na SAPARD”

Kontroli osi 2 PROW 2007–2013

Z

Z/T

Wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych i podejmowania działalności
przez młodych rolników
Dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

Z/T

Z

6****

status

Rent strukturalnych i grup producentów rolnych

Zalesiania gruntów rolnych

5

Dotyczyło

Postępowanie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 245,4

7

PLN

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 843,6

0,0

1 921,7

0,0

0,0

454,2

0,0

79 903,3

34 451,7

201,1

8

EUR

Kwoty wyłączone
na podstawie
decyzji KE
w tys.

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

PLN

0,0

11 710,5

0,0

5 116,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 065,6

37 471,8

10

EUR

Kwoty wynikające
z pism KE,
nie zakończone
decyzją
w tys.

ZAŁĄCZNIK NR 4

59

60

AP*

2

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARiMR MF

Lp.

1

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

2015

2015

2015

2014

2014

2006

2014

2013

2013

2013

3

Termin misji
(rok)/analizy
sprawozdania
(rok finansowy)

T

Działania 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego
w przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
PROW 2007–2013
Kontroli przeprowadzanych przez Organ Certyfikujący

EFRROW

EFRG
EFRROW

RAZEM I

T

T

Pomocy technicznej PROW 2007–2013

EFRROW

Bezpieczeństwa systemów informatycznych, zgodnie z rozporządzeniem
KE nr 907/2014

EFRG
EFRROW

T

T

T

PROW 2007–2013, działania 112 – Ułatwianie startu młodym rolnikom,
113 – Renty strukturalne oraz 142 – Grupy producnetów rolnych
w wyniku kontroli ETO PF 5845

Systemu zarządzania i kontroli oś 1 i 3 PROW 2007–2013 – działania 121,
311, 312 oraz ustalenia ETO PF 6084 dot. działania 126

T

Odzyskania nienależnie wypłaconych kwot EFRROW – dochodzenie
OLAF-u OF/2010/0410

EFRROW

Z

Kontroli systemu zarządzania, kontroli i sankcji osi 4 Leader
PROW 2007–2013, podregion wrocławski

T

Z

6****

status

Kontroli systemu zarządzania, kontroli i sankcji dz. 214, 211, 212
PROW 2007–2013

5

Dotyczyło

Postępowanie

SAPARD – przekroczenie terminów płatności do beneficjentów

Środki
przedakcesyjne

EFRROW

EFRROW

EFRROW

EFRROW

4

Fundusz

8

EUR

0,0

0,0

9

0,0

0,0

PLN

0,0

0,0

188 255,0

-0,2

2 575,7

0,0

0,0

245 160,2

KE nie ustaliła wysokości korekty

KE nie ustaliła wysokości korekty

KE nie ustaliła wysokości korekty

KE nie ustaliła wysokości korekty

KE nie ustaliła wysokości korekty

0,0

KE nie ustaliła wysokości korekty

10

EUR

Kwoty wynikające
z pism KE,
nie zakończone
decyzją
w tys.

KE nie ustaliła wysokości korekty

0,0

0,0

353 763,8

7

PLN

Kwoty wyłączone
na podstawie
decyzji KE
w tys.

ZAŁĄCZNIK NR 4

2011

2012

2012

2012

ARiMR

ARiMR

ARiMR
ARR

MF
ARiMR

ARiMR
ARR

ARiMR
ARR

ARiMR

ARiMR

ARiMR

ARR

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

2003–2015

2014

2014

2013

2013

2010

Phare+SAPARD

EFRG

EFRG
EFRROW

EFRG

EFRG

EFRG
EFRROW

EFRG
EFRROW

Środki
przedakcesyjne

EFRG
EFRROW

EFRG

EFRG

4

Fundusz

Rozliczenia rachunków ARR za rok 2014 r.

Rozliczenia rachunków ARiMR za rok 2014 r.

Z

T

T

T

Z/T

Rozliczenia rachunków za 2013 r. – nieodzyskanie środków w terminie
wynikającym z przepisów UE

Rozliczenia rachunków za 2013 r. – propozycja wyłączenia wynikająca z ustaleń OC

Z

Rozliczenia rachunków za 2012 r. – przekroczenie terminów, nieprawidłowości,
środki odzyskane – propozycja wyłączenia wynikająca z ustaleń OC

Z

T

Kontroli SAPARD i rozliczenia rachunków za 2011 r. – w części dot. SPO
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004–2006”

Rozliczenia rachunków za 2012 – nieodzyskanie środków w terminie wynikającym
z przepisów UE

Z

Z

Z/T

6

status

Nieudokumentowanych zwrotów, rozliczenia nieprawidłowości

Korekty finansowej dla Polski z tytułu nieodzyskanych środków od beneficjentów

Korekty finansowej dla Polski z tytułu nieodzyskanych środków od beneficjentów

5

Dotyczyło

Postępowanie

0,0

3 538,9

2 881,3

657,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

657,6

8

EUR

355 390,8 191 793,9

1 627,0

0,0

1 627,0

0,0

0,0

0,0

639,7

0,0

519,9

0,0

200,1

95,0

172,3

7

PLN

8 068,2

8 068,4

0,0

8 068,4

4,3

0,0

0,0

5 045,1

0,0

0,0

2 914,7

0,0

0,0

104,4

9

PLN

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

251 596,8

6 436,6

0,0

6 436,6

0,0

6 334,4

102,2

10

EUR

Kwoty wynikające
z pism KE,
nie zakończone
decyzją
w tys.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MRiRW.

*
Agencje płatnicze.
** Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (zastąpiona przez EFRG).
*** Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (zastąpiona przez EFRROW).
****	Skróty w kol. 6 oznaczają: Z – postępowanie zamknięte, T – postępowanie w toku, Z/T – postępowanie częściowo zamknięte np. poz. 18, 19 46 i 47 KE przedstawiła dodatkową
kwotę wyłączenia do decyzji już zapłaconej, w poz. 71 i 77 nie wydano jeszcze decyzji na całą proponowaną kwotę.

RAZEM I+II

RAZEM II + Phare+SAPARD

RAZEM II

2010

2

1

3

AP*

Lp.

Termin misji
(rok)/analizy
sprawozdania
(rok finansowy)

Kwoty wyłączone
na podstawie
decyzji KE
w tys.

