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I. Dane identyfikacyjne 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33,  

02-822 Warszawa 

 

Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 

dnia 29 maja 2020 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: Maria 

Fajger Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 2 listopada 

2017 r. do dnia 27 sierpnia 2019 r., Tomasz Nowakowski p.o. Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 28 sierpnia 2019 r. do dnia 

28 maja 2020 r. 

1. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie niedoborom wody  

w rolnictwie. 

2. Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na gospodarowanie 

rolniczymi zasobami wodnymi. 

 

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem dowodów 

sporządzonych przed tym okresem, mających wpływ na działalność objętą kontrolą,  

a także zdarzeń występujących do zakończenia czynności kontrolnych. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 Juliusz Rzeszotarski, główny specjalista kp. upoważnienie do kontroli 1.

nr KRR/29/2020 z dnia 26 maja 2020 r.  

 Krzysztof Babicki, główny specjalista kp. upoważnienie do kontroli 2.

nr KRR/30/2020 z dnia 26 maja 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnił  w latach 

2018–2020 prawidłowe wykonywanie działań w zakresie przeciwdziałania 

niedoborom wody w rolnictwie. Działanie te polegały na:  

 egzekwowaniu od beneficjentów płatności bezpośrednich przestrzegania 

wymogów i norm wzajemnej zgodności dotyczących gospodarki wodnej,  

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę  

w formie opisowej. 
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 udzielaniu wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020: 

 dla rolników spełniających wymogi dotyczące gospodarowania wodą  

w zakresie działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”,  

 dla rolników na inwestycje w nawodnienia w gospodarstwie rolnym  

w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” - poddziałanie 

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, 

 dla spółek wodnych na operacje typu „Inwestycje zapobiegające 

zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" - poddziałanie „Wsparcie inwestycji 

w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 

i katastrof", 

 prowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnych dotyczących norm i wymogów 

wzajemnej zgodności oraz realizowanego wsparcia finansowego w zakresie 

gospodarowania wodą w rolnictwie. 

W latach 2018–2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prawidłowo 

przyznawała pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych  

w zakresie działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” dla rolników 

realizujących wymogi dotyczące gospodarowania wodą oraz na inwestycje  

w nawodnienia w gospodarstwie rolnym w ramach operacji „Modernizacja 

gospodarstw rolnych” – poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 

rolnych” – działanie „Inwestycje w środki trwałe” i dla spółek wodnych na 

zaopatrzenie w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych w zakresie operacji 

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – poddziałanie 

„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof” – działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej” 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie 

odpowiednich środków zapobiegawczych”. Opracowano i wdrożono procedury,  

w których określono poszczególne etapy obsługi wniosków oraz realizacji płatności 

w ramach ww. działań i poddziałań. Przeszkolono pracowników rozpatrujących 

wnioski o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz o przyznanie 

pomocy w zakresie działań inwestycyjnych. Przeprowadzono wymagane przepisami 

prawa kontrole na miejscu dotyczące przestrzegania przez beneficjentów norm  

i wymogów wzajemnej zgodności w zakresie płatności bezpośrednich oraz 

poszczególnych pakietów działania rolno-środowiskowo-klimatycznych, a także 

działań inwestycyjnych. Przeprowadzono również akcje informacyjne dotyczące 

możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie 
niedoborom wody w rolnictwie 

1.1. Egzekwowanie od beneficjentów płatności obszarowych 

przestrzegania wymogów i norm wzajemnej zgodności 

dotyczących gospodarki wodnej 

Wysokość otrzymywanych przez rolników płatności bezpośrednich oraz płatności  

w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (dalej PROW) na lata 2014–2020, uzależniona była od 

spełniania zasady wzajemnej zgodności4 (ang. cross - compliance), na którą 

składają się: 

 normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego w dobrej kulturze rolnej (dalej DKR)5 zgodnej z ochroną środowiska 

(Good Agricultural and Enviromental Conditions – GAEC), 

 podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory Management 

Requirements – SMR) 

określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1306/20136. 

