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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w częściach: 32 – Rolnictwo,       
33 – Rozwój wsi oraz 35 – Rynki rolne 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od dnia 20 czerwca 
2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnił Krzysztof Jurgiel do 
dnia 19 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 10) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1  

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kontrolerzy 1. Juliusz Rzeszotarski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KRR/13/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 7-8)

2. Ewa Całczyńska, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KRR/12/2019 
z dnia 9 stycznia 2019 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-6)

3. Monika Bagińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KRR/11/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 3-4) 

4. Krzysztof Babicki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KRR/10/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań 
podejmowanych przez dysponenta części budżetowych: 32 – Rolnictwo, 33 – 
Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne, w związku z wykonywaniem budżetu państwa, w tym 
oceny wykonania planów finansowych jednostek finansowanych w ramach tych 
części budżetu państwa.  

Ocenie podlegały w szczególności: 
− realizacja wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 

w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne, w tym rzeczowe 
                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej ustawa o NIK. 
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efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków 
publicznych, 

− sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych za 2018 r. oraz sprawozdań za 
IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

− prowadzenie ksiąg rachunkowych w części 33 – Rozwój wsi w zakresie 
odnoszącym się do dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności 
i zobowiązań, 

− system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań 
w częściach 32 – Rolnictwo i 35 – Rynki rolne oraz w zakresie prawidłowości 
i rzetelności sporządzania sprawozdań w części 33 – Rozwój wsi,  

− nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa 
w trybie art. 175 ustawy o finansach publicznych2 (dalej ufp), w tym: 

a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek, 
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 

państwa w częściach 32 – Rolnictwo i 33 – Rozwój wsi.  

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 
− analiza realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, 

w tym kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w układzie 
zadaniowym i efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 

− kontrola prawidłowości zmian planu finansowego wynikających z podziału rezerw 
celowych,  

− kontrola prawidłowości blokowania planowanych wydatków, 
− analiza wykorzystania środków otrzymanych z rezerwy ogólnej i rezerw 

celowych, 
− analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej MRiRW), 
− analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
− analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji,  
− analiza stanu zobowiązań, 
− dokonanie przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych prowadzonych dla 

dysponenta części 33 – Rozwój wsi, a także szczegółowa kontrola wybranych 
zapisów i dokumentów księgowych, 

− analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań. 
− analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 

sporządzania sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
− analiza stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 

budżetu państwa i budżetu środków europejskich przez podległe jednostki. 

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami 2017 r. 
w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi i 35 – Rynki rolne. 

Opis działań kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 

Ocena prezentowana w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym uwzględnia również 
wyniki kontroli wykorzystania dotacji celowych przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie oraz przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Szepietowie, przyznanych w ramach części 33 – Rozwój wsi. 

                                                      
2  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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III. Charakterystyka kontrolowanych części 

Dysponentem części 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi oraz 35 – Rynki rolne był 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W ramach poszczególnych części były realizowane, na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, następujące zadania finansowane z budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich: 

− w części 32 – Rolnictwo:  
� dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,  
� działalność badawczo-rozwojowa,  
� postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej i w produkcji roślinnej,  
� działalność agencji wykonawczej – Centralnego Ośrodka Badania Odmian 

Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, 
� działalność statutowa 83 państwowych jednostek budżetowych 

– dysponentów II i III stopnia, w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (dalej KCHZ), 
Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, 52 zawodowych szkół rolniczych, 
Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;  

− w części 33 – Rozwój wsi:  

�  mechanizmy i programy Wspólnej Polityki Rolnej (dalej WPR), w tym 
dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa oraz Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej PROW 2014–2020), mechanizmy 
związane z regulacją rynków rolnych, program dla szkół w zakresie 
dostarczania dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych, 
dopłaty do zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, działania 
promocyjne i informacyjne,  

� dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt 
gospodarskich,  

� finansowanie zalesiania gruntów rolnych,  
� refundacja wydatków poniesionych przez producentów świń na 

dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń 
(bioasekuracja), pomoc finansowa dla producentów świń na wyrównanie 
kwoty dochodu w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń 
(dalej ASF), pomoc w formie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie 
zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali 
świnie na obszarach ASF,  

� pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy lub 
powodzi,  

� preferencyjne kredytowanie rolnictwa,  
� działalność dwóch agencji wykonawczych – Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiMR) oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa (dalej KOWR), 

� udzielanie dotacji celowych dla 17 jednostek doradztwa rolniczego  
– 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie (dalej CDR);  

− w części 35 – Rynki rolne – działalność statutowa państwowej jednostki 
budżetowej – Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów  
Rolno-Spożywczych.  
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W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontrolą objęto działania dysponenta 
części oraz dysponenta III stopnia obsługującego urząd zapewniający obsługę 
ministra. Dysponent III stopnia w MRiRW finansowany był z części 32 – Rolnictwo, 
części 33 – Rozwój wsi oraz części 35 – Rynki rolne. 

Zaplanowane dochody w 2018 r. w budżecie państwa w częściach, których 
dysponentem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały ustalone w łącznej 
kwocie 151.437 tys. zł, z tego w: 
− części 32 – Rolnictwo – 35.102 tys. zł,  
− części 33 – Rozwój wsi – 116.032 tys. zł, 
− części 35 – Rynki rolne – 303 tys. zł.  

Dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości 1.068.549,7 tys. zł, z tego w: 
− części 32 – Rolnictwo – 48.504,1 tys. zł (tj. 138,2% planu dochodów), 
− części 33 – Rozwój wsi – 1.019.519,7 tys. zł (tj. 878,7% planu dochodów), 
− części 35 – Rynki rolne – 525,9 tys. zł (tj. 173,6% planu dochodów).  

Dochody zrealizowane w powyższych trzech częściach stanowiły 0,3% łącznych 
dochodów budżetu państwa w 2018 r. (379.688.152,1 tys. zł). Dane o wykonaniu 
łącznych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków 
europejskich w 2018 r. prezentowane są według stanu na dzień 2 kwietnia 2019 r. 

Wydatki w planie po zmianach w budżecie państwa w częściach, których 
dysponentem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 r. zostały ustalone 
w łącznej kwocie 8.090.973,6 tys. zł, z tego w: 
− części 32 – Rolnictwo – 1.337.754 tys. zł, 
− części 33 – Rozwój wsi – 6.711.621,2 tys. zł, 
− części 35 – Rynki rolne – 41.598,4 tys. zł. 

Wydatki budżetu państwa w częściach, których dysponentem był Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w 2018 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie 7.863.687,7 tys. zł, 
z tego w: 
− części 32 – Rolnictwo – 1.208.004,4 tys. zł, tj. 90,3% planu wydatków po zmianach, 
− części 33 – Rozwój wsi – 6.615.206,5 tys. zł, tj. 98,6% planu wydatków po zmianach, 
− części 35 – Rynki rolne – 40.476,8 tys. zł, tj. 97,3% planu wydatków po zmianach. 

Wykonanie wydatków w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki 
rolne zaprezentowano łącznie z wydatkami, które nie wygasły w 2018 r. z upływem 
roku budżetowego w kwocie 891.488 tys. zł, z tego w części 32 – Rolnictwo 
w kwocie 584 tys. zł, w części 33 – Rozwój wsi w kwocie 890.204 tys. zł oraz 
w części 35 – Rynki rolne w kwocie 700 tys. zł. 

Wydatki poniesione w ramach wyżej wymienionych części stanowiły 2% łącznych 
wydatków budżetu państwa w 2018 r. (390.454.270,1 tys. zł). 

Wykonanie wydatków w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki 
rolne zaprezentowano łącznie z wydatkami, które nie wygasły w 2018 r. z upływem 
roku budżetowego w kwocie 891.488 tys. zł, z tego w:  

− części 32 – Rolnictwo w kwocie 584 tys. zł,   
− części 33 – Rozwój wsi w kwocie 890.204 tys. zł,  
− części 35 – Rynki rolne w kwocie 700 tys. zł. 

Wydatki, które nie wygasły w 2018 r. w ramach części 32 – Rolnictwo w kwocie  
584 tys. zł, części 33 – Rozwój wsi w kwocie 174.704 tys. zł oraz części 35 – Rynki 
rolne w kwocie 700 tys. zł zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 
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nie wygasają z upływem roku budżetowego3. Ponadto w ustawie z dnia 6 grudnia 
2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 20184 ustalono, że wydatki dla części 33  – Rozwój wsi w kwocie 
715.500 tys. zł mogły być wydane do dnia 31 marca 2019 r. 

Wydatki w planie po zmianach w budżecie środków europejskich ustalono w 2018 r. 
w łącznej kwocie 19.402.079,1 tys. zł, z tego w: 
− części 32 – Rolnictwo – 20.327,1 tys. zł, 
− części 33 – Rozwój wsi – 19.381.752 tys. zł. 

Z budżetu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę 19.398.382,1 tys. zł,  
z tego w: 
− części 32 – Rolnictwo – 17.585 tys. zł (86,5% planu wydatków po zmianach), 
− części 33 – Rozwój wsi – 19.380.797,1 tys. zł (prawie 100% planu wydatków po 

zmianach). 

Wydatki te stanowiły 30,6% łącznych wydatków budżetu środków europejskich w 2018 r. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie budżetu państwa  
w 2018 r. w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi oraz 35 – Rynki rolne.  

Działania kontrolne przeprowadzone zgodnie z celem i zakresem kontroli nie 
wykazały nieprawidłowości w żadnym z kontrolowanych obszarów. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., 
kontrola dochodów budżetowych w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi oraz 
35 – Rynki rolne została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej 
danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych z wynikami 2017 r. 

Dochody w części 32 – Rolnictwo zrealizowano w kwocie 48.504,1 tys. zł i były 
one o 38,2% (tj. o 13.402,1 tys. zł) wyższe od planu wynikającego z ustawy 
budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.6 (dalej ustawa budżetowa na rok 
2018), ustalonego w kwocie 35.102 tys. zł oraz wyższe o 8,9% od wykonania w 
2017 r. wynoszącego 44.534,1 tys. zł. 

Źródłami dochodów były m.in.: opłaty za czynności kontrolne wykonywane przez 
graniczne inspektoraty weterynarii, opłaty pobierane przez Krajową Stację 
Chemiczno-Rolniczą związane z agrochemiczną obsługą rolnictwa, wpłaty z tytułu 
badania odmian i prowadzenia rejestru odmian pobierane przez Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin Uprawnych, wpływy z tytułu usług wykonywanych przez 
Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne w Parzniewie, wpływy 
z opłat za rejestrację środków ochrony roślin oraz z tytułu najmu powierzchni 

                                                      
3  Dz. U. poz. 2346. 
4  Dz. U. poz. 2383. 
5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 

pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

6  Dz. U. poz. 291. 

Opis stanu 
faktycznego 
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w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pobierane przez dysponenta III 
stopnia w MRiRW 

Wyższe od planowanych dochody uzyskano głównie w: 

− MRiRW – z dodatkowych wpływów z opłat rejestracji środków ochrony roślin oraz 
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

− granicznych inspektoratach weterynarii – w związku ze wzmożonym ruchem na 
granicy polsko-ukraińskiej, większym ruchem towarowym w portach skutkującym 
większą ilością przesyłek, które wymagały przeprowadzenia weterynaryjnej 
kontroli granicznej,  

− Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej – w związku z dodatkowymi dochodami 
uzyskanymi ze zbycia zbędnych składników majątkowych oraz przychodów 
nieplanowanych w związku z otrzymaniem odszkodowań, 

− Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych – w związku z większą 
liczbą odmian kierowanych do badań oraz sporządzeniem większej liczby 
raportów z badań oceny odrębności, wyrównania i trwałości (OWT).  