II. Zakończone i toczące się postępowania wyjaśniające dotyczące rozliczeń rocznych przed Komisją Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

ZAŁĄCZNIK NR 4

61

62
5

%

5
PLN

PLN

2005 Do końca 2005 r. nie przeprowadzano kontroli krzyżowych
z bazą danych zwierząt. Niska jakość sprawozdań z kontroli.
Nie wszystkie zobowiązania rolno-środowiskowe poddano
kontroli. Brak sankcji

ryczałtowa

5

PLN

PLN

Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. (2009/721/WE)

ryczałtowa

6

Waluta

–47 152 775,00

–47 152 775,00

–10 950 597,00

–10 950 597,00

7

Kwota
8

0,00

0,00

0,00

0,00

Odliczenie

–47 152 775,00

–47 152 775,00

–10 950 597,00

Płatności bezpośrednie

Płatności bezpośrednie

jednorazowa

Zbyt niska liczba kontroli na miejscu w regionach o wysokim
wskaźniku błędu. Błędne zastosowanie przepisów dotyczących
celowej niezgodności

Akceptacja niekwalifikowalnych gruntów do płatności

2007 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji działek rolnych

Zbyt niska liczba kontroli na miejscu w regionach o wysokim
wskaźniku błędu. Błędne zastosowanie przepisów dotyczących
celowej niezgodności

Akceptacja niekwalifikowalnych gruntów do płatności

ryczałtowa

2006 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji działek rolnych ryczałtowa

Zbyt niska liczba kontroli na miejscu w regionach o wysokim
wskaźniku błędu. Błędne zastosowanie przepisów dotyczących
celowej niezgodności

Akceptacja niekwalifikowalnych gruntów do płatności

2006 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji działek rolnych

5

5

EUR

PLN

PLN

–2 293 418,87

–11 811 934,21

–87 534 475,32

0,00

0,00

0,00

–10 950 597,00

9

Skutki finansowe

–2 293 418,87

–11 811 934,21

–87 534 475,32

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2010 r. (2010/152/UE) zmieniona przez decyzję wykonawczą Komisji z dnia 20 lipca 2011 r. (2011/447/UE)

Płatności bezpośrednie

Ogółem

Rozwój obszarów wiejskich,
EFOGR Oś 2 (2000–2006,
środki obszarowe)

Ogółem

4

Rodzaj stawki

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2008 r. (2008/582/WE)

3

Przyczyna korekty

2005 Uchybienia w kontrolach kluczowych – niedostateczna
lub niewłaściwa jakość kontroli

2

1

Pomoc obszarowa

RB

Środek

Tabela nr 3
Decyzje Komisji Europejskiej wyłączające z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Polskę z tytułu WPR w latach 2005–2015 (I połowa)

ZAŁĄCZNIK NR 4

4

Rodzaj stawki

jednorazowa
Przejściowy Instrument
2007 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji działek rolnych
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Akceptacja niekwalifikowalnych gruntów do płatności
EFOGR (2000–2006)
Zbyt niska liczba kontroli na miejscu w regionach o wysokim
wskaźniku błędu. Błędne zastosowanie przepisów dotyczących
celowej niezgodności

PLN

PLN

ryczałtowa
Przejściowy Instrument
2006 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji działek rolnych
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Akceptacja niekwalifikowalnych gruntów do płatności
EFOGR (2000–2006)
Zbyt niska liczba kontroli na miejscu w regionach o wysokim
wskaźniku błędu. Błędne zastosowanie przepisów dotyczących
celowej niezgodności

5

PLN

Przejściowy Instrument
2006 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji działek rolnych jednorazowa
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Akceptacja niekwalifikowalnych gruntów do płatności
EFOGR (2000–2006)
Zbyt niska liczba kontroli na miejscu w regionach o wysokim
wskaźniku błędu. Błędne zastosowanie przepisów dotyczących
celowej niezgodności

PLN

5

Przejściowy Instrument
2005 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji działek rolnych
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Akceptacja niekwalifikowalnych gruntów do płatności
EFOGR (2000–2006)
Zbyt niska liczba kontroli na miejscu w regionach
o wysokim wskaźniku błędu. Błędne zastosowanie przepisów
dotyczących celowej niezgodności

ryczałtowa

EUR

EUR

Ogółem

jednorazowa

EUR

6

Waluta

PLN

2008 Przekroczenie pułapów finansowych

Zbyt niska liczba kontroli na miejscu w regionach
o wysokim wskaźniku błędu. Błędne zastosowanie przepisów
dotyczących celowej niezgodności

Akceptacja niekwalifikowalnych gruntów do płatności

5

%

Ogółem

Audyt finansowy
– przekroczenie

3

Przyczyna korekty

2007 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji działek rolnych jednorazowa

2

1

Płatności bezpośrednie

RB

Środek

0,00

0,00

–1 894 213,61

8

Odliczenie

–12 943 389,24

–69 151 379,37

–18 510 167,85

–1 408 667,08

0,00

0,00

0,00

0,00

–25 583 996,81 –1 894 213,61

–99 346 409,53

0,00

–23 290 577,94

7

Kwota

–12 943 389,24

–69 151 379,37

–18 510 167,85

–1 408 667,08

–23 689 783,20

–99 346 409,53

1 894 213,61

–23 290 577,94

9

Skutki finansowe

ZAŁĄCZNIK NR 4

63

64

2

1

3

Przyczyna korekty
4

Rodzaj stawki
6

PLN
EUR

Suma całkowita

Suma całkowita

5

PLN

PLN

2006 Istotny błąd w populacji

2007 Środek E (ONW) – niedociągnięcia w systemie kar dotyczące
zwyczajowych dobrych praktyk gospodarki rolnej

2007 Środek F (Środki rolno– środowiskowe) – niedociągnięcia
w systemie kar dotyczące zwyczajowych dobrych praktyk
gospodarki rolnej

2005 Środek H (Zalesianie) – brak oceny oddziaływania
na środowisko w przypadku projektów obejmujących obszar
mniejszy niż 20 ha

2006 Środek H (Zalesianie) – brak oceny oddziaływania
na środowisko w przypadku projektów obejmujących obszar
mniejszy niż 20 ha