Normy i wymogi wzajemnej zgodności związane z gospodarowaniem wodą, w tym  

z retencją glebową, obejmowały w szczególności:  

– obowiązek utrzymania okrywy ochronnej gleby w okresie od dnia 1 listopada do 

dnia 15 lutego na co najmniej 30% powierzchni gruntów ornych na obszarach 

zagrożonych erozją wodną wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; 

– zakaz niszczenia drzew na użytkach rolnych będących w posiadaniu rolnika 

objętych ochroną ustanowionych pomnikami przyrody na podstawie ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody7, rowów do 2 metrów szerokości, 

oczek wodnych, o których mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych8, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 lub 

przycinania drzew i żywopłotów w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia  

31 lipca, z wyłączeniem wierzb, drzew owocowych i gatunków drzew, których 

uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach  

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego9; 

                                                      
3  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4  Wykaz wymogów wzajemnej zgodności został określony w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej  
z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M. P. poz. 329, ze zm.). 

5  Wykaz norm DKR został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r.  
w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344, ze zm.). 

6  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE)  
nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549). 

7   Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm. 
8   Dz. U. z 2017 r. poz.1161, ze zm. 
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 1312, ze zm. 

OBSZAR 
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– możliwość nawadniania gruntów rolnych wodami w ilości większej niż 

średniorocznie 5 m3 na dobę lub pobór wód podziemnych lub wód 

powierzchniowych w ilości średniorocznie większej niż 5 m3 na dobę w celu 

nawadniania po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego w trybie 

określonym w przepisach działu IX ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne10 (dalej prawo wodne); 

– wymóg niewykorzystywania pod uprawę roślin gruntów ornych położonych na 

stokach o nachyleniu powyżej 20º wymagających utrzymywania redlin wzdłuż 

stoku lub utrzymywania ich jako ugór czarny; 

– obowiązek utrzymywania okrywy roślinnej lub ściółki w międzyrzędziach na 

gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20º  

i wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich; 

– obowiązek uprawiania działki rolnej położonej na terenie o dużym nachyleniu  

w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku i odkładania skiby w górę stoku, 

o ile pozwalała na to wielkość i usytuowanie działki rolnej lub stosowanie 

konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu, takich jak 

uprawa uproszczona, uprawa uproszczona pasowa lub uprawa zerowa; 

– zakaz w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania 

ptaków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt11: 1) wycinania drzew lub krzewów, 2) dokonywania zmian stosunków 

wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych 

gatunków, 3) wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji bez wydanego na 

podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody12 

zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstąpienie od 

powyższych zakazów. 

Przepisy dotyczące wzajemnej zgodności nie miały zastosowania w stosunku do 

beneficjentów będących właścicielami małych gospodarstw, tj. rolników 

uczestniczących w Systemie dla Małych Gospodarstw (dalej SMG), o których mowa 

w tytule V rozporządzenia (UE) nr 1307/201313, uczestniczących w systemie 

płatności bezpośrednich, którzy są zwolnieni z kontroli w zakresie zasady wzajemnej 

zgodności. 

W ramach kampanii 2018, 2019 i 2020, ogólna liczba beneficjentów płatności 

bezpośrednich wyniosła odpowiednio: 1 320 989, 1 307 760 i 1 267 321 (przyjmowanie 

wniosków w ramach kampanii 2020 r. trwało do 10 lipca 2020 r.), z tego do 

przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności zobowiązanych było 

odpowiednio 701 048, 722 515 i 720 634 beneficjentów. 