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 32 – Rolnictwo pozostały należności w kwocie 3.676 tys. zł,  
wyższe o 7% od kwoty należności wykazanej w 2017 r. (3.436,7 tys. zł). Zaległości 
w kwocie 2.374,4 tys. zł były niższe o 161 tys. zł, tj. o 6,4%, od zaległości 
odnotowanych na koniec 2017 r. Zaległości te wynikały głównie z niezwróconej 
dotacji celowej za lata 2011–2012, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 
przez Krajową Radę Izb Rolniczych, a także z odsetek naliczonych za nieterminowe 
regulowanie zapłaty oraz należności głównej z tytułu umów najmu powierzchni 
w budynku MRiRW. 

Dochody w części 33 – Rozwój wsi zrealizowano w wysokości 1.019.519,7 tys. zł 
i były one wyższe o 778,7% (tj. o 903.487,7 tys. zł) od planu wynikającego z ustawy 
budżetowej na rok 2018, ustalonego w kwocie 116.032 tys. zł. Było to związane 
głównie z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (dalej Zasób WRSP).  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w 2018 r., tak jak w poprzednich latach 
2016–2017, zrealizowane dochody w tej części z wyżej wymienionego tytułu były 
istotnie wyższe od dochodów prognozowanych w ustawach budżetowych na kolejne 
lata, i tak: 

− w 2016 r. wykonanie planu dochodów z tytułu nadwyżki środków finansowych Zasobu 
WRSP było wyższe o 234.598,7 tys. zł, tj. o 29% od planu ustalonego w ustawie 
budżetowej na rok 20167 (plan 809.805 tys. zł, wykonanie 1.044.403,7 tys. zł),  

− w 2017 r. – wyższe o 1.026.836,9 tys. zł, tj. o 1.546,4% od planu ustalonego w ustawie 
budżetowej na rok 20178 (plan 66.400 tys. zł, wykonanie 1.093.236,9 tys. zł), 

− w 2018 r. – wyższe o 781.888,6 tys. zł, tj. o 720% od planu ustalonego w ustawie 
budżetowej na rok 2018 (plan 108.600 tys. zł, wykonanie 890.488,6 tys. zł).  

Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW wyjaśniła, że: „(…) Nadwyżka środków 
finansowych ustalana jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiana planu finansowego 
ZWRSP w pozycji wpłata do budżetu państwa za rok poprzedni z kwoty  

                                                      
7  Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278, ze zm.). 
8  Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 108). 
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73.850 tys. zł do kwoty 855.738 tys. zł, tj. o kwotę 781.888 tys. zł, wynikała 
z urealnienia przekazu zewnętrznego z wartości planowej do wartości rzeczywistej. 
Na zwiększenie wpłaty do budżetu państwa za rok 2017 wpłynęły szczególnie 
uzyskane w 2017 r. wyższe wpływy z zagospodarowania mienia Zasobu niż 
planowane o 143.596 tys. zł (wykonanie 1.565.896 tys. zł, plan 1.422.300 tys. zł), 
niższe poniesione wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu  
o 444.053 tys. zł (wykonanie 210.947 tys. zł, plan 655.000 tys. zł) oraz niższe 
zobowiązania krótkoterminowe, w szczególności zobowiązanie z tytułu wpłaty na 
Fundusz Rekompensacyjny z planowanej kwoty 126.400 tys. zł do kwoty  
3.712 tys. zł. (…) Planowane dochody w części 33 – Rozwój wsi, rozdział  
01024 – Działalność KOWR dla Zasobu WRSP w wysokości 108.600 tys. zł na 
etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 r. wynikały z druków 
planistycznych przekazanych przez KOWR i po uchwaleniu ustawy budżetowej nie 
były korygowane”. 

W ocenie NIK świadczy to o niewłaściwym planowaniu dochodów budżetowych 
wobec utrzymującej się w kolejnych latach tendencji do realizowania istotnie 
wyższych dochodów od prognozowanych w ustawach budżetowych. Najwyższa 
Izba Kontroli wskazuje na potrzebę wzmocnienia nadzoru nad procesem planowania 
dochodów.  

Dochody zrealizowane w 2018 r. w części 33 – Rozwój wsi były niższe o 21,8% od 
wykonania w 2017 r. wynoszącego 1.303.498,9 tys. zł. 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 33 – Rozwój wsi wystąpiły należności (wszystkie zaległe) 
w kwocie 7,5 tys. zł.  

Dochody w części 35 – Rynki rolne zrealizowano w kwocie 525,9 tys. zł i były one 
wyższe o 73,6% (tj. o 222,9 tys. zł) od planu wynikającego z ustawy budżetowej na 
rok 2018, ustalonego w wysokości 303 tys. zł. Dochody zrealizowane  
w części 35 – Rynki rolne w 2018 r. były niższe o 97.429,8 tys. zł od zrealizowanych 
w 2017 r. (97.955,7 tys. zł). Było to spowodowane wejściem w życie przepisów, 
zgodnie z którymi z dniem 31 sierpnia 2017 r. została zniesiona Agencja Rynku 
Rolnego, której dochody były wykazywane w części 35 – Rynki rolne. Dochody 
budżetowe przekazywane przez jej następcę prawnego – KOWR, ewidencjonowane 
były w części 33 – Rozwój wsi. 

Dochody w tej części zrealizowane zostały przez Główny Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej GIJHARS) i dotyczyły m.in. 
większych od planowanych opłat za egzaminy kwalifikacyjne na rzeczoznawcę i na 
inspektora rolnictwa ekologicznego, za czynności związane z poświadczeniem 
certyfikatów na mleko, opłat za przeprowadzone badania laboratoryjne, za oceny 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kar wymierzonych jednostkom 
certyfikującym. 

Na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 35 – Rynki rolne pozostały należności w kwocie 103,4 tys. zł, 
w tym zaległe w wysokości 96,2 tys. zł. Należności były niższe od stanu na koniec 
2017 r. o 6,3%, tj. o 6,9 tys. zł, a zaległości były niższe o 14,1 tys. zł,  
tj. o 12,8%. Należności dotyczyły nieuregulowanych opłat za badania laboratoryjne 
artykułów rolno-spożywczych, przeprowadzone stosownie do art. 31 i art. 39 ustawy 
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych9 oraz 

                                                      
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 2164, ze zm. 
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niezapłaconych kar pieniężnych wymierzonych na podstawie art. 24 i 25 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym10.  

(dowód: akta kontroli str. 1072, 1085, 1088-1095, 1135-1180, 1387-1400, 3167-3179, 
3260-3279, 4020-4066) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

W ustawie budżetowej na rok 2018 w częściach, których dysponentem był Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.318.116 tys. zł, 
z tego w: 
− części 32 – Rolnictwo – w kwocie 885.031 tys. zł,  
− części 33 – Rozwój wsi – w kwocie 3.393.614 tys. zł,  
− części 35 – Rynki rolne – w kwocie 39.471 tys. zł.  

W 2018 r. wyżej wymienione wydatki zostały zwiększone ze środków pochodzących 
z rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie  
900 tys. zł przeznaczone zostały dla części 32 – Rolnictwo. Zwiększenia planu 
wydatków z rezerw celowych (ujętych w części 83 budżetu państwa) o kwotę 
3.771.916,6 tys. zł dotyczyły: 
− części 32 – Rolnictwo o 494.094 tys. zł,  
− części 33 – Rozwój wsi o 3.277.716,2 tys. zł, 
− części 35 – Rynki rolne o 106,4 tys. zł.  

Na podstawie dwóch decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja  
2018 r. i z dnia 10 grudnia 2018 r. dokonano przeniesienia planowanych wydatków 
budżetowych: 
− w kwocie 42.291 tys. zł z części 32 – Rolnictwo do części 33 – Rozwój wsi na 

realizację zadań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie doradztwa 
rolniczego oraz pomocy finansowej dla producentów rolnych poszkodowanych 
przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz 

− w kwocie 20 tys. zł z części 35 – Rynki rolne do części 32 – Rolnictwo na 
nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania 
postępu w rolnictwie.  

Ponadto, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 
2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych 
w ustawie budżetowej na rok 201811, dokonano przeniesienia planowanych 
wydatków budżetowych w łącznej kwocie 2.041 tys. zł z części 33 – Rozwój wsi 
 i z części 44 – Zabezpieczenie społeczne do części 35 – Rynki rolne. Było to 
związane z wykonaniem przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie 
ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych12, w związku m.in. 
z wykonywaniem przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji 
przez ARiMR działań Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących organizacji rynków 
rolnych.  

                                                      
10  Dz. U. z 2017 r. poz. 1054, ze zm. 
11  Dz. U. poz. 1426. 
12  Dz. U. poz. 664. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Plan wydatków (po zmianach) ustalony został w łącznej kwocie 8.090.973,6 tys. zł, 
z tego w: 
− części 32 – Rolnictwo – 1.337.754 tys. zł, 
− części 33 – Rozwój wsi – 6.711.621,2 tys. zł, 
− części 35 – Rynki rolne – 41.598,4 tys. zł. 

Ze środków przyznanych z rezerwy ogólnej w kwocie 900 tys. zł  
w części 32 – Rolnictwo wykorzystano 736,8 tys. zł (tj. 81,9%) na zakup autobusu 
do przewozu uczniów przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Golądkowie – jednostkę nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Niepełne wykorzystanie środków z rezerwy było m.in. spowodowane podjętą przez 
jednostkę decyzją o zmniejszeniu wartości zakupu, co pozwoliło na zastosowanie 
art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych13 
(dalej ustawa pzp), a tym samym na skrócenie terminu realizacji zamówienia 
i dokonanie zakupu autobusu przed końcem 2018 r.  

Ze środków przyznanych z rezerw celowych wykorzystano 2.885.513,7 tys. zł 
(tj. 76,5%), z tego w:  
− części 32 – Rolnictwo wykorzystano 382.021,3 tys. zł (77,3% kwoty przyznanych 

rezerw),  
− części 33 – Rozwój wsi wykorzystano 2.503.391,1 tys. zł (76,4% kwoty przyznanych 

rezerw),  
− części 35 – Rynki rolne wykorzystano 101,3 tys. zł (95,2% kwoty przyznanych 

rezerw). 