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

jednorazowa

10

10

2

2

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

7

Kwota
8

0,00

0,00

0,00

Odliczenie

–197 006,00

–40 254,00

–2 011 045,00

–5 324 873,00

–98 503,00

–20 127,00

–2 011 045,00

–5 324 873,00

0,00

–98 503,00

–20 127,00

0,00

0,00

–454 236,65

0,00

–61 188 733,00 –61 188 733,00
–454 236,65

0,00

–50 609 351,00 –50 609 351,00

0,00

–10 579 382,00 –10 579 382,00

–158 188,28

–1 181 799,38

–2 748 072,26

–4 088 059,92

0,00

0,00

0,00

–23 689 783,20

–279 794 442,15

–180 448 032,62

–78 434 429,08

9

Skutki finansowe

0,00

–4 088 059,92

–158 188,28

–1 181 799,38

–2 748 072,26

–25 583 996,81 –1 894 213,61

–279 794 442,15

–180 448 032,62

–78 434 429,08

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 października 2011 r. (2011/689/UE)

Rozliczenie rachunków

Ogółem

ryczałtowa

2006 Niedociągnięcia w kontrolach głównych oraz stosowaniu sankcji
w przypadku obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania

Rozwój obszarów wiejskich,
EFOGR Oś 2 (2000–2006,
środki obszarowe)

5

PLN

ryczałtowa

PLN

2006 Niedociągnięcia w kontrolach głównych oraz stosowaniu
sankcji w przypadku środków rolno-środowiskowych

jednorazowa

PLN

Rozwój obszarów wiejskich,
EFOGR Oś 2 (2000–2006,
środki obszarowe)

2007 Nieprawidłowe zaksięgowanie wycofań zbóż

Przechowywanie publiczne
– zboża

jednorazowa

PLN

PLN

2006 Nieprawidłowe zaksięgowanie wycofań zbóż

Przechowywanie publiczne
– zboża

jednorazowa

Razem

2006 Nieprawidłowe zaksięgowanie wycofań cukru

Przechowywanie publiczne
– cukier

Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. (2010/668/UE)

PLN

PLN

5
5

Waluta

%

Ogółem

Zbyt niska liczba kontroli na miejscu w regionach o wysokim
wskaźniku błędu. Błędne zastosowanie przepisów dotyczących
celowej niezgodności

Przejściowy Instrument
2007 Nie do końca zwektoryzowany system identyfikacji działek rolnych ryczałtowa
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Akceptacja niekwalifikowalnych gruntów do płatności
EFOGR (2000–2006)

RB

Środek

ZAŁĄCZNIK NR 4

10

5

%

EUR

EUR

6

Waluta

jednorazowa
PLN

PLN

2007 Niektóre zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
ryczałtowa
środowiska nie zostały zdefiniowane, braki w systemie sankcji
(rok składania wniosków 2005)

ryczałtowa

2008 Niektóre zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska nie zostały zdefiniowane
(rok składania wniosków 2006)

2008 Niektóre zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska nie zostały zdefiniowane
(rok składania wniosków 2007)

2008 Niektóre zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
ryczałtowa
środowiska nie zostały zdefiniowane, braki w systemie sankcji
(rok składania wniosków 2005)
ryczałtowa

2007 Niektóre zasady dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska nie zostały zdefiniowane
(rok składania wniosków 2006)

2009 Niektóre zasady dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska nie zostały zdefiniowane
(rok składania wniosków 2006)

2009 Niektóre zasady dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska nie zostały zdefiniowane
(rok składania wniosków 2007)

Zasada
wzajemnej zgodności

Zasada
wzajemnej zgodności

Zasada
wzajemnej zgodności

Zasada
wzajemnej zgodności

Zasada
wzajemnej zgodności

Zasada
wzajemnej zgodności

Zasada
wzajemnej zgodności

EUR

Ogółem

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PLN

PLN

5

5

10

5

5

10

5

10

Ogółem

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

2006 Niektóre zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
ryczałtowa
środowiska nie zostały zdefiniowane, braki w systemie sankcji
(rok składania wniosków 2005)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 czerwca 2012 r. (2012/336/UE)

2008 Zwroty niepodlegające refundacji (populacja EFRG)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 lutego 2012 r. (2012/89/UE)

ryczałtowa

4

Rodzaj stawki

Zasada
wzajemnej zgodności

Ogółem

Certyfikacja

Ogółem

3

Przyczyna korekty

2007 Środek H (Zalesianie) – brak oceny oddziaływania
na środowisko w przypadku projektów obejmujących
obszar mniejszy niż 20 ha

2

1

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

RB

Środek

–82 454,00

8

Odliczenie

–9 482 794,95

–9 462 163,58

–7 875,92

–585,38

–602,58

–6 242 027,29

3 168,04

–3 730,29

–3 231 141,53

–9 462 163,58

–1 245 393,63

–1 245 393,63

–76 752,00

–298 039,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–117,50

–76 634,50

–298 039,22

0,00

0,00

–8 192 322,65 –7 537 002,00

–164 908,00

7

Kwota

–9 406 042,95

–9 164 124,36

–7 875,92

–585,38

–602,58

–6 242 027,29

3 168,04

–3 612,79

–3 154 507,03

–9 164 124,36

–1 245 393,63

–1 245 393,63

–655 320,65

–82 454,00

9

Skutki finansowe

ZAŁĄCZNIK NR 4

65

66
5

5

5

%

EUR

EUR

EUR

6

Waluta

2

5

2

Rozwój obszarów wiejskich oś 1 2009 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur ryczałtowa
– środki korzystające
ze wsparcia ryczałtowego
(2007–2013)

Rozwój obszarów wiejskich oś 1 2009 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur ryczałtowa
– środki korzystające
ze wsparcia ryczałtowego
(2007–2013)

Rozwój obszarów wiejskich oś 1 2010 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur
– środki korzystające
ze wsparcia ryczałtowego
(2007–2013)

ryczałtowa

5

Rozwój obszarów wiejskich oś 1 2008 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur ryczałtowa
– środki korzystające
ze wsparcia ryczałtowego
(2007–2013)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2

Rozwój obszarów wiejskich oś 1 2008 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur ryczałtowa
– środki korzystające
ze wsparcia ryczałtowego
(2007–2013)

EUR

EUR

5

Ogółem

ryczałtowa

2008 Niedociągnięcia w kontrolach

Owoce i warzywa
– przetwórstwo pomidorów

PLN

PLN

PLN

jednorazowe

2007 Opóźnienia w płatnościach

Owoce i warzywa
– przetwórstwo pomidorów

5

Ogółem

ryczałtowa

2007 Niedociągnięcia w kontrolach

Decyzja Komisji wykonawcza z dnia 26 lutego 2013 r. (2013/123/UE)

ryczałtowa

ryczałtowa

4

Rodzaj stawki

Owoce i warzywa
– przetwórstwo pomidorów

Ogółem

2009 Niektóre zasady dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska nie zostały określone
(rok składania wniosków 2007)