                                                      
10   Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm. 
11  Dz. U. poz. 2183, ze zm. 
12  Dz. U. z 2020 r. poz. 55. 
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia  
w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 608). 
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiMR lub Agencja), 

realizując obowiązek przekazania beneficjentom płatności bezpośrednich wykazu 

wymogów i norm wzajemnej zgodności, przesłała do beneficjentów wraz  

z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich w 2018 r., „Instrukcję 

wypełniania wniosku spersonalizowanego”, w której zamieszczono informację 

dotyczącą utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w DKR zgodnej 

z ochroną środowiska. W Instrukcji poinformowano rolników o planowanym 

wdrożeniu w 2018 r. na obszarze całego kraju programu działań, mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 

oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Ponadto informacje na temat 

obowiązujących norm i wymogów wzajemnej zgodności udostępniono wszystkim 

beneficjentom w wydanej przez ARiMR broszurze „Płatności bezpośrednie w 2018 r.”, 

zamieszczonej na stronie internetowej ARiMR. 

Po wejściu w życie przepisów prawa wprowadzających „Program działań mających 

na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”14, ARiMR zaktualizowała 

wykaz norm dobrej kultury rolnej oraz wymogów wzajemnej zgodności na stronie 

internetowej. Ponadto Agencja w tym zakresie: 

 wydała broszurę informacyjną „Zasada wzajemnej zgodności – zmiany 

obowiązujące od 2018 r. w związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania, 

na obszarze całego kraju Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”  

w nakładzie 50 tys. szt. i zamieszczono w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej Agencji.  

 przygotowała ulotki informujące o obowiązkach wynikających z wprowadzenia 

„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu 

zanieczyszczaniu” w nakładzie 10 tys. szt.,  

 przygotowała plakaty informujące o wprowadzeniu od dnia 27 lipca 2018 r. 

„Programu działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu 

zanieczyszczeniu”.  

Materiały przekazano do oddziałów regionalnych (dalej OR) i biur powiatowych 

ARiMR, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (dalej CDR w Brwinowie), 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej MRiRW) oraz do Inspekcji Ochrony 

Środowiska w celu rozdysponowania wśród rolników podczas spotkań, szkoleń, 

wystaw, targów, itp. 

                                                      
14  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz.U. poz. 532); 
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2018 r. o zmianie wykazu wymogów 
określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te 
przepisy (MP. poz. 734); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, 
oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych 
stwierdzonym niezgodnościom (Dz. U. poz. 1836). 
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Agencja opracowała również i zamieściła na stronie internetowej broszury 

informacyjne, dotyczące płatności bezpośrednich na 2019 r. i na 2020 r. dostępne 

dla wszystkich rolników, które zawierały informacje o obowiązujących normach  

i wymogach wzajemnej zgodności. W instrukcjach składania wniosków o przyznanie 

płatności zamieszczono informację przypominającą rolnikom o obowiązku 

przestrzegania przez rok kalendarzowy norm (GAEC) i wymogów (SMR) w zakresie 

wzajemnej zgodności. 

Dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych (dalej DBRiKT) 

podał, że (…) „ARiMR nie ma ustawowego obowiązku przeprowadzania szkoleń dla 

rolników i doradców rolnych wynikającego bezpośrednio z przepisów prawa 

krajowego oraz unijnego, niemniej jednak pracownicy Agencji są zapraszani w roli 

ekspertów do udziału w konferencjach, spotkaniach z rolnikami, szkoleniach dla 

doradców i producentów rolnych przeprowadzanych przez różnego rodzaju 

podmioty”. 

W listopadzie 2018 r. eksperci z ARiMR wzięli udział w konferencji przygotowanej 

przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (dalej FDPA) inaugurującej 

projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą 

poprawy jakości wód”, która miała za zadanie przybliżyć uczestnikom wpływ 

rolnictwa na jakość zasobów wodnych w Polsce, a także prezentowali stanowiska  

i opinie na temat „Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.  

W 2019 r. eksperci z Centrali ARiMR brali udział w konferencjach i szkoleniach 

skierowanych do rolników, producentów i doradców rolnych m.in. organizowanych  

w OR Agencji, CDR w Brwinowie, w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych  

w Parzniewie, w szkoleniach organizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska dla wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska i przez FDPA dla 

doradców i rolników, w konferencji w dniu 8 marca 2019 r. pn. „Gospodarowanie 

nawozami, a ochrona wód” zorganizowanej przez MRiRW. 