Szczegółowym badaniem u dysponenta części objęto próbę rezerw celowych 
przyznanych w części 32 – Rolnictwo na kwotę 459.383 tys. zł, tj. 92,9% łącznej 
kwoty zwiększającej plan wydatków środkami z rezerw celowych w tej części oraz 
w części 33 – Rozwój wsi na kwotę 1.732.842 tys. zł, tj. 52,9% łącznej kwoty 
zwiększającej plan wydatków środkami z rezerw celowych w tej części.  
Doboru próby dokonano w sposób celowy ze względu na najwyższe kwoty 
przyznanych środków z rezerw celowych. 
Po prawidłowym dokonaniu zmian w planie wydatków, wynikających z decyzji 
Ministra Finansów, dysponent części wykorzystał środki rezerw celowych zgodnie 
z przeznaczeniem.  
W części 32 – Rolnictwo środki w kwocie 459.383 tys. zł zostały przyznane na 
podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2018 r. na sfinansowanie dopłat 
do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, stosownie do 
umów zawartych na 2018 r. z pięcioma zakładami ubezpieczeń w sprawie dopłat 
udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich14 oraz sfinansowanie ewentualnych wniosków 
zakładów ubezpieczeń o dotację celową na pokrycie części odszkodowań 
wypłacanych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę 
w 2018 r. Środki te wykorzystano w wysokości 349.197,7 tys. zł, tj. w 76%, z uwagi 
na mniejszą od planowanej liczbę zawartych umów ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich oraz mniejszą powierzchnię ubezpieczonych upraw rolnych 
w stosunku do zaplanowanej. 
W części 33 – Rozwój wsi środki w kwocie 1.732.842 tys. zł zostały przyznane na 
podstawie: 
− decyzji Ministra Finansów z dnia 3 października 2018 r. w wysokości  

1.017.342 tys. zł na sfinansowanie pomocy udzielanej przez ARiMR w 2018 r. 

                                                      
13  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
14  Dz. U. z 2019 r. poz. 477. 
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określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa15, 
w szczególności na sfinansowanie pomocy dla gospodarstw rolnych, w których 
powstały szkody w uprawach rolnych w 2018 r. w wyniku suszy lub powodzi. 
Środki wykorzystano w kwocie 1.015.093,4 tys. zł, tj. w 99,8%; 

− decyzji Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w wysokości 715.500 tys. zł 
dla ARiMR na sfinansowanie pomocy dla gospodarstw rolnych, w których 
powstały szkody w uprawach rolnych w 2018 r. w wyniku suszy lub powodzi. 
W art. 29c ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 201816, zmienionej ustawą z dnia 
6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 201817, wskazano, że środki te mogą być 
wykorzystane do dnia 31 marca 2019 r. w formie dotacji celowej przekazanej 
ARiMR przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na realizację pomocy 
dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane 
wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi do wysokości 715.500 tys. zł.  
W 2018 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.   

U dysponenta budżetu państwa III stopnia w MRiRW szczegółowym badaniem 
rezerw celowych objęto trzy decyzje Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie 
państwa w 2018 r. W części 32 – Rolnictwo zbadano przyznane rezerwy celowe 
w wysokości 149,7 tys. zł, tj. 36% łącznej kwoty zwiększeń z rezerw celowych w tej 
części (416,1 tys. zł) dla dysponenta III stopnia w MRiRW. Doboru tej próby 
dokonano w sposób celowy ze względu na najwyższe kwoty środków przyznanych 
z rezerw. W części 33 – Rozwój wsi skontrolowano przyznane rezerwy celowe 
w  wysokości 153,2 tys. zł, a w części 35 – Rynki rolne – 91,4 tys. zł, tj. 100% 
łącznej kwoty zwiększeń w tych częściach dla dysponenta III stopnia w MRiRW. 
Zwiększenia planowanych wydatków z rezerw celowych wynikały z potrzeb 
dysponenta III stopnia w MRiRW. Po prawidłowym wprowadzeniu zmian w planie 
finansowym wydatków, dysponent ten wykorzystał środki zgodnie 
z przeznaczeniem.  
W części 32 – Rolnictwo, środki w kwocie 149,7 tys. zł przeznaczone na 
wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę nowych zadań 
dotyczących PROW 2014–2020 zostały wykorzystane w 63,1%, tj. w wysokości 
94,4 tys. zł. Przyczyną niepełnego wykorzystania środków było podjęcie w dniu 
14 listopada 2018 r. uchwały nr 172/2018 Rady Ministrów dotyczącej m.in. 
częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania 
oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu 
Unii Europejskiej18, w efekcie środki na wyżej wymieniony cel zostały przyznane 
przez Ministra Finansów decyzją z dnia 15 grudnia 2018 r. Uniemożliwiło to 
realizację planowanego zatrudnienia w MRiRW dodatkowych pracowników, z uwagi 
na konieczność przeprowadzenia procedury określonej w ustawie z dnia 
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej19. 

                                                      
15 Dz. U. poz. 1483. 
16  Dz. U. poz. 2371, ze zm. 
17  Dz. U. poz. 2383. 
18  Uchwała nr 172/2018 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie częściowego podziału 

rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym przechodzące z 2017 r.) oraz na 
wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre przechodzące z 2017 r.) w roku 2018. 

19  Dz. U. z 2018 r. poz. 1559. 
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W części 33 – Rozwój wsi, środki w kwocie 153,2 tys. zł oraz w części 35 – Rynki 
rolne w kwocie 91,4 tys. zł na zwiększenie wynagrodzeń na wypłaty wynagrodzeń 
dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród 
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z uzyskaniem prawa do 
renty z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zostały 
wykorzystane w części 33 – Rozwój wsi w 99,1%, tj. w kwocie 151,8 tys. zł oraz 
w części 35 – Rynki rolne w 97,3%, tj. w kwocie 88,9 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 839-1048, 1181-1244, 2821-2903, 3566-3587, 3676-3942) 

W związku z nadmiarem środków posiadanych przez jednostki realizujące wydatki 
budżetowe (m.in. na skutek niezrealizowania części zadań w 2018 r. i uzyskania 
oszczędności), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął w 2018 r. 22 decyzje 
o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych na kwotę ogółem  
181.686,2 tys. zł, z tego w:  
− części 32 – Rolnictwo na kwotę 115.522,2 tys. zł, w tym środki w wysokości 

108.977,6 tys. zł pochodziły z rezerw celowych, 
− części 33 – Rozwój wsi na kwotę 66.038 tys. zł, w tym środki w wysokości  

10.356 tys. zł pochodziły z rezerw celowych, 
− części 35 – Rynki rolne na kwotę 126 tys. zł. 

Prawidłowość blokowania planowanych wydatków skontrolowano na podstawie 
trzech decyzji o najwyższych kwotach.  
W części 32 – Rolnictwo największa kwota (93.000 tys. zł) zablokowanych 
planowanych wydatków (zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21 grudnia 2018 r.) dotyczyła środków przeznaczonych na dopłaty do składek 
z tytułu umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zawartych 
z producentami rolnymi w 2018 r. Blokowanie planowanych wydatków nastąpiło 
w związku z zakończeniem przez zakłady ubezpieczeń zawierania umów 
ubezpieczenia w 2018 r. 
W części 33 – Rozwój wsi największa kwota (34.772 tys. zł) zablokowanych 
planowanych wydatków (zgodnie z dwiema decyzjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 28 grudnia 2018 r.) dotyczyła niewykorzystanych środków przez KOWR z 
tytułu dotacji podmiotowej (24.670 tys. zł), dotacji celowej na wydatki inwestycyjne 
(6.502 tys. zł) oraz dotacji celowej na działania promocyjne i wspieranie rozwoju 
współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą (3.600 tys. zł). 
W efekcie NIK stwierdziła, że blokowanie planowanych wydatków przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi było zgodne z przepisami ufp i nastąpiło niezwłocznie po 
otrzymaniu wniosków od jednostek. 

W 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25-krotnie wystąpił z wnioskami do 
Ministra Finansów, stosownie do art. 171 ust. 3 i 4 ufp, o wyrażenie zgody na 
zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych, których kwota jednorazowo 
przewyższała 100 tys. zł lub wydatków na inwestycje budowlane. Minister Finansów 
każdorazowo wyrażał zgodę na dokonanie przeniesień planowanych wydatków 
i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał odpowiednich zmian w planie wydatków.  

(dowód: akta kontroli str. 3383-3516, 3563-3565, 3588-3675) 

Wydatki w części 32 – Rolnictwo zostały zrealizowane w wysokości 
1.208.004,4 tys. zł, co stanowiło 90,3% planu po zmianach. W kwocie tej 
uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2018 w wysokości 
584 tys. zł.  
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W tej części budżetowej realizowane były w szczególności dopłaty do ubezpieczeń 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, działalność badawczo-rozwojowa, postęp 
biologiczny w produkcji zwierzęcej i w produkcji roślinnej, działalność agencji 
wykonawczej – Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi 
Wielkiej, a także działalność statutowa państwowych jednostek budżetowych, w tym 
MRiRW, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, KCHZ, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, 52 zawodowych 
szkół rolniczych, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.  

W porównaniu do 2017 r. zrealizowane wydatki były wyższe o 35.717,4 tys. zł,  
tj. o 3%. Wykonanie wyższych wydatków w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. 
wynikało głównie z wydatkowania wyższej kwoty na dopłaty do ubezpieczeń upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich o 53.762,5 tys. zł (tj. więcej o 13,6% w stosunku do 
zrealizowanych wydatków na ten cel w 2017 r.).  

Wykonanie niższych wydatków w 2018 r. w stosunku do planu po zmianach na ten 
rok wynikało głównie z wydatkowania niższych niż planowano środków na dopłaty 
do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tj. z zaplanowanych na ten 
cel środków w wysokości 560.100 tys. zł wydatkowano 449.914,8 tys. zł (tj. 80,3% 
planu wydatków po zmianach).  

Niepełne wykorzystanie środków na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich w 2018 r. wynikało z małego zainteresowania producentów rolnych 
zawieraniem umów ubezpieczenia. Na obszarach, na których istnieje duże ryzyko 
wystąpienia szkód zakłady ubezpieczeń nie oferują ubezpieczeń na szeroką skalę. 
Zakłady ubezpieczeń zawierają umowy z firmami reasekuracyjnymi do określonych 
sum ubezpieczenia, powyżej których są zobowiązane do tworzenia specjalnych 
rezerw na pokrycie niezbędnych wymogów kapitałowych. 