Zasada
wzajemnej zgodności

3

2008 Niektóre zasady dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska nie zostały określone
(rok składania wniosków 2007)

2

1

Przyczyna korekty

Zasada
wzajemnej zgodności

RB

Środek

–498 848,26

–9 761 030,13

–627 971,30

–9 868 306,45

–253 108,80

–340 453,82

–1 329 135,32

–340 453,82

–163 034,87

–1 166 100,45

–1 580 565,73

–2 873,42

–1 577 692,31

7

Kwota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–8 151,74

0,00

0,00

–8 151,74

8

Odliczenie

–498 848,26

–9 761 030,13

–627 971,30

–9 868 306,45

–253 108,80

–340 453,82

–1 320 983,58

–340 453,82

–163 034,87

–1 157 948,71

–1 580 565,73

–2 873,42

–1 577 692,31

9

Skutki finansowe

ZAŁĄCZNIK NR 4

3

Przyczyna korekty

5
EUR

EUR

2007 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

2007 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

2008 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

2008 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

2009 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

2009 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

Ogółem

ekstrapolowana

ryczałtowa

ekstrapolowana

ryczałtowa

ekstrapolowana

ryczałtowa

10

10

10

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–8 757 551,77

86 080,03

69 646,57

–1 426 217,90

–1 153 939,94

–3 243 813,05

–2 624 539,65

–464 767,83

–94 957,84

PLN

2010 Nierozliczone odzyskane kwoty w odniesieniu do przejściowego jednorazowa
instrumentu rozwoju obszarów wiejskich

Ogółem

Rozliczenie rachunków
– rozliczenie finansowe

–4 462,70
–90 495,14

PLN

–5 688 440,96

5 778,15

–1 271 573,68

–4 422 645,43

–28 763 238,60

–7 753 973,66

7

Kwota

PLN

jednorazowa

2010 Nierozliczone odzyskane kwoty

Rozliczenie rachunków
– rozliczenie finansowe

jednorazowa

2010 Nierozliczone odzyskane kwoty

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 maja 2013 r. (2013/214/UE)

Rozliczenie rachunków
– rozliczenie finansowe

Ogółem

2009 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur ryczałtowa

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

EUR

2008 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur ryczałtowa

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

5

EUR

5

2007 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur ryczałtowa

EUR

6

Waluta

Rozwój obszarów wiejskich
– instrument przejściowy

5

5

%

EUR

ryczałtowa

4

Rodzaj stawki

Ogółem

2010 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur

2

1

Rozwój obszarów wiejskich oś 1
– środki korzystające
ze wsparcia ryczałtowego
(2007–2013)

RB

Środek
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odliczenie

–8 757 551,77

86 080,03

69 646,57

–1 426 217,90

–1 153 939,94

–3 243 813,05

–2 624 539,65

–464 767,83

–94 957,84

–90 495,14

–4 462,70

–5 688 440,96

5 778,15

–1 271 573,68

–4 422 645,43

–28 763 238,60

–7 753 973,66

9

Skutki finansowe

ZAŁĄCZNIK NR 4

67

68
ekstrapolowana

ryczałtowa

ekstrapolowana

ryczałtowa

2009 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

2010 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

2010 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

2009 Brak weryfikacji 100% działek
dla działania rolnośrodowiskowego

2009 Niedociągnięcia w systemie sankcji dla poddziałania 7
działania rolnośrodowiskowego

2010 Brak weryfikacji 100% działek
dla działania rolnośrodowiskowego

2010 Nierozliczone odzyskane kwoty

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1 – działania
ze wsparciem ryczałtowym
(2007–2013)

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1 – działania
ze wsparciem ryczałtowym
(2007–2013)

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1 – działania
ze wsparciem ryczałtowym
(2007–2013)

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 2 (2007–2013,
środki obszarowe)

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 2 (2007–2013,
środki obszarowe)

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 2 (2007–2013,
środki obszarowe)

Rozliczenie rachunków
– rozliczenie finansowe

Ogółem

ryczałtowa

2009 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1 – działania
ze wsparciem ryczałtowym
(2007–2013)

jednorazowa

ryczałtowa

jednorazowa

ekstrapolowana

2008 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1 – działania
ze wsparciem ryczałtowym
(2007–2013)

4
ryczałtowa

3

2

Rodzaj stawki

2008 Niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków
i zatwierdzaniu planów operacyjnych

Przyczyna korekty

RB

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1 – działania
ze wsparciem ryczałtowym
(2007–2013)

1

Środek

2

2

10

10

10

5

%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

6

Waluta

–73 725 052,45

–192 783,22

–1 235 465,50

–128 160,62

–558 083,72

–12 687 535,29

–10 265 369,46

–11 888 816,22

–9 619 133,12

–15 007 374,79

–12 142 330,51

7

Kwota
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odliczenie

–73 725 052,45

–192 783,22

–1 235 465,50

–128 160,62

–558 083,72

–12 687 535,29

–10 265 369,46

–11 888 816,22

–9 619 133,12

–15 007 374,79

–12 142 330,51

9

Skutki finansowe

ZAŁĄCZNIK NR 4

4

5

%
6

Waluta

2006 Nieprawidłowe zaksięgowanie wartości produktów w księgach jednorazowa
rachunkowych magazynów państwowych (aplikacja e-Faudit)
w odniesieniu do zbóż i cukru

2006 Nieprawidłowe zaksięgowanie wartości produktów w księgach jednorazowa
rachunkowych magazynów państwowych (aplikacja e-Faudit)
w odniesieniu do zbóż i cukru

2008 Opóźnienia w kontrolach na miejscu

2008 Niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS i administracyjnych jednorazowa
kontroli krzyżowych oraz płatności, stosowania sankcji
i odzyskiwania nienależnych kwot z mocą wsteczną

2008 Niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS i administracyjnych jednorazowa
kontroli krzyżowych oraz płatności, stosowania sankcji
i odzyskiwania nienależnych kwot z mocą wsteczną

2009 Opóźnienia w kontrolach na miejscu

2009 Niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS i administracyjnych jednorazowa
kontroli krzyżowych oraz płatności, stosowania sankcji
i odzyskiwania nienależnych kwot z mocą wsteczną