W lutym 2020 r. przeprowadzono szkolenie dla rolników z udziałem przedstawicieli 

ARiMR z Lubuskiego OR. 

Dyrektor DBRiKT wskazał, że „(…) Z uwagi na fakt ograniczeń, jakie zostały 

wprowadzone na terenie Polski w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2, szkolenia z bezpośrednim udziałem rolników i doradców 

rolnych nie mogły być prowadzone w tradycyjny sposób. Niemniej jednak za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej pracownicy ARiMR udzielali odpowiedzi 

na pytania rolników oraz dziennikarzy z branży rolniczej, przesyłane bezpośrednio 

na skrzynkę mailową: info@arimr.gov.pl”. 

mailto:info@arimr.gov.pl
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Agencja przeprowadziła kontrole na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów  

i norm wzajemnej zgodności obejmujące co najmniej 1%15 liczby beneficjentów 

płatności bezpośrednich podlegających kontroli w zakresie zasady wzajemnej 

zgodności (z wyłączeniem rolników uczestniczących w SMG). 

W 2018 r. przeprowadzono 7284 kontroli spośród 701 048 beneficjentów płatności 

bezpośrednich nieobjętych SMG, co stanowiło 1,04%. W 2019 r. spośród 722 515 

beneficjentów, przeprowadzono 8121 kontroli, tj. 1,12%. W 2018 r. i 2019 r. 

największy odsetek beneficjentów skontrolowano w województwie lubuskim 

(odpowiednio 1,28% i 1,3%) i opolskim (1,19% i 1,2%). W każdym województwie 

kontrolą objęto co najmniej 1% beneficjentów. Do dnia 30 czerwca 2020 r. 

przeprowadzono dziewięć kontroli spośród 720 634 beneficjentów podlegających 

takim kontrolom. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli na miejscu stwierdzono, że liczba 

niezgodności w zakresie norm DKR zgodnej z ochroną środowiska oraz wymogów 

SMR w 2018 r. i 2019 r. wyniosła odpowiednio 40 i 47 i dotyczyła głównie ustalenia, 

że rolnik nie utrzymywał okrywy ochronnej gleby w okresie od dnia 1 listopada do 

dnia 15 lutego co najmniej na 30% powierzchni gruntów ornych wchodzących  

w skład gospodarstwa rolnego (w 2018 r. stwierdzono 36 tego typu niezgodności,  

a w 2019 r. – 46). Nie stwierdzono nawadniania gruntów bez pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Nieprzestrzeganie zasady wzajemnej zgodności w danym roku kalendarzowym oraz 

stwierdzenie niezgodności podczas kontroli na miejscu, skutkuje karą 

administracyjną zgodnie z art. 97 rozporządzenia 1306/2013. Wysokość kary 

administracyjnej wyrażonej w procentach zmniejszenia płatności została określona 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r.  

w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz 

procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów 

przypisanych niezgodności16. 

Na beneficjentów płatności bezpośrednich z powodu nieprzestrzegania zasady 

wzajemnej zgodności, zostały nałożone sankcje w wysokości 27,4 tys. zł w 2018 r. 

oraz 21,7 tys. zł w 2019 r. 

W kontrolach przeprowadzonych w 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r., nie 

stwierdzono niezgodności w zakresie norm DKR związanych z ochroną środowiska. 

Dyrektor DBRiKT podał, że „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  

w latach 2018–2020 nie było informowane o stwierdzonych niezgodnościach  

(…) stanowiących naruszenie przepisów prawa wodnego, dla których właściwym 

organem kontrolnym jest PGW WP (…)”. Dyrektor jednocześnie stwierdził, że brak 

jest delegacji ustawowej do wymiany danych o stwierdzonych niezgodnościach 

pomiędzy ARiMR i PGW WP. 