U dysponenta części 32 – Rolnictwo kontrolą objęto udzielenie i rozliczenie dotacji 
na łączną kwotę 449.914,8 tys. zł, co stanowiło 59,9% zrealizowanych dotacji przez 
dysponenta części 32 – Rolnictwo w 2018 r. (750.776,4 tys. zł). Dotacja 
przeznaczona była na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich i została przekazana pięciu zakładom ubezpieczeniowym na 
podstawie sześciu umów zawartych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
stosownie do art. 150 ufp. W umowach zostały określone górne limity dopłat do 
wykorzystania przez poszczególne zakłady ubezpieczeń na łączną kwotę 
560.100 tys. zł. W umowach z zakładami ubezpieczeń zostały zawarte 
postanowienia dotyczące m.in. sposobu oraz terminów przekazania i rozliczenia 
dotacji, a także warunki zwrotu dotacji na dopłaty w przypadku ich wykorzystania 
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.  
Środki przekazywano zakładom ubezpieczeń po przedłożeniu przez nie wniosków 
o dotację, które były sporządzone na podstawie danych wynikających z umów 
ubezpieczenia zawartych z producentami rolnymi.  

W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie i rozliczenie 
dotacji następowało zgodnie z zawartymi umowami oraz z zasadami określonymi 
w ufp i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Dysponent części weryfikował 
prawidłowość wykorzystania dotacji na podstawie przedstawionych rozliczeń przez 
zakłady ubezpieczeń. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym 
i finansowym nastąpiło w terminie określonym w art. 152 ust. 2 ufp.  

Wydatki dysponenta III stopnia w MRiRW w części 32 – Rolnictwo zostały poniesione 
w wysokości 105.764,9 tys. zł, tj. 95,2% planu wydatków po zmianach  
(111.144,8 tys. zł). Wydatki te były niższe od wydatków w 2017 r. o 17,2%. 
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W ramach części 32 – Rolnictwo, u dysponenta III stopnia w MRiRW szczegółowym 
badaniem objęto próbę wydatków budżetu państwa w kwocie 18.065,3 tys. zł 
(tj. 17,1% wydatków dysponenta III stopnia zrealizowanych w 2018 r. w ramach 
części 32 – Rolnictwo). Badaniem objęto 40 zapisów księgowych dotyczących 
wydatków na łączną kwotę 18.065,3 tys. zł, z tego: w grupie wydatków bieżących  
– 39 zapisów na kwotę 18.022,9 tys. zł oraz w grupie wydatków majątkowych  
– jeden zapis na kwotę 42,4 tys. zł.  

Doboru próby do badania dokonano z wykorzystaniem metody monetarnej (MUS20), 
na podstawie wygenerowanych zapisów księgowych odpowiadających bieżącym 
i majątkowym wydatkom budżetowym dysponenta III stopnia w MRiRW. Zgodnie 
z założeniami kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., ze szczegółowego 
badania wydatków dysponenta III stopnia w każdej z części budżetowych, tj. części 
32 – Rolnictwo, części 33 – Rozwój wsi, części 35 – Rynki rolne, wyłączono grupę 
wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń 
osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od wynagrodzeń na 
ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ubezpieczenia zdrowotne, wpłat na 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także odpisów na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

W wyniku przeprowadzonych badań dokumentów stwierdzono, że skontrolowane 
wydatki zostały rzetelnie skalkulowane oraz dokonywano ich zgodnie z planem 
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Wydatki były poniesione w sposób oszczędny, 
umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie wystąpiły przypadki nieterminowych 
płatności skutkujących zapłaceniem odsetek. 

W ramach powyższej próby wydatków w kwocie 18.065,3 tys. zł nie stwierdzono 
nieprawidłowości pod względem wyboru trybu udzielania zamówień publicznych, 
zastosowania procedury dotyczącej zamówień na usługi społeczne oraz wyłączenia 
stosowania ustawy pzp. 

W wyniku szczegółowej analizy trzech postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonych w 2018 r. w ramach części 32 – Rolnictwo:  
− dwóch postępowań w trybie zapytania o cenę na dostawy wody mineralnej oraz 

zakupu artykułów spożywczych, soków owocowych i napojów dla Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na łączną kwotę wydatków w 2018 r. w wysokości 
94,9 tys. zł,  

− zamówienia na usługi społeczne dotyczącego wykonania zabudowy stoiska 
MRiRW podczas targów Americas Food and Beverage Show 2018, 
odbywającego się w Miami w USA, na kwotę wydatków budżetu państwa 
poniesionych w 2018 r. w wysokości 347,8 tys. zł, 

nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy pzp oraz procedur wewnętrznych 
dotyczących zamówień publicznych dysponenta III stopnia w MRiRW. 

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w państwowych jednostkach budżetowych 
finansowanych w ramach tej części zrealizowano w kwocie 239.715,4 tys. zł, 
tj. 99,8% kwoty planu wydatków po zmianach (240.247,8 tys. zł) i były one wyższe 
o 7,6% od wydatków poniesionych w 2017 r. (222.819,1 tys. zł). Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie na etat w tej części wyniosło 5.167 zł i było wyższe 
o 3,2% (o 159 zł) w porównaniu do 2017 r. Przeciętne zatrudnienie w państwowych 
jednostkach budżetowych wyniosło 3.866 etatów i w porównaniu do 2017 r. było 

                                                      
20  MUS (ang. Monetary Unit Sampling) jest to metoda losowania wydatków z prawdopodobieństwem 

proporcjonalnym do wartości. 
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wyższe o 158 etatów. Zwiększenie stanu zatrudnienia spowodowane było m.in. 
przejęciem od starostów powiatów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pięciu 
zawodowych szkół rolniczych, które od dnia 1 stycznia 2018 r. stały się 
państwowymi jednostkami budżetowymi finansowanymi z części 32 – Rolnictwo.  

Wydatki majątkowe w części 32 – Rolnictwo zrealizowano w kwocie 29.993,6 tys. zł, 
tj. w 83,1% kwoty planu wydatków po zmianach (36.079,7 tys. zł). Wydatki te były  
o 54,7% niższe od wydatków poniesionych w 2017 r.  

W planie finansowym dysponenta III stopnia w MRiRW na 2018 r. zaplanowano 
wydatki majątkowe w kwocie 2.766 tys. zł na realizację trzech zadań. 
W trakcie 2018 r. zmniejszono wydatki o 1.644 tys. zł, rezygnując z jednego 
zadania, zmieniając zakres rzeczowy dwóch zadań oraz realizując nowe zadanie. 
W ramach kwoty ustalonej w planie wydatków po zmianach (1.122 tys. zł) przyjęto 
do realizacji trzy zadania. W wyniku kontroli trzech decyzji dotyczących zmian 
w planie wydatków majątkowych ustalono, że zmiany planu finansowego dokonane 
zostały prawidłowo i były celowe.  
Wydatki majątkowe zrealizowano w 2018 r. w kwocie 989,4 tys. zł, co stanowiło 
88,2% planu po zmianach oraz 33,9% wydatków majątkowych w 2017 r. 
(2.915,1 tys. zł). Niewykonanie wydatków w kwocie 132,6 tys. zł spowodowane było 
rezygnacją z zakupu sprzętu komputerowego ze środków finansowych pomocy 
technicznej PROW 2014–2020 (76 tys. zł), rezygnacją wykonawcy z zawarcia 
umowy dotyczącej zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 
biurowych MRiRW (54,9 tys. zł) oraz oszczędnościami w wyniku przeprowadzonych 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (1,7 tys. zł). Niewykorzystane 
środki w kwocie 76 tys. zł zostały zablokowane dwiema decyzjami Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2018 r. (44 tys. zł) oraz z dnia 28 grudnia 
2018 r. (32 tys. zł) w sprawie blokowania planowanych wydatków. 

Zobowiązania w części 32 – Rolnictwo na koniec 2018 r. wyniosły 20.785,3 tys. zł 
i były one wyższe o 3,2% od zobowiązań na koniec 2017 r. (20.132 tys. zł). 
Dotyczyły one przede wszystkim zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2018 r. oraz pochodnych od tego wynagrodzenia. Na koniec 2018 r. nie 
wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

(dowód: akta kontroli str. 839-871, 1073-1078, 1245-1334, 1096-1101, 1135-1180, 
1450-1451, 1466-1467, 1472-1475, 1599-1682, 2315-2350, 2359-2488, 2648-2818, 

2946-3072, 3138, 3151-3166, 3237-3251, 3963-3970) 

Wydatki w części 33 – Rozwój wsi zostały zrealizowane w wysokości 
6.615.206,5 tys. zł, co stanowiło 98,6% planu po zmianach. W kwocie tej 
uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2018 w wysokości 
890.204 tys. zł.  

W porównaniu do 2017 r. zrealizowane wydatki były wyższe o 2.887.366,7 tys. zł, tj. o 
77,5%. Wykonanie w 2018 r. wyższych wydatków w porównaniu do 2017 r. wynikało 
głównie z wyższych o 2.939.791,1 tys. zł (o 87,6%) wydatków z tytułu dotacji dla ARiMR 
(6.295.965,4 tys. zł, w tym kwota wydatków w wysokości 888.304 tys. zł, która nie 
wygasła w 2018 r. z upływem roku budżetowego). 

W 2017 r. dotacje z tego tytułu stanowiły kwotę 3.356.174,3 tys. zł21. Wzrost ten 
spowodowany był m.in. zwiększonymi wydatkami na Wspólną Politykę Rolną 

                                                      
21  Kwota wydatków prezentowana jest łącznie z wydatkami, które nie wygasają w 2017 r. z upływem roku 

budżetowego w wysokości 19.442,2 tys. zł, ujętymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 
2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 
(Dz. U. poz. 2426). 
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o 875.529,8 tys. zł (o 58,1%) oraz na pomoc krajową wypłacaną przez ARiMR 
o 1.951.841,3 tys. zł (o 247,6%). Kwota wydatków na pomoc krajową prezentowana 
jest łącznie z wydatkami, które nie wygasają w 2018 r. z upływem roku budżetowego 
w wysokości 881.487 tys. zł. 

W tej części budżetowej realizowane były w szczególności wydatki na 
funkcjonowanie ARiMR i KOWR, współfinansowanie ze środków budżetu państwa 
II filara WPR, tj. PROW 2014–2020, finansowanie kosztów pomocy krajowej 
udzielanej przez ARiMR m.in. na dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania 
padłych zwierząt gospodarskich, finansowanie zalesiania gruntów rolnych, 
refundację wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie 
gospodarstw do wymogów utrzymywania świń (bioasekuracja), pomoc finansową 
dla producentów świń na wyrównanie kwoty dochodu w związku ze zwalczaniem 
ASF, pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy lub 
powodzi, pomoc w formie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie 
zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na 
obszarach ASF oraz preferencyjne kredytowanie rolnictwa.  

U dysponenta części 33 – Rozwój wsi kontrolą objęto prawidłowość udzielenia 
i rozliczenia dotacji celowych w łącznej kwocie 1.887.134,7 tys. zł, z tego: 

− 1.858.526,3 tys. zł na pomoc krajową udzielaną przez ARiMR, w tym dla 
producentów rolnych, u których w gospodarstwach rolnych powstały szkody 
w uprawach rolnych w 2018 r. w wyniku suszy lub powodzi  
(1.395.251,4 tys. zł), dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 
i częściową spłatę kapitału kredytów (80.656,9 tys. zł); 

− 28.608,4 tys. zł na realizację zadań przez Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolnictwa w Szepietowie (dalej 
PODR) z zakresu doradztwa rolniczego, a także wydatki w ramach pomocy 
technicznej PROW 2014–2020,  

co stanowiło 28,6% zrealizowanych dotacji w tej części (6.594.427,1 tys. zł).  