2009 Niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS i administracyjnych jednorazowa
kontroli krzyżowych oraz płatności, stosowania sankcji
i odzyskiwania nienależnych kwot z mocą wsteczną

2009 Niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS i administracyjnych jednorazowa
kontroli krzyżowych oraz płatności, stosowania sankcji
i odzyskiwania nienależnych kwot z mocą wsteczną

2010 Opóźnienia w kontrolach na miejscu

Przechowywanie publiczne
– zboża

Przechowywanie publiczne
– cukier

Inna pomoc bezpośrednia
– uprawy energetyczne

Inna pomoc bezpośrednia
– uprawy energetyczne

Pomoc bezpośrednia
niezwiązana z wielkością
produkcji

Inna pomoc bezpośrednia
– uprawy energetyczne

Pomoc bezpośrednia
niezwiązana z wielkością
produkcji

Inna pomoc bezpośrednia

Inna pomoc bezpośrednia
– uprawy energetyczne

Inna pomoc bezpośrednia
– uprawy energetyczne

PLN

Ogółem

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2

2

2

PLN

PLN

EUR

EUR

Ogółem

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

jednorazowa

2006 Nieprawidłowe zaksięgowanie kosztów wyprowadzenia
z magazynu w aplikacji e-Faudit w odniesieniu
do kukurydzy i masła

Przechowywanie publiczne
– masło i śmietana

jednorazowa

–39 676,15

–22 718,93

–22 622,77

–14 569 612,98

–499,37

–9 653 891,41

–21 735,51

–65 091,00

–56 439,85

8 973,39

–482,00

–46 404,00

7

Kwota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–630 131,45

–2,50

–417 527,94

0,00

– 325,46

8

Odliczenie

–47 466,46

0,00

–24 442 734,12 –1 047 987,35

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2013 r. (2013/433/UE)

3

Rodzaj stawki

2006 Nieprawidłowe zaksięgowanie kosztów wyprowadzenia
z magazynu w aplikacji e-Faudit w odniesieniu
do kukurydzy i masła

2

1

Przyczyna korekty

Przechowywanie publiczne
– zboża

RB

Środek

–47 466,46

–23 394 746,77

–39 676,15

–22 718,93

–22 622,77

–13 939 481,53

– 496,87

–9 236 363,47

–21 735,51

–64 765,54

–56 439,85

8 973,39

–482,00

–46 404,00

9

Skutki finansowe

ZAŁĄCZNIK NR 4

69

70
EUR

EUR

EUR

6

Waluta

2010 Brak kryteriów wyboru

2011 Brak kryteriów wyboru

2012 Brak kryteriów wyboru

2013 Brak kryteriów wyboru

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1+3 – środki
przeznaczone na inwestycje
(2007–2013)

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1+3 – środki
przeznaczone na inwestycje
(2007–2013)

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1+3 – środki
przeznaczone na inwestycje
(2007–2013)

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1+3 – środki
przeznaczone na inwestycje
(2007–2013)

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

5

5

5

5

5

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2009 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu
– niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli

2010 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu
– niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli

2011 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu
– niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli

Owoce i warzywa
– programy operacyjne

Owoce i warzywa
– programy operacyjne

Owoce i warzywa
– programy operacyjne

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

10

10

10

EUR

EUR

EUR

–18 292,77

–29 697,91

–31 264,18

–5 843 562,32

–172 311,40

–1 175 231,69

–2 290 180,19

–2 189 601,12

–16 237,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–18 292,77

–29 697,91

–31 264,18

–5 843 562,32

–172 311,40

–1 175 231,69

–2 290 180,19

–2 189 601,12

–16 237,92

–7 067 829,38

–3 253 280,23

9

Skutki finansowe

–14 781 201,09 –7 713 371,71

–3 550 419,56

8

Odliczenie

–3 814 549,15

–7 977 501,30

–6 803 699,79

7

Kwota

–4 162 952,15

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 czerwca 2015 r. (2015/1119/UE)

2009 Brak kryteriów wyboru

Ogółem

5

%

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 lipca 2014 r. (2014/458/UE)

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 1+3 – środki
przeznaczone na inwestycje
(2007–2013)

Ogółem

2009 Niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS i administracyjnych jednorazowa
kontroli krzyżowych oraz płatności, stosowania sankcji
i odzyskiwania nienależnych kwot z mocą wsteczną

4

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 2 (2007–2013,
środki obszarowe)

3

2

Rodzaj stawki

2008 Niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS i administracyjnych jednorazowa
kontroli krzyżowych oraz płatności, stosowania sankcji
i odzyskiwania nienależnych kwot z mocą wsteczną

Przyczyna korekty

RB

Rozwój obszarów wiejskich,
EFRROW oś 2 (2007–2013,
środki obszarowe)

1

Środek

ZAŁĄCZNIK NR 4

2

2

2

2

2

ryczałtowa
ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

ryczałtowa

2012 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu
– niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli

2010 Brak właściwego zdefiniowania jednej normy dobrej kultury
rolnej zgodnej z ochroną środowiska i brak jej kontroli,
rok składania wniosków 2009

2011 Brak właściwego zdefiniowania jednej normy dobrej kultury
rolnej zgodnej z ochroną środowiska i brak jej kontroli,
rok składania wniosków 2009

2012 Brak właściwego zdefiniowania jednej normy dobrej kultury
rolnej zgodnej z ochroną środowiska i brak jej kontroli,
rok składania wniosków 2009

2009 Brak zdefiniowania trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska lub brak ich kontroli, nieprawidłowe
stosowanie powtarzalności, rok składania wniosków 2008

2010 Brak zdefiniowania trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska lub brak ich kontroli, nieprawidłowe
stosowanie powtarzalności, rok składania wniosków 2008

2011 Brak zdefiniowania trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska lub brak ich kontroli, nieprawidłowe
stosowanie powtarzalności, rok składania wniosków 2008

2012 Nieprzestrzeganie terminów płatności

Owoce i warzywa – wstępnie
uznane grupy producentów

Zasada wzajemnej zgodności

Zasada wzajemnej zgodności

Zasada wzajemnej zgodności

Zasada wzajemnej zgodności

Zasada wzajemnej zgodności

Zasada wzajemnej zgodności

Certyfikacja

2010 Brak zdefiniowania trzech norm dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska lub brak ich kontroli, nieprawidłowe
stosowanie powtarzalności, rok składania wniosków 2008