(akta kontroli str. 5-157, 741-744, 855-914) 

                                                      
15  Art. 68 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013  
w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz 
zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z dnia 31.07.2014 r., str. 69 ze zm.).  

16  Dz. U. poz. 743. 
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1.2. Wsparcie dla rolników realizujących wymogi obejmujące 

problematykę gospodarowania wodą w ramach PROW  

2014–2020 

Wymogi związane z gospodarowaniem i ochroną wód obowiązujące w ramach 

działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW 2014–2020 

zostały określone w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–202017. Dla Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone wymogi, do realizacji 

których zobowiązany był rolnik obejmowały: zastosowanie co najmniej czterech 

upraw w plonie głównym w ciągu roku, nieprzekraczanie 65% powierzchni 

wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie przez główną uprawę lub uprawy zbóż, 

prowadzenie każdej z czterech upraw na powierzchni nie mniejszej niż 10% 

powierzchni gruntów w gospodarstwie, posiadanie i przestrzeganie planu 

nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, 

zastosowanie wymaganych praktyk dodatkowych, wykaszanie lub prowadzenie 

wypasu na trwałych użytkach zielonych18 (dalej TUZ) oraz w odpowiednim terminie, 

przestrzeganie wymogu zebrania i usunięcia skoszonej biomasy oraz 

przestrzeganie zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych. 

W Wariancie 2.1 Międzyplony, Pakietu 2. Ochrona gleb i wód wymogi realizowane 

przez rolnika obejmowały: utrzymanie minimalnej okrywy roślinnej gleby wymaganą 

przepisami w zakresie DKR zgodnej z ochroną środowiska, wysianie międzyplonu  

w terminie do 15 września, przestrzeganie zakazu wznawiania zabiegów 

agrotechnicznych przed 1 marca, wysianie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki 

złożonej z co najmniej trzech gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny 

dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie 

przekraczają 70% jej składu, wysianie mieszanki, która nie składa się wyłącznie ze 

zbóż, przestrzeganie zakazu: nawożenia międzyplonu, stosowania pestycydów  

w międzyplonie, i stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz przyoranie 

biomasy międzyplonu i wypas mieszanki roślin w odpowiednim terminie. 

W Wariancie 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%, Pakietu 2, 

wymogi obejmowały obowiązek: wysiania mieszanki traw w odpowiednim terminie, 

przestrzegania zakazu spasania traw w roku założenia pasa ochronnego lub  

w przypadku wysiania mieszanki traw w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia  

10 września – zakazu koszenia traw na pasie ochronnym w roku założenia pasa 

ochronnego, przestrzegania zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

wykonania wykaszania lub wypasania w odpowiednich terminach, przestrzegania 

wymogu złożenia ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi 

lub wymogu zbioru biomasy w odpowiednim terminie. 

                                                      
17  Dz. U. poz. 415, ze zm. 
18  Zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 trwałe użytki zielone są 

to grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się 
naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej. 
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Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym ARiMR19 zadania dotyczące wykorzystania 

środków na „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” w ramach PROW na lata 

2014–2020 realizował Departament Płatności Bezpośrednich. 

Nabór wniosków dla ww. pakietów w ramach ww. działania dla poszczególnych 

kampanii odbywał się w następujących terminach:  

 kampania 2017 – od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r., 

maksymalnie do dnia 26 czerwca 2017 r.,  

 kampania 2018 – od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r., 

maksymalnie do dnia 10 lipca 2018 r.,  

 kampania 2019 – od dnia 15 marca 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r., 

maksymalnie do dnia 25 czerwca 2019 r.,  

 kampania 2020 – od dnia 15 marca 2020 do dnia 15 czerwca 2020 r., 

maksymalnie do dnia 10 lipca 2020 r.  

W kampaniach 2017, 2018, 2019 i 2020 w ramach działania rolno-środowiskowo-

klimatycznego w zakresie przyjmowania wniosków, kontroli zgodności, kontroli 

administracyjnej oraz kontroli kompletności obowiązywało łącznie 14 książek 

procedur.  