Doboru próby wydatków do kontroli dokonano w sposób celowy ze względu na 
najwyższe kwoty wypłaconej dotacji dla ARiMR oraz objęcie PODR i CDR kontrolą 
wykorzystania dotacji w 2018 r. 

W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie i rozliczenie 
dotacji następowało zgodnie z zawartymi umowami oraz z zasadami określonymi 
w ufp oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Dysponent części weryfikował 
prawidłowość wykorzystania dotacji na podstawie przedstawionych rozliczeń. 
Zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpiło 
w terminie określonym w art. 152 ust. 2 ufp. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykorzystanie w 2018 r. dotacji 
celowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie22 oraz Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolnictwa w Szepietowie23 w trakcie kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2018 r. przeprowadzonych w tych jednostkach.   

Wydatki dysponenta III stopnia w MRiRW w tej części zrealizowano w kwocie 
20.671 tys. zł, tj. 79,9% planu wydatków po zmianach (25.875,8 tys. zł). Wydatki te 
były wyższe o 10,3% od wydatków w 2017 r. (18.734,6 tys. zł). Powodem 
zrealizowania niższych wydatków od planowanych było m.in. uzyskanie 
oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne, 

                                                      
22  Wystąpienie pokontrolne NIK do Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 27 marca 

2019 r., znak KRR.410.001.05.2019 P/19/001. 
23  Wystąpienie pokontrolne NIK do Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

z dnia 14 marca 2019 r., znak KRR.410.001.06.2019 P/19/001. 
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dokonanie niższych od wnioskowanych wypłat refundacji dla partnerów Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 wobec stwierdzenia 
naruszeń i uchybień w realizacji projektów.  

Szczegółowym badaniem u dysponenta III stopnia w MRiRW objęto próbę 
wydatków bieżących w kwocie 4.026,4 tys. zł (tj. 19,5% wydatków dysponenta  
III stopnia, zrealizowanych w części 33 – Rozwój wsi), odpowiadającą 50 zapisom 
księgowym, wylosowanym z wykorzystaniem metody monetarnej.  

W wyniku przeprowadzonych badań dokumentów stwierdzono, że skontrolowane 
wydatki zostały rzetelnie skalkulowane oraz dokonywano ich zgodnie z planem 
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wystąpiły przypadki nieterminowych 
płatności skutkujących zapłaceniem odsetek. 

W badaniu wylosowanej próby wydatków w kwocie 4.026,4 tys. zł, pod względem 
prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówień publicznych, zastosowania 
procedury dotyczącej zamówień na usługi społeczne oraz wyłączenia stosowania 
ustawy pzp, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W wyniku szczegółowej analizy trzech postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w ramach części 33 – Rozwój wsi, przeprowadzonych w 2018 r. na: 
− wykonanie usługi ochrony fizycznej oraz monitoring elektroniczny osób i mienia 

w ramach zamówienia na usługi społeczne (art. 138o ustawy pzp), na kwotę 
wydatków budżetu państwa poniesionych w tej części w 2018 r. w wysokości 
156,3 tys. zł, 

− wykonanie ekspertyzy polegającej na ocenie sprawozdań finansowych za 
2017 r. ośrodków doradztwa rolniczego – zamówienia zwolnionego ze 
stosowania ustawy pzp, którego wartość nie przekraczała wartości 30 tys. euro 
(art. 4 pkt 8 ustawy pzp), na kwotę wydatków poniesionych w 2018 r. 
w wysokości 39,2 tys. zł, 

− wykonanie opracowania pn. „Poziom wydatków budżetowych na sfinansowanie 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolniczego w ogólnych wydatkach 
budżetu państwa na przestrzeni lat” – zamówienia zwolnionego ze stosowania 
ustawy pzp, którego wartość nie przekraczała wartości 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 
ustawy pzp), na kwotę wydatków poniesionych w 2018 r. w wysokości 60 tys. zł, 

nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy pzp oraz procedur wewnętrznych 
dotyczących zamówień publicznych dysponenta III stopnia w MRiRW. 

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w państwowych jednostkach budżetowych w tej 
części dotyczyły tylko dysponenta III stopnia w MRiRW i zostały zrealizowane w kwocie 
11.075,5 tys. zł (100% planu wydatków po zmianach). Wydatki te były wyższe o 2,6% 
od wydatków 2017 r. (10.799,6 tys. zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na etat 
w tej części wyniosło 8.961 zł i było wyższe o 5,5% (o 471 zł) w porównaniu do 2017 r. 
Przeciętne zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych wyniosło 106 etatów 
i w porównaniu do 2017 r. było niższe o trzy etaty. 

Wydatki majątkowe w części 33 – Rozwój wsi zrealizowano w kwocie  
139.476,3 tys. zł24, tj. 89% planu wydatków po zmianach (156.639,2 tys. zł) i były 
one wyższe o 19,2% od wydatków poniesionych w 2017 r. (116.979,8 tys. zł)25. 
Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach dotyczyło 
w szczególności dotacji celowej na wydatki majątkowe dla KOWR. Plan w tym 

                                                      
24  Kwota wydatków prezentowana jest łącznie z wydatkami, które nie wygasają w 2018 r. z upływem roku 

budżetowego w wysokości 7.014 tys. zł.  
25  Kwota wydatków prezentowana jest łącznie z wydatkami, które nie wygasają w 2017 r. z upływem roku 

budżetowego w wysokości 19.442,2 tys. zł. 
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zakresie ustalony w wysokości 20.000 tys. zł został wykonany w kwocie 
7.275,5 tys. zł, tj. w 36,4%, co wynikało m.in. z niższego zapotrzebowania KOWR na 
środki dotacji celowej wobec uzyskania niższych cen niż zakładano w ramach 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięcia terminów 
realizacji niektórych zamówień publicznych.  

Zgodnie z założeniami kontroli, analizę wydatków majątkowych w tej części 
ograniczono do wydatków dysponenta III stopnia w MRiRW.   
W planie finansowym tego dysponenta na 2018 r. w ramach wydatków majątkowych 
zaplanowano do realizacji jedno zadanie pn.: „Przygotowanie systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym” (30 tys. zł), które zostało wykonane. Wydatki na 
realizację tego zadania poniesione zostały w kwocie 29,8 tys. zł, tj. 99,3% planu po 
zmianach. 

Zobowiązania w części 33 – Rozwój wsi na koniec 2018 r. wyniosły 884,2 tys. zł 
i były one wyższe o 0,6% od zobowiązań wykazanych na koniec 2017 r.  
(879,1 tys. zł). Dotyczyły przede wszystkim zobowiązań z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz pochodnych od tego wynagrodzenia. Na 
koniec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

(dowód: akta kontroli str. 1081-1082, 1096-1101, 1135-1180, 1245-1334, 1468-1469, 
1492-1496, 1683-1808, 2217-2314, 2351-2358, 2489-2647, 2909-2928, 3091-3135, 

3152-3166, 3180-3259, 3963-3965) 

Wydatki w części 35 – Rynki rolne zostały zrealizowane w kwocie 40.476,8 tys. zł, 
co stanowiło 97,3% planu po zmianach. W kwocie tej uwzględniono wydatki, które 
nie wygasły w roku budżetowym 2018 w wysokości 700 tys. zł. W porównaniu do 
2017 r. zrealizowane wydatki były niższe o 218.286 tys. zł, tj. o 84,4%. Niższe 
wykonanie wydatków w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wynikało ze zniesienia 
z dniem 31 sierpnia 2017 r. Agencji Rynku Rolnego, która była finansowana 
w ramach tej części budżetu, w tym m.in. w celu wspierania mechanizmów 
dotyczących rynków rolnych w ramach WPR, wypłaty dopłat do zużycia 
kwalifikowanego materiału siewnego, prowadzenia działań informacyjno-
promocyjnych, realizacji dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych. 

Dysponent części 35 – Rynki rolne nie udzielał dotacji w 2018 r. 

Wydatki dysponenta III stopnia w MRiRW w tej części zrealizowano w kwocie 
10.332,7 tys. zł (tj. 98% planu wydatków po zmianach). Wydatki te były niższe 
o 2,3% od wydatków w 2017 r. (10.578,6 tys. zł). 

U dysponenta III stopnia w MRiRW szczegółowym badaniem objęto próbę 
wydatków bieżących budżetu państwa w kwocie 2.307,9 tys. zł (tj. 22,3% wydatków 
dysponenta III stopnia zrealizowanych w tej części), odpowiadającym 34 zapisom 
księgowym wylosowanym z wykorzystaniem metody monetarnej.  

Stwierdzono, że skontrolowane wydatki zostały rzetelnie skalkulowane oraz 
dokonywano ich zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji 
celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wystąpiły 
przypadki nieterminowych płatności skutkujących zapłatą odsetek. 

W badaniu powyższej próby wydatków w kwocie 2.307,9 tys. zł, pod względem 
prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówień publicznych, zastosowania 
procedury dotyczącej zamówień na usługi społeczne oraz wyłączenia stosowania 
ustawy pzp, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Dysponent III stopnia w MRiRW nie dokonywał wydatków majątkowych w ramach tej 
części.  
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W wyniku szczegółowej analizy trzech postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w ramach części 35 – Rynki rolne przeprowadzonych w 2018 r., z tego: 

− dwóch postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki na organizację pikniku 
„Poznaj Dobrą Żywność” oraz na organizację uroczystego wręczenia znaków 
„Poznaj Dobrą Żywność”, na łączną kwotę wydatków poniesionych w 2018 r. 
w wysokości 587,9 tys. zł, 

− zamówienia na wynajem powierzchni wystawowej na targach w Londynie – 
zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy pzp (art. 4 pkt 3i tej ustawy), 
na łączną kwotę wydatków poniesionych w 2018 r. w wysokości 162 tys. zł, 

nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy pzp oraz procedur wewnętrznych 
dotyczących zamówień publicznych dysponenta III stopnia w MRiRW. 

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w państwowych jednostkach budżetowych, 
finansowanych w ramach części 35 – Rynki rolne, zostały zrealizowane w kwocie 
17.640 tys. zł (100% planu wydatków po zmianach). Wydatki te były wyższe o 0,6% 
od wydatków poniesionych w 2017 r. (17.532,9 tys. zł). Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w tej części wyniosło 6.151 zł i było 
wyższe o 2,3% (o 138 zł) w porównaniu do 2017 r. Przeciętne zatrudnienie 
w państwowych jednostkach budżetowych wyniosło 239 etatów i w porównaniu do 
2017 r. było niższe o cztery etaty. 

Wydatki majątkowe w części 35 – Rynki rolne wsi zrealizowano w kwocie  
7.483,2 tys. zł, tj. 99,2% kwoty planu wydatków po zmianach (7.541 tys. zł) i były 
one niższe o 18,7% od wydatków w 2017 r. (9.207,9 tys. zł).  