Zasada wzajemnej zgodności

Ogółem

2010 Brak właściwego zdefiniowania jednej normy dobrej kultury
rolnej zgodnej z ochroną środowiska i brak jej kontroli,
rok składania wniosków 2009

Zasada wzajemnej zgodności

Ogółem

2

ryczałtowa

Owoce i warzywa – wstępnie 2011 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu
uznane grupy producentów
– niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli

2

2

ryczałtowa

10

10

ryczałtowa

jednorazowa

10

ryczałtowa

Owoce i warzywa – wstępnie 2010 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu
uznane grupy producentów
– niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli

10

ryczałtowa

10

5

%

Owoce i warzywa – wstępnie 2009 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu
uznane grupy producentów
– niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli

4

Rodzaj stawki

ryczałtowa

3

Przyczyna korekty

2012 Niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu
– niedostateczna lub niewłaściwa jakość kontroli

2

1

Owoce i warzywa
– programy operacyjne

RB

Środek

PLN

PLN

PLN

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

6

Waluta

0,00

0,00

0,00

–62 341 772,96

– 8 334,38

–330,26

–2 453,25

–3 120 835,31

164,81

–3 213,44

–3 689 271,34

–25 989 900,32

–17 373 186,08

–9 080 094,98

–2 931 872,36

–63 191,19

7

Kwota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–180,96

– 0,12

– 180,84

–37 643,36

– 8 334,38

0,00

0,00

– 29 229,92

0,00

0,00

– 79,06

8

Odliczenie

–180,96

0,12

180,84

–62 304 129,60

0,00

– 330,26

– 2 453,25

– 3 091 605,39

164,81

– 3 213,44

– 3 689 192,28

– 25 989 900,32

– 17 373 186,08

– 9 080 094,98

– 2 931 872,36

– 63 191,19

9

Skutki finansowe

ZAŁĄCZNIK NR 4

71

72

68

W tym podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego i nadużycia finansowe.

liczba nieprawidłowości

31 (4%)

25 (3,3%)

23 (3%)

28 (3,6%)

38 (4,9%)

54 (7%)

41 (5,3%)

233 (30,3%)

41 (5,3%)

142 (18,5%)

96 (12,5%)

17 (2,2%)

721,8 (1,7%)

742,7 (1,7%)

810,4 (1,9%)

1 807,5 (4,3%)

2015,2 (4,7%)

2 391,7 (5,6%)

2 573,2 (6,1%)

3 967,3 (9,3%)

3 983,5 (6,1%)

5 131,5 (12,1%)

6 299,1 (14,8%)

12 066,6 (28,4%)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ARiMR.

*** W
tym podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego i nadużycia finansowe.
W tym: Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką, Odnowa i rozwój wsi, Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa obszarów wiejskich (7 nieprawidłowości na kwotę 679,6 tys. euro), Wcześniejsza
** 	W
tym: Zachęcanie
do prowadzenia
działalności
związanej zzwiązana
turystyką,
Odnowa
i rozwój wsi,
Zachowanie
i poprawa
stanu dziedzictwa
obszarów
wiejskich
(7 nieprawidłowości
emerytura
(10 nieprawidłowości
na kwotę 221,7
tys. euro), Infrastruktura
z rozwojem
i dostosowaniem
rolnictwa
i leśnictwa
(1 nieprawidłowość
na kwotę 190,3
tys. euro), Pierwsze
zalesienie
gruntów rolnych na kwotę
(5 nieprawidłowości
na kwotę 174,8 emerytura
tys. euro), Przywracanie
potencjału leśnego
wprowadzenie
działań zapobiegawczych
(1 nieprawidłowość
na kwotę 167,9rolnictwa
tys. euro), Rynek
Owoców
Warzyw
679,6
tys. euro), Wcześniejsza
(10 nieprawidłowości
na oraz
kwotę
221,7 tys.odpowiednich
euro), Infrastruktura
związana z rozwojem
i dostosowaniem
i leśnictwa
(1i nieprawidłowość
(2 nieprawidłowości
na euro),
kwotę Pierwsze
69 tys. euro),
Zachowanie
i poprawa
stanu(5dziedzictwa
obszarów wiejskich
(3 174,8
nieprawidłowości
kwotę 62,6 tys.
euro), Funkcjonowanie
lokalnej
grupy działania,
nabywanie działań
na
kwotę 190,3 tys.
zalesienie
gruntów
rolnych
nieprawidłowości
na kwotę
tys. euro),naPrzywracanie
potencjału
leśnego oraz
wprowadzenie
odpowiednich
umiejętności i aktywizacja (2 nieprawidłowości na kwotę 55,2 tys. euro), Kształcenia zawodowe i działania informacyjne (2 nieprawidłowości na kwotę 47,3 tys. euro), Płatności za utrudnienia wynikające z położenia
zapobiegawczych
(1 nieprawidłowość na kwotę 167,9 tys. euro), Rynek Owoców i Warzyw (2 nieprawidłowości na kwotę 69 tys. euro), Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa obszarów
dla rolników na obszarach górskich, Płatności rolnośrodowiskowe (1 nieprawidłowość na kwotę 38,5 tys. euro), Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie
wiejskich
(3
nieprawidłowości
na(1kwotę
62,6 tys.naeuro),
lokalnej
grupy
działania,
nabywanie
odpowiednich działań zapobiegawczych
nieprawidłowość
kwotę Funkcjonowanie
15,3 tys. euro), brak danych
wystąpił
w trzech
przypadkach
na kwotęumiejętności
293,2 tys. euro.i aktywizacja (2 nieprawidłowości na kwotę 55,2 tys. euro),
Kształcenia zawodowe i działania informacyjne (2 nieprawidłowości na kwotę 47,3 tys. euro), Płatności za utrudnienia wynikające z położenia dla rolników na obszarach górskich, Płatności
Źródło:
opracowanie własne (1
NIKnieprawidłowość
na podstawie danych
rolnośrodowiskowe
naARiMR.
kwotę 38,5 tys. euro), Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich
działań zapobiegawczych (1 nieprawidłowość na kwotę 15,3 tys. euro), brak danych wystąpił w trzech przypadkach na kwotę 293,2 tys. euro.