Wydatki majątkowe tej części zostały poniesione przez państwową jednostkę 
budżetową – GIJHARS. Analizę wydatków majątkowych przeprowadzono w oparciu 
o informacje pozyskane z tej jednostki w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f i art. 40 ust. 1 
ustawy o NIK.  
W planie finansowym GIJHARS na 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe 
w kwocie 7.032 tys. zł na realizację 35 zadań. 
W trakcie 2018 r. plan finansowy wydatków zwiększono o kwotę 509 tys. zł, 
wprowadzono do realizacji 20 nowych zadań, a zrezygnowano z dwóch zadań.  
Wydatki majątkowe GIJHARS poniesione zostały w kwocie 7.483,2 tys. zł, tj. 99,2% 
planu wydatków po zmianach (7.541 tys. zł) na realizację zaplanowanych 53 zadań. 
Wydatki te były niższe o 18,7% od wydatków wykazanych w 2017 r. (9.207,9 tys. zł). 

Zobowiązania w części 35 – Rynki rolne na koniec 2018 r. wyniosły 1.439,2 tys. zł 
i były one wyższe o 2,6% od zobowiązań na koniec 2017 r. (1.402,4 tys. zł). 
Dotyczyły przede wszystkim zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2018 r. oraz pochodnych od tego wynagrodzenia. Na koniec 2018 r. nie 
wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

(dowód: akta kontroli str. 1081-1082, 1096-1101, 1135-1310, 1335-1350, 1470-1471, 
1514-1516, 1809-1828, 3152-3166) 

W 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawował nadzór i kontrolę nad 
całością gospodarki finansowej części 32 – Rolnictwo, części 33 – Rozwój Wsi oraz 
części 35 – Rynki rolne, według zasad określonych w art. 175 ufp. W 2018 r. 
pracownicy MRiRW przeprowadzili 74 kontrole w jednostkach podległych 
i nadzorowanych, jednostkach, które otrzymały dotacje celowe oraz w komórkach 
organizacyjnych MRiRW, w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań 
i wykorzystania środków budżetowych. W wyniku tych kontroli w 38 przypadkach 
kierownikom jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wydano zalecenia pokontrolne. 
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W 2018 r. Zespół Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego 
w MRiRW zrealizował dziesięć zadań audytowych, w tym m.in. w zakresie procesu 
uzgadniania i konsultacji publicznych w pracach legislacyjnych aktów normatywnych 
wydawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizacji przez jednostki 
administracji rządowej zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania aspektów 
społecznych w zamówieniach publicznych, realizacji dotacji przedmiotowych na 
zadania z zakresu postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony 
roślin oraz rolnictwa ekologicznego. W wyniku zakończonych w 2018 r. zadań 
audytowych sformułowano siedem zaleceń, a także cztery wnioski z czynności 
doradczych. W 2018 r. przeprowadzano również czynności sprawdzające 
wykonanie zaleceń z zadań audytowych zrealizowanych w 2017 r.  

Dysponent części dokonywał oceny stopnia realizacji zadań finansowanych 
środkami z dotacji z budżetu państwa przede wszystkim pod względem zapewnienia 
prawidłowości realizacji dotowanych zadań z przepisami prawa oraz prawidłowości 
kalkulacji kosztów zawartych we wnioskach o dotacje, a także poprzez weryfikację 
sprawozdań merytorycznych oraz rozliczeń finansowych. W ramach sprawowanego 
nadzoru nad wykorzystaniem dotacji organizowane były również spotkania 
z pracownikami jednostek realizujących wydatki w ramach dotacji. 

Dysponent III stopnia w MRiRW prowadził codzienny monitoring w zakresie 
realizacji wydatków budżetowych, a wyniki analiz przedkładał w miesięcznych 
informacjach Dyrektorowi Generalnemu w MRiRW. Dochody budżetowe 
monitorowane były podczas generowania i kompletowania wyciągów bankowych, 
a wyniki analiz służyły m.in. do prawidłowego i zgodnego z treścią ekonomiczną 
ujęcia w księgach rachunkowych. 

W zakresie wykonania budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich  
sporządzane były i akceptowane przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi:  
− syntetyczna informacja z wykonania dochodów, wydatków budżetowych oraz 

wydatków budżetu środków europejskich za I kwartał 2018 r. w częściach  
32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne, 

− syntetyczna informacja z wykonania dochodów, wydatków budżetowych oraz 
wydatków budżetu środków europejskich za I półrocze 2018 r. w częściach  
32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne, 

− informacja z realizacji planu wydatków budżetowych oraz wydatków budżetu 
środków europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2018 r. w częściach 
32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne. 

(dowód: akta kontroli str. 39-70, 1430-1433, 1442-1444, 2005-2216, 3140-3150, 
3280-3376) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

Wydatki budżetu środków europejskich zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 
2018 w częściach, których dysponentem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w łącznej kwocie 10.747.924 tys. zł, z tego w części 32 – Rolnictwo w kwocie  
20.143 tys. zł oraz w części 33 – Rozwój wsi w kwocie 10.727.781 tys. zł.  
W części 35 – Rynki rolne wydatków ze środków europejskich nie planowano.  

Wydatki te zostały zwiększone w 2018 r. ze środków pochodzących z rezerw 
celowych o kwotę 8.654.155,1 tys. zł, z tego w części 32 – Rolnictwo o 184,1 tys. zł 
oraz w części 33 – Rozwój wsi o 8.653.971 tys. zł.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wydatki w planie po zmianach w budżecie środków europejskich w wyżej 
wymienionych częściach ustalono w 2018 r. w łącznej wysokości  
19.402.079,1 tys. zł, z tego w: 
− części 32 – Rolnictwo – 20.327,1 tys. zł, 
− części 33 – Rozwój wsi – 19.381.752 tys. zł. 

W 2018 r. wydatki budżetu środków europejskich zrealizowano w części  
32 – Rolnictwo w kwocie 17.585 tys. zł (86,5% planu po zmianach) i w części  
33 – Rozwój wsi w kwocie  19.380.797,1 tys. zł (prawie 100% planu po zmianach). 

Z przyznanej kwoty rezerw celowych wykorzystano łącznie 8.653.192,4 tys. zł, 
tj. 100% przyznanych środków. W ramach w części 32 – Rolnictwo wykorzystano 
173,1 tys. zł, tj. 94% przyznanych środków oraz w części 33 – Rozwój wsi 
– 8.653.019,3 tys. zł, tj. 100%. 

Środki z rezerw celowych zostały przeznaczone na: 
− w części 32 – Rolnictwo – uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia dla 

nauczycieli i pracowników obsługi szkół rolniczych nadzorowanych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaangażowanych w realizację projektów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014–2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 
z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz podkarpackiego;  

− w części 33 – Rozwój wsi – zadania  ARiMR realizowane w ramach WPR. 

Kontrolą prawidłowości zmian planu wydatków wynikających z podziału rezerw 
celowych objęto 100% kwoty zwiększającej plan wydatków środkami z rezerw celowych 
w danej części budżetowej, tj. w części 32 – Rolnictwo kwotę 184,1 tys. zł oraz w części 
33 – Rozwój wsi kwotę 8.653.971 tys. zł.  
W wyniku badania nie stwierdzono nieprawidłowości. Zwiększenia planowanych kwot 
wydatków z rezerw celowych wynikały z potrzeb jednostek, a środki zostały 
przeznaczone na realizację zadań wskazanych we wnioskach do Ministra Finansów 
o uruchomienie rezerw celowych. Środki z rezerw celowych uruchomiono zgodnie 
z procedurą określoną w art. 154 ufp.  

W 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dokonywał blokowania planowanych 
wydatków w budżecie środków europejskich.  

Dysponent III stopnia w MRiRW nie realizował w 2018 r. wydatków z budżetu 
środków europejskich. 

W części 32 – Rolnictwo wydatki budżetu środków europejskich zrealizowano 
w kwocie 17.585 tys. zł, co stanowiło 86,5% planu wydatków po zmianach.  

Niewykorzystanie środków w części 32 – Rolnictwo w kwocie 2.742,1 tys. zł wynikało 
z realizacji przez szkoły rolnicze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
projektów w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 i spowodowane było 
m.in: niezakwalifikowaniem projektów do realizacji, przedłużającymi się procedurami 
dotyczącymi oceny wniosków o dofinansowanie projektów i opóźnieniami terminu 
zawarcia umów, a także oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygniętych 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań w projektach. 
Wydatki budżetu środków europejskich w 2018 r. w ramach tej części były o 1,1%  
wyższe od wykonanych w 2017 r. (17.393,4 tys. zł).  

 (dowód: akta kontroli str. 222-224, 247-385, 490-503, 596-598, 2824-2837) 

W części 32 – Rolnictwo skontrolowano procedurę przekazywania w 2018 r. 
środków z budżetu środków europejskich przez dysponenta części, na podstawie 
art. 188 ust. 2 ufp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. 
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w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności26.  
Badaniem objęto procedurę przekazywania środków w łącznej kwocie 4.366,2 tys. zł 
na realizację przez: 
− Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum, Branżową Szkołę 

I stopnia im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie projektu 
„Nowoczesny mechanik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz  

− Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 
w Suwałkach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach” 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.  

Doboru próby dokonano celowo ze względu na najwyższe kwoty przekazywane 
szkołom. Kontrolowane wydatki stanowiły 24,8% wydatków zrealizowanych w tej 
części. W wyniku badania nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi płatności z budżetu środków europejskich na 
dofinansowanie realizacji zadań przez powyższe szkoły było zgodne z przepisami 
prawa.  

W części 33 – Rozwój wsi wydatki budżetu środków europejskich zrealizowano 
w kwocie 19.380.797,1 tys. zł, tj. 100% planu wydatków po zmianach. Wydatki te 
przeznaczono w wysokości 14.712.244,5 tys. zł na I filar WPR (w tym dopłaty 
bezpośrednie – 14.450.566,3 tys. zł) oraz 4.668.552,6 tys. zł na II filar WPR,  
tj. finansowanie realizacji PROW 2014–2020. 

Wydatki te były wyższe o 15,9% od wydatków poniesionych w 2017 r.  
(16.725.735,4 tys. zł). Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW podała, że wyższe 
wykonanie wydatków w budżecie środków europejskich w 2018 r. w porównaniu do 
2017 r. wynikało ze zwiększonego zapotrzebowania ARiMR na środki na realizację 
I filara WPR oraz PROW 2014–2020 w 2018 r. 

W części 33 − Rozwój wsi badaniem objęto wydatki budżetu środków europejskich 
zrealizowane przez dysponenta części na kwotę 3.119.551,3 tys. zł, tj. 16,1% 
płatności z budżetu środków europejskich w 2018 r. w tej części. Badanie dotyczyło 
środków przekazanych dla ARiMR na finansowanie WPR. Doboru próby dokonano 
celowo ze względu na najwyższe kwoty przekazywane ARiMR. W wyniku badania 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Środki były przekazywane przez dysponenta 
części na podstawie zapotrzebowań złożonych przez Agencję, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej27 oraz 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie 
środków na realizację wspólnej polityki rolnej28. 

 (dowód: akta kontroli str. 222-235, 385-465, 490-498, 504-507, 594-683, 700-715) 

2.3. Wspólna Polityka Rolna 

Limit wkładu publicznego w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej określony w tabeli nr 2 
załącznika 16 do ustawy budżetowej na rok 2018 w kwocie ogółem  
24.314.088 tys. zł został wykonany w wysokości 21.966.947,7 tys. zł, tj. w 90,3%. 
Wkład środków europejskich wyniósł 19.380.797,1 tys. zł, a wkład budżetu państwa  
– 2.586.150,6 tys. zł. 

                                                      
26 Dz. U. z 2018 r. poz. 1011. 
27  Dz. U. z 2018 r. poz. 719. 
28  Dz. U. poz. 2235. 



 

23 
 

Wydatki na WPR zrealizowano w kwocie o 16,4% wyższej od wydatków na ten cel 
w 2017 r. (18.869.315,7 tys. zł).  

Limit powyższych wydatków został określony dla dwóch części, których 
dysponentem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (części 32 – Rolnictwo i części 
33 – Rozwój wsi), a także dla części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje 
finansowe, części 49 – Urząd Zamówień Publicznych oraz części 85 – Budżety 
wojewodów.  

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na WPR w 2018 r. 
w ramach części 32 – Rolnictwo oraz 33 – Rozwój wsi zrealizowano w łącznej 
kwocie 21.816.629,6 tys. zł, tj. 99,9% kwoty planu po zmianach w wysokości 
21.835.281,9 tys. zł, z tego wydatki ze środków europejskich zrealizowano w kwocie 
19.380.797,1 tys. zł, tj. 100% kwoty planu po zmianach (19.381.752 tys. zł), 
natomiast wydatki budżetu państwa w kwocie 2.435.832,5 tys. zł, tj. 99,3% planu po 
zmianach (2.453.529,9 tys. zł).  

W ramach części 32 – Rolnictwo wydatki na WPR zostały zrealizowane w wysokości 
34.908,9 tys. zł, tj. 85,5% planu po zmianach (40.822,9 tys. zł) i dotyczyły pomocy 
technicznej w ramach PROW 2014–2020.  

W ramach części 33 – Rozwój wsi wydatki przeznaczone zostały dla ARiMR na 
finansowanie płatności bezpośrednich oraz mechanizmów związanych z regulacją 
rynków rolnych (I filar WPR) oraz pomocy udzielanej w ramach PROW 2014–2020.  

Wydatki z budżetu środków europejskich w ramach płatności I filara WPR 
realizowane w części 33 – Rozwój wsi zostały poniesione w kwocie  
14.712.244,5 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach). Zostały one wykorzystane na 
finansowanie m.in.:  
− dopłat bezpośrednich – 14.450.566,3 tys. zł, 
− programu dla szkół w zakresie dostarczania dzieciom owoców i warzyw oraz 

mleka i przetworów mlecznych – 120.879,2 tys. zł, 
− działania „Zapobieganie zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynku” 

– 84.117,8 tys. zł,  
− interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów rolnych i przetworzonych 

– 15.133,9 tys. zł, 
− dopłat do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych  

i przetworzonych – 12.243,6 tys. zł, 
− wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw – 10.113,7 tys. zł, 
− działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi  

i przetworzonymi – 2.590,4 tys. zł.  
(dowód: akta kontroli str. 497-498, 700-715, 4090-4095) 

W 2018 r. na realizację PROW 2014–2020 wydatkowano ogółem 6.831.721,2 tys. zł,  
tj. 99,7% planu po zmianach w kwocie 6.850.152,9 tys. zł, z tego: wydatki budżetu 
środków europejskich – 4.668.552,6 tys. zł, tj. prawie 100% planu wydatków po 
zmianach w kwocie 4.669.296 tys. zł, a wydatki budżetu państwa – 2.163.168,6 tys. zł, 
tj. 99,2% kwoty planu wydatków po zmianach w wysokości 2.180.856,9 tys. zł. 
Realizację PROW 2014–2020 ustalono na podstawie sprawozdania rocznego ARiMR 
w tym zakresie za 2018 r.  

Wydatki na PROW 2014–2020 w 2018 r. były wyższe o 71,1% od wydatków na ten cel 
w 2017 r. (3.993.700,9 tys. zł). 

Do końca 2018 r. w ramach PROW 2014–2020 nie uruchomiono jednego 
poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” 
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w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, którego 
rozpoczęcie zaplanowano na 2019 r. W przypadku wszystkich pozostałych 
instrumentów wsparcia prowadzono proces kontraktacji środków. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (narastająco od początku realizacji Programu 
czyli od 2014 r.) kwota pomocy, o którą złożyli wnioski beneficjenci PROW 2014–2020 
wyniosła 40.472.887,9 tys. zł, kwota wynikająca z zawartych umów i wydanych decyzji 
o przyznaniu pomocy – 27.238.094 tys. zł (46,6% limitu środków PROW 2014–2020 
w wysokości 58.447.972,9 tys. zł), a kwota zrealizowanych płatności 
– 16.494.420,5 tys. zł (28,2% limitu środków PROW 2014–2020)29.  

W sprawie poziomu kontraktacji i wydatkowania środków PROW 2014–2020, 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej DROW) w MRiRW 
podała m.in., że w celu najbardziej efektywnego wykorzystania budżetu PROW 
2014–2020, w trakcie jego realizacji, w oparciu o analizę danych z wykorzystania 
środków w poszczególnych instrumentach wsparcia, podejmowane były działania 
polegające na dokonywaniu modyfikacji Programu, w ramach których 
m.in. realokowano środki pomiędzy poszczególnymi instrumentami wsparcia, 
z uwzględnieniem dotychczasowego ich wykorzystania oraz dalszego 
zapotrzebowania. W wybranych instrumentach dokonano również zmian warunków 
udzielania wsparcia dostosowując je do zmieniającej się sytuacji na rynku. Ponadto 
Dyrektor DROW w MRiRW podała, że tempo realizacji płatności jest w dużej mierze 
uzależnione od sprawnej realizacji operacji przez beneficjentów oraz, że w ramach 
znacznej części działań PROW operacje polegają na realizacji długotrwałych 
inwestycji o skomplikowanym charakterze, co opóźnia proces ich rozliczenia  
i w dużej mierze jest przyczyną znacznej różnicy pomiędzy poziomem środków 
kontraktacji, a ich wypłatą.  

W 2018 r. przygotowano dwie zmiany PROW 2014–2020. Projekty zmian zostały 
przyjęte przez Radę Ministrów. W odniesieniu do jednego projektu Komisja 
Europejska (dalej KE) w 2018 r. zatwierdziła zmianę programu, a przekazany do KE 
w grudniu 2018 r. drugi projekt oczekiwał na akceptację.  

Kwota zadeklarowanych wydatków podlegających refundacji z budżetu Unii 
Europejskiej przez ARiMR w ramach PROW 2014–2020, poniesionych do dnia 
31 grudnia 2018 r., wyniosła 2.397.207,5 tys. euro. Na koniec 2018 r. wydatki 
wyniosły 103% przyznanych Polsce środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zasada n+3 dla 2015 r.). 

W ocenie NIK poziom kontraktacji i wydatkowania środków PROW 2014–2020 oraz 
poziom spełnienia zasady n+3 na koniec 2018 r. nie wskazują na wystąpienie ryzyka 
zagrożenia  dla wykorzystania środków w ramach Programu.  

(dowód: akta kontroli str. 497-498, 546-575, 1989-2004) 

2.4. Programy operacyjne 2014–2020 

W części 32 – Rolnictwo w planie po zmianach przewidziano na ten cel środki 
w łącznej kwocie 29.378,3 tys. zł, z tego 20.327,1 tys. zł w ramach budżetu środków 
europejskich i 9.051,2 tys. zł w ramach budżetu państwa.   
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 21.929,3 tys. zł, z tego 17.585 tys. zł 
w ramach budżetu środków europejskich (tj. w 86,5% planu wydatków po zmianach) 
i 4.344,3 tys. zł w ramach budżetu państwa (tj. w 48% planu wydatków po zmianach).   

W ramach Umowy Partnerstwa 2014–2020 z budżetu środków europejskich oraz 
budżetu państwa tej części finansowano projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura 
                                                      
29  Dane procentowe o wykorzystaniu limitu PROW 2014–2020 zostały wyliczone w oparciu o kwoty w euro, 

tj. limit środków ogółem 13.612.211,4 tys. euro, a zrealizowane płatności 3.860.239 tys. euro. 
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i Środowisko 2014–2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  
2014–2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  
2014–2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014–
2020, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014–2020, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014–2020. 
W ramach Programów Operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
z budżetu państwa tej części finansowano projekty Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej Polska – Słowacja 2014–2020, Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
Polska – Brandenburgia 2014–2020, Europejskiej Współpracy Terytorialnej  
Polska-Meklemburgia-Brandenburgia 2014–2020 oraz Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej – Region Morza Bałtyckiego 2014–2020. 

Wydatki zostały przeznaczone na: 
− realizację projektów w ramach 11 programów operacyjnych Umowy Partnerstwa 

2014–2020 oraz czterech Programów Operacyjnych Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej, na które przeznaczono w planie po zmianach łączną kwotę  
26.953 tys. zł (z tego wydatki budżetu środków europejskich – 20.327,1 tys. zł 
oraz wydatki budżetu państwa – 6.625,9 tys. zł). Wydatki zrealizowano 
w wysokości 19.543,5 tys. zł (tj. 72,5% planu po zmianach), z tego wydatki 
budżetu środków europejskich – 17.585 tys. zł, tj. 86,5% planu po zmianach, 
a wydatki budżetu państwa – 1.958,5 tys. zł, tj. 29,6% planu po zmianach. 
Projekty realizowane były przez szkoły rolnicze nadzorowane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. 
Niepełne wykorzystanie środków na realizację programów spowodowane było 
m.in: niezakwalifikowaniem projektów do realizacji, przedłużającymi się 
procedurami dotyczącymi oceny wniosków o dofinansowanie projektów 
i opóźnieniami terminu zawarcia umów, co powodowało opóźnienia w ogłoszeniu 
i rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także 
oszczędnościami w wyniku rozstrzygniętych postępowań; 

− program Erasmus+ w wysokości 1.494,3 tys. zł. Wydatki na ten cel wykonano 
w kwocie 1.454,8 tys. zł, tj. 97,4% planu po zmianach;  

− zwrot do Komisji Europejskiej kwoty 931 tys. zł w związku z audytem dotyczącym 
kosztów ASF poniesionych w 2014 r., który wykazał zawyżenie kosztów badań 
laboratoryjnych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym 
Instytucie Badawczym w Puławach. Wydatki te wykonano w 100% planu po 
zmianach (931 tys. zł). 