*

kwota nieprawidłowości (w tys. euro)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach innych niż obszary górskie

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Jakość życia/zróżnicowanie

Stowarzyszenia producentów

Pozostałe**

Modernizacja gospodarstw rolnych

Odnowa i rozwój wsi

Podejmowanie działalności przez młodych rolników

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Płatności rolnośrodowiskowe

Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej

Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych

2. Wykresy
Wykres
nr 1
Liczby
i
nieprawidłowości*
podlegających
raportowaniuraportowaniu
do KE w ramach
EFRROW
zgłoszone
przezzgłoszone
ARiMR w przez
latachARiMR
2010–2015
Wykres kwoty
nr 1. Liczby
i kwoty nieprawidłowości*
podlegających
do KE
w ramach
EFRROW
w latach 2010-2015 według
według finansowanych
przez
ten
fundusz
obszarów
rolnictwa
(stan na dzień 27 maja 2015 r.)
finansowanych przez ten fundusz obszarów rolnictwa (stan na dzień 27 maja 2015 r.)

2. Wykresy

ZAŁĄCZNIK NR 4

1 (0,3%)

141,2 (0,3%)

3 376,5 (7%)

6 763,8 (14%)

38 129 (78,8%)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ARiMR.

**	W rejestrze nieprawidłowości RIUP nieprawidłowości w wydatkach poniesionych w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (PROW 2004–2006)
są wykazywane jako nieprawidłowości poniesione w ramach EFRG gdyż fundusz ten zastąpił Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

*	W tym podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego i nadużycia finansowe; nie obejmuje trzech przypadków anulowanych na łączną kwotę 341,1 tys. euro oraz jednej
nieprawidłowości na kwotę 10,1 tys. euro, dla której nie podano obszaru. Ponadto występowały przypadki nieprawidłowości, które dotyczyły dwóch lub trzech obszarów (30 przypadków
na łączną kwotę 1.496 tys. euro). W związku z tym w prezentowanych danych nieprawidłowości takie ujęto dwu- lub odpowiednio trzykrotnie, w każdym zidentyfikowanym obszarze.

liczba nieprawidłowości

134 (36,1%)

206 (55,5%)

30 (8,1%)

kwota nieprawidłowości (w tys. euro)

Stowarzyszenia producentów

Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (PROW 2004–2006)

Jednolita Płatność Obszarowa

Rynek Owoców i Warzyw

Wykres nr 2
Liczby i kwoty nieprawidłowości* podlegających raportowaniu do KE w ramach EFRG** zgłoszone przez ARiMR w latach 2010–2015
według finansowanych przez ten fundusz obszarów rolnictwa (stan na dzień 27 maja 2015 r.)

ZAŁĄCZNIK NR 4

73

74

70
1 (1,4%)

1 (1,4%)

1 (1,4%)

1 (1,4%)

2 (2,7%)

3 (4,1%)

3 (4,1%)

3 (4,1%)

24 (32,4%)

35 (47,3%)

9,9 (0,1%)

10,1 (0,1%)

11,5 (0,2%)

115,9 (1,6%)

162 (2,3%)

191 (2,7%)

3 077,9 (43,3%)

3 487,3 (49,1%)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ARR.

* 	W tym podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego i nadużycia finansowe, wykres obejmuje 4 przypadki anulowane na łączną kwotę 263,8 tys. euro, tj.: jedna nieprawidłowość
na kwotę 17,9 tys. euro w działaniu Handel zagraniczny na rynku mleka; jedna nieprawidłowość na kwotę 53,9 tys. euro w działaniu Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny
oraz dwie nieprawidłowości na kwotę 192 tys. euro w działaniu Wsparcie kryzysowe na rynkach owoców i warzyw.

liczba nieprawidłowości

17,9 (0,3%)

23,1 (0,3%)

kwota nieprawidłowości (w tys. euro)

Owoce i warzywa w szkole

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Handel zagraniczny na rynku produktów przetworzonych non-Aneks I

Handel zagraniczny na rynku mleka

Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego

Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny

Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny

Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej

Wsparcie kryzysowe na rynkach owoców i warzyw

Handel zagraniczny na rynku cukru

Wykres nr 3
LiczbyWykres
i kwotynr
nieprawidłowości*
podlegających
raportowaniu
do KE w ramach
EFRG zgłoszone
ARR w latach
3. Liczby i kwoty
nieprawidłowości*
podlegających
raportowaniu
do KEprzez
w ramach
EFRG2010–2015
zgłoszone przez ARR w latach 2010–2015 według
według finansowanych
przez ten fundusz
obszarów
rolnictwa
(stan
na dzień 30
czerwca
2015 r.)30 czerwca 2015 r.)
finansowanych
przez ten
fundusz
obszarów
rolnictwa
(stan
na dzień

ZAŁĄCZNIK NR 4

90 (0,01%)

2 411 (0,4%)

507 (0,1%)

6 095 (0,9%)

kwota nieprawidłowości (w tys. zł)

Dostosowanie do standardów Unii Europejskiej

Uzupełniające Płatności Obszarowe Podstawowe

Renty strukturalne

Pozostałe**

566 (0,1%)

4 903 (0,7%)

30 319 (4,6%)

17 348 (2,6%)

15 344 (2,3%)

393 (0,1%)

2 000 (0,3%)

52 994 (8%)

530 218 (79,9%)

303 (0,05%)

liczba nieprawidłowości

2 196,0 (0,4%)

2 216,6 (0,4%)

2 217,6 (0,4%)

2 241,2 (0,4%)

2 311,6 (0,4%)

3 505,0 (0,6%)

3 739,1 (0,6%)

3 952,6 (0,7%)

4 001,4 (0,7%)

4 782,3 (0,8%)

5 988,5 (1%)

18 389,4 (3,2%)

228 007,3 (39,6%)

291 724,5 (50,7%)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ARiMR.

**	W tym: Przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich (2.890 nieprawidłowości na kwotę 1.241,6 tys. zł); dopłaty do roślin energetycznych (607 nieprawidłowości na kwotę
375,4 tys. zł); płatność do owiec (605 nieprawidłowości na kwotę 280 tys. zł); płatność do tytoniu (618 nieprawidłowości na kwotę 214,5 tys. zł); Oddzielna płatność do owoców
miękkich (1.358 nieprawidłowości na kwotę 64,3 tys. zł); Pomoc techniczna (5 nieprawidłowości na kwotę 52,8 tys. zł); Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (do pomidorów)
(10 nieprawidłowości na kwotę 12,2 tys. zł); przetworzone owoce i warzywa (2 nieprawidłowości na kwotę 0,4 tys. zł).

*	W rejestrze nieprawidłowości RIUP nieprawidłowości w wydatkach poniesionych w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (PROW 2004–2006)
są wykazywane jako nieprawidłowości poniesione w ramach EFRG.

71
Zalesianie gruntów rolnych

Płatności cukrowe

Sankcje (w tym: sankcje, sankcje zalesieniowe i sankcje rolnośrodowiskowe)

Płatność do krów

Specjalna płatność obszarowa do pow. uprawy roślin strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych

Gospodarstwa niskotowarowe

Program rolnośrodowiskowy

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

Jednolita Płatność Obszarowa

Pomoc dla wstępnie uznanych Grup Producentów/Uznanych Organizacji Producentów

Wykres nr 4
Liczby
i kwoty
podlegających i niepodlegających
raportowaniu doraportowaniu
KE w ramach EFRG*
ARiMR w systemie
nieprawidłowości
Wykres
nr nieprawidłowości
4. Liczby i kwoty nieprawidłowości
podlegających i niepodlegających
do KE zarejestrowanych
w ramach EFRG* przez
zarejestrowanych
przez ARiMR
w systemie RIUP
w latach 2010–2015
według finansowanych
przez
ten fundusz
obszarów
rolnictwaprzez
(stanten
na dzień
27 maja
2015 r.)rolnictwa (stan na dzień 27 maja 2015 r.)
nieprawidłowości
RIUP w latach
2010–2015
według
finansowanych
fundusz
obszarów

ZAŁĄCZNIK NR 4

75

76

72
2 447 (0,5%)

2 484 (0,5%)

183 (0,03%)

113 (0,02%)

450 (0,1%)

4 583 (0,9%)

446 (0,1%)

2 387 (0,5%)

4 227,2 (1,2%)

4 718,9 (1,3%)

4 829,5 (1,3%)

10 713,6 (3%)

14 762,2 (4,1%)

20 932,2 (5,8%)

31 925,0 (8,9%)

35 764,8 (9,9%)

47 384,7 (13,1%)

82 927,1 (23%)

102 380,7 (28,4%)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ARiMR.

* 	W tym: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonej przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych (11 nieprawidłowości na kwotę 1.754,7 tys. zł);
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów (407 nieprawidłowości na kwotę 1.090,3 tys. zł); Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
(1.956 nieprawidłowości na kwotę 972 tys. zł); Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i wprowadzenie działań zapobiegawczych
(73 nieprawidłowości na kwotę 410,2 tys. zł).

liczba nieprawidłowości

428 869 (81,1%)

157 (0,03%)

86 677 (16,4%)

kwota nieprawidłowości (w tys. zł)

Pozostałe*

Zalesianie gruntów rolnych (w tym sankcje)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Grupy producentów rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych

Renty strukturalne

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ułatwienie startu młodym rolnikom

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania – ONW (w tym sankcje)

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Program rolnośrodowiskowy (w tym sankcje)

Wykres
Wykres
nr 5nr 5. Liczby i kwoty nieprawidłowości podlegających i niepodlegających raportowaniu do KE w ramach EFRROW zarejestrowanych przez ARiMR w systemie
nieprawidłowości
RIUP w latach
2010–2015 według
finansowanych
przez
ten fundusz
obszarów
rolnictwaprzez
(stan ARiMR
na dzieńw27
maja 2015
r.)
Liczby i kwoty nieprawidłowości
podlegających
i niepodlegających
raportowaniu
do KE
w ramach
EFRROW
zarejestrowanych
systemie
nieprawidłowości
RIUP
w latach 2010–2015 według finansowanych przez ten fundusz obszarów rolnictwa (stan na dzień 27 maja 2015 r.)
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73
6 (0,1%)

304 (4,7%)

364 (5,6%)

5 191 (80%)

214 (3,3%)

67 (1%)

49 (0,8%)

64 (1%)

166 (2,6%)

66 (1%)

Liczba nieprawidłowości

51,6 (0,7%)

55,7 (0,7%)

58,6 (0,7%)

67,9 (0,9%)

134,5 (1,7%)

167,2 (2,1%)

238,4 (3%)

330,2 (4,2%)

3 278,5 (41,6%)

3 490,8 (44,3%)

Źródło:
Opracowanie
własne
NIKNIK
na podstawie
danych
ARR.ARR.
Źródło:
opracowanie
własne
na podstawie
danych

* 	W tym: Kwotowanie produkcji mleka (90 nieprawidłowości na kwotę 14,9 tys. euro), Wsparcie rynku produktów pszczelich (3 nieprawidłowości na kwotę 13,7 tys. euro),
Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj (6 nieprawidłowości na kwotę 8,8 tys. euro), Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
(191 nieprawidłowości na kwotę 8,6 tys. euro), Handel zagraniczny na rynku mleka (12 nieprawidłowości na kwotę 8,4 tys. euro), Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów
owoców i warzyw (1 nieprawidłowość na kwotę 1,3 tys. euro) oraz Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż (1 nieprawidłowość na kwotę 0,003 tys. euro).

Kwota nieprawidłowości (w tys. euro)

Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego

Pozostałe*

Owoce i warzywa w szkole

Handel zagraniczny na rynku produktów przetworzonych non-Aneks I

Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych

Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej

Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny

Wsparcie kryzysowe na rynkach owoców i warzyw

Handel zagraniczny na rynku cukru

Wykres
nr 6nr 6. Liczby i kwoty nieprawidłowości podlegających i niepodlegających raportowaniu do KE w ramach EFRG zarejestrowanych przez ARR w systemie
Wykres
Liczby i kwoty nieprawidłowości
podlegających
doprzez
KE w ten
ramach
EFRG
zarejestrowanych
w systemie
nieprawidłowości
ERNI
nieprawidłowości
ERNI w latachi niepodlegających
2010–2015 wedługraportowaniu
finansowanych
fundusz
obszarów
rolnictwaprzez
(stan ARR
na dzień
30 czerwca
2015 r.)
w latach 2010–2015 według finansowanych przez ten fundusz obszarów rolnictwa (stan na dzień 30 czerwca 2015 r.)
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ZAŁĄCZNIK NR 5
Wykaz organów, którym przekazano Informację o wynikach kontroli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister Finansów
Pełnomocnik Rządu do spraw Zwalczania Nieprawidłowości
na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szef Kancelarii Prezydenta RP
Szef Kancelarii Sejmu
Szef Kancelarii Senatu
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych
Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prezes Agencji Rynku Rolnego