W części 35 – Rynki rolne na realizację projektów w ramach programów 
operacyjnych przewidziano w planie po zmianach środki w kwocie 161 tys. zł, 
pochodzące z budżetu państwa.  Wydatki zostały zrealizowane w kwocie  
28,4 tys. zł, tj. w 17,6 % planu wydatków po zmianach.   

Wydatki zostały przeznaczone na realizację przez GIJHARS: 
− Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 oraz Programu 

Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna Polska – Czechy 2014–2020. 
Wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 51 tys. zł i zrealizowano w wysokości 
16 tys. zł, tj. 31,4% planu po zmianach, z uwagi na przesunięcie realizacji 
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Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna Polska – Czechy 
2014–2020 na I półrocze 2019 r.;  

− programów „Skoordynowany plan kontroli dla Głównego Inspektoratu Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych” oraz „Horyzont 2020”. Wydatki 
zaplanowano w wysokości 110 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 12,4 tys. zł, 
tj. 11,3% planu po zmianach, z powodu decyzji KE w sprawie przesunięcia 
realizacji pierwszego  zadania na drugą połowę 2019 r., a także ze względu na 
problemy kadrowe przy realizacji zadania „Horyzont 2020”. 

(dowód: akta kontroli str. 497-498, 594-683, 700-715, 722-729) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

2.5. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Szczegółowym badaniem objęto następujące podzadania układu zadaniowego 
budżetu państwa realizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach 
części budżetowych:  
a) 32 – Rolnictwo: 

− 21.1.3.W – Ochrona roślin i nasiennictwo, 
− 21.1.5 – Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce, 
− 21.5.3 W – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
− 21.5.4 W – Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR; 

b) 33 – Rozwój wsi: 
− 21.5.1 – Realizacja systemów wsparcia bezpośredniego, 
− 21.5.3.W – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
− 21.5.8 – Promocja żywności, systemy jakości żywności, żywność regionalna 

i tradycyjna, 
− 21.6.1 – Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych; 

c) 35 – Rynki rolne: 
− 6.5.4.W – Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych, 
− 21.5.8 – Promocja żywności, systemy jakości żywności, żywność regionalna 

i tradycyjna. 

Wartości mierników realizacji celów dla powyższych podzadań były następujące: 
a) część 32 – Rolnictwo: 

− 21.1.3.W – wartość miernika „Stosunek liczby zrealizowanych do liczby 
zaplanowanych działań w ochronie roślin i nasiennictwie (%)” zaplanowana 
na ≥95% wyniosła 100%; 

− 21.1.5 – wartość miernika „Stosunek liczby zrealizowanych do liczby 
zaplanowanych działań w doradztwie nawozowym (%)” zaplanowana na 
≥95% wyniosła 112,19%; 

− 21.5.3.W – wartość miernika „Wartość realizacji wydatków pomocy technicznej  
(w tys. zł)” zaplanowana na 38.686 tys. zł wyniosła 34.478 tys. zł wobec 
niższego wykonania wydatków w tym zakresie przez dysponenta III stopnia 
w MRiRW z uwagi m.in. na mniejszą niż planowano liczbę posiedzeń Komitetu 
Monitorującego PROW 2014–2020, niższe zapotrzebowanie na materiały 
biurowe, usługi dotyczące ekspertyz analiz i opinii; 

− 21.5.4.W – wartość miernika „Powierzchnia ubezpieczonych upraw 
w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)” zaplanowana na 36,2% 
wyniosła 23,56%, a niepełne wykonanie miernika spowodowane było  
m.in. niskim zainteresowaniem producentów rolnych zawieraniem umów 
ubezpieczenia;    

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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b) część 33 – Rozwój wsi: 
− 21.5.1. – wartość miernika „Odsetek wypłaconych w terminie płatności 

bezpośrednich (%)” zaplanowana na 98,63% wyniosła 98,63%; 
− 21.5.3.W – wartość miernika „Wykorzystanie limitu środków EFRROW 

2014–2020 (w %)” zaplanowana na 34,39% wyniosła 30,56%;  
− 21.5.8. – wartość miernika „Liczba przedsięwzięć promocyjnych 

i informacyjnych (szt.)” zaplanowana na 375 sztuk wyniosła 354 sztuk;  
− 21.6.1. – wartość miernika „Liczba wstępnie uznanych grup producentów 

owoców i warzyw, które otrzymają pomoc finansową w danym roku (w szt.)” 
zaplanowana na 30 sztuk wyniosła 30 sztuk, wartość miernika „Liczba 
wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (szt.)” 
zaplanowana na 7.057 sztuk wyniosła 10.959 sztuk;  

c) część 35 – Rynki rolne: 
− 6.5.4.W – wartość miernika „Stosunek liczby wykonanych kontroli do liczby 

kontroli zaplanowanych (%)” zaplanowana na 100% wyniosła 100%; 
− 21.5.8 – wartość miernika „Liczba producentów regionalnych i tradycyjnych 

według stanu na dzień 31 grudnia do ilości znaków Polska Dobra Żywność 
przyznanych w danym roku” zaplanowana na 2600/188 wyniosła 2900/143.   

Badanie wykazało, że przyjęte dla tych podzadań cele i mierniki wynikające z układu 
zadaniowego zostały określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Monitoring osiągnięcia stopnia ustalonych celów poszczególnych podzadań 
budżetowych prowadzony był m.in. na podstawie otrzymywanych od jednostek 
podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdań 
budżetowych RB-BZ1 i RB-BZ2 z wykonania wydatków w układzie zadaniowym 
oraz na podstawie miesięcznych danych z Głównego Urzędu Statystycznego.  

 (dowód: akta kontroli str. 3377-3383, 3997-4018, 4088) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2018 r. wydatków budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich. Prawidłowo dokonywano zmian w planie 
wydatków oraz prawidłowo blokowano planowane wydatki. Wydatki dysponenta części 
32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne oraz dysponenta III stopnia w MRiRW 
były ponoszone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym prawem, celowo i gospodarnie. 
Dysponent części sprawował nadzór i kontrolę zgodnie z przepisami ufp.  

3. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe   

3.1. Sprawozdania  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych, łącznych sprawozdań za 
2018 r. przez dysponenta części 32 – Rolnictwo, części 33 – Rozwój wsi i części  
35 – Rynki rolne oraz sprawozdań jednostkowych dysponenta III stopnia w MRiRW 
w zakresie powyższych części: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23),  
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 

realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA,  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
(Rb-28 Programy), 

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej 
Polityki Rolnej (Rb-28 Programy WPR),  

− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie 
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE WPR),  

− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE),  

− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (RB-BZ1), 

− z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 
2017 (Rb-28 NW), 

− w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2017 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 32 – Rolnictwo, 
części 33 – Rozwój wsi i części 35 – Rynki rolne na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponenta III stopnia 
w MRiRW oraz dysponenta części) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość, a w części 33 – Rozwój wsi również rzetelność sporządzania 
sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone w terminie 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
Sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych 
w części 33 – Rozwój wsi przedstawiały wiarygodne dane o dochodach i wydatkach, 
a także o należnościach i zobowiązaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 842-1134, 1351-1427, 1893-1984, 3951-3958, 3971-3996, 
4085-4088) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

3.2. Księgi rachunkowe 

Zgodnie z założeniami kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. badanie 
wiarygodności ksiąg rachunkowych przeprowadzono u dysponenta  
części 33 – Rozwój wsi. Kontrolą objęto próbę 55 zapisów księgowych o łącznej 
wartości 3.294.334,6 tys. zł, wylosowanych metodą monetarną. Stwierdzono, że 
dowody księgowe sporządzono prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym 
i merytorycznym, a operacje gospodarcze udokumentowane tymi dowodami 
właściwie ujęto w księgach rachunkowych. 
W trakcie kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby,  
że w zakresie zapisów dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych z nimi 
należności i zobowiązań, księgi rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia 
sprawozdań jednostkowych dysponenta części 33 – Rozwój wsi prowadzone były 
nieprawidłowo. 

(dowód: akta kontroli str. 3231-3236, 3285-3290) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sporządzone przez jednostkę 
kontrolowaną sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji 
finansowych. Sprawozdania sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Ewidencja księgowa dysponenta  
części 33 – Rozwój wsi prowadzona była prawidłowo.  

VI. Uwagi i wnioski 

Dla zapewnienia właściwego planowania dochodów budżetowych, Najwyższa Izba 
Kontroli zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia nadzoru nad jednostkami 
planującymi dochody budżetowe.  

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji budżetu w częściach 
32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi oraz 35 – Rynki rolne w 2018 r. Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków.    

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie  
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

 

Warszawa,  dnia         kwietnia 2019 r. 

 

  
 

Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski 
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 Podpis 

 
 
 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi  



Na podstawie art. 35c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 489) w powyższym tekście dokonano sprostowania oczywistych omyłek 
pisarskich i rachunkowych poprzez: 

1) na str. 5 w części III w akapicie IV w wierszach od 13 do 17 od dołu skreślenie zdania, którego treść 
jest powtórzona w akapicie II w wierszach od 5 do 10 od dołu na tej stronie; 

2) na str. 7 w części V.1 w akapicie II w wierszach od 8 do 9 od dołu zastąpienie użytego zapisu  
„– w 2017 r. – wyższe o 1.026.836,9 tys. zł, tj. o 1.546,4% od planu ustalonego w ustawie budżetowej na 
rok 20178 (plan 66.400 tys. zł, wykonanie 1.093.236,9 tys. zł),” zapisem „– w 2017 r. – wyższe  
o 1.026.836,8 tys. zł, tj. o 1.344% od planu ustalonego w ustawie budżetowej na rok 20178  
(plan 76.400 tys. zł, wykonanie 1.103.236,8 tys. zł)”; 

3) na str. 7 w części V.1 w przypisie nr 8 zastąpienie użytego zapisu „Ustawa budżetowa na rok 2017  
z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 108)” zapisem „Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia  
16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108, ze zm.)”; 

4) na str. 17 w części V.2.1 w akapicie II w 7 wierszu od dołu zastąpienie użytego zapisu  
„106 etatów” zapisem „103 etaty”; 

5) na str. 27 w części V.2.5 w akapicie I w 5 wierszu od góry zastąpienie użytego zapisu „34,39%” 
zapisem „30,56%”; 

6) na str. 27 w części V.2.5 w akapicie II w 17 wierszu od góry zastąpienie użytego zapisu „na dzień  
31 grudnia do ilości znaków” zapisem „na dzień 31 grudnia/ilość znaków”; 

7) na str. 28 w części V.3.1 w akapicie I w 14 wierszu od góry zastąpienie użytego zapisu „za IV kwartał 
2017 r.” zapisem „za IV kwartał 2018 r.”. 

  
 
 

Kontroler 

    Juliusz Rzeszotarski 

  Główny specjalista k.p. 
 
Warszawa, dnia 22 maja 2019 r. 
 