Według20 stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w ramach działania rolno-

środowiskowo-klimatycznego: 

1) Pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone (PROW 2007–2013): 

a) w kampanii 2017 zrealizowano płatności dla 9929 beneficjentów na łączną 

powierzchnię 254,8 tys. ha w kwocie 85 240,7 tys. zł, 

b) w kampanii 2018 r. zrealizowano płatności dla 1681 beneficjentów na łączną 

powierzchnię 23,9 tys. ha w kwocie 8095,3 tys. zł. 

2) Pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone (PROW 2014–2020): 

a) w kampanii 2017 zrealizowano płatności dla 6063 beneficjentów na łączną 

powierzchnię 274,5 tys. ha w kwocie 96 947,3 tys. zł, 

b) w kampanii 2018 zrealizowano płatności dla 7216 beneficjentów na łączną 

powierzchnię 325,4 tys. ha w kwocie 113 224,2 tys. zł, 

c) w kampanii 2019 zrealizowano płatności dla 7629 beneficjentów na łączną 

powierzchnię 325,4 tys. ha w kwocie 145 688 tys. zł.    

                                                      
19  Regulamin organizacyjny został wprowadzony zarządzeniem nr 110/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego ARiMR, zmieniony zarządzeniem Prezesa Agencji  
nr 170/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Następnie nowy Regulamin organizacyjny wprowadzony został 
zarządzeniem Prezesa Agencji nr 56/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., w sprawie ustalenia regulaminu 
organizacyjnego ARiMR, a następnie zmieniony został zarządzeniami Prezesa Agencji nr 70/2018 z dnia  
5 lipca 2018 r., nr 146/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. i nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. W 2019 r. 
kolejny regulamin organizacyjny wprowadzony został zarządzeniem Prezesa Agencji nr 14/2019 z dnia 
13 lutego 2019 r., w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego ARiMR, a następnie zmieniony został 
zarządzeniami Prezesa Agencji nr 104/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., nr 111/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., 
nr 26/2020 z dnia 5 marca 2020 r. Tekst jednolity został wprowadzony zarządzeniem Prezesa Agencji 
nr 62/2020 z dnia 22 maja 2020 r. 

20  Dane o powierzchni ustalone na podstawie wydanych decyzji w systemie IACSPlus według stanu na dzień 
30 kwietnia 2020 r., Dane o liczbie beneficjentów i zrealizowanych płatnościach pochodzą z systemu Oracle 
BI, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. 
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3) Pakiet 2 Ochrona gleb i wód Wariant 2.1 Międzyplony: 

a) w kampanii 2017 zrealizowano płatności dla 4329 beneficjentów na łączną 

powierzchnię 50,4 tys. ha w kwocie 31 520,6 tys. zł, 

b) w kampanii 2018 zrealizowano płatności dla 9703 beneficjentów na łączną 

powierzchnię 120,2 tys. ha w kwocie 75 170,9 tys. zł, 

c) w kampanii 2019 zrealizowano płatności dla 12183 beneficjentów na łączną 

powierzchnię 143,4 tys. ha w kwocie 91 653,8 tys. zł.  

4) Pakiet 2 Ochrona gleb i wód Wariant 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu 

powyżej 20% skorzystał jeden beneficjent na powierzchnię 0,32 ha w kwocie  

144 zł w każdej kampanii. 

5) Pakiet 8 (PROW 2007–2013) Ochrona gleb i wód: 

a) w kampanii 2017 zrealizowano płatności dla 9389 beneficjentów na łączną 

powierzchnię 77,7 tys. ha w kwocie 32 550,1 tys. zł, 

b) w kampanii 2018 r. zrealizowano płatności dla 1771 beneficjentów na łączną 

powierzchnię 9,7 tys. ha w kwocie 4 079,5 tys. zł. 

Stwierdzone podczas kontroli na miejscu nieprawidłowości w zakresie realizacji 

działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW na lata 2014–2020 

dotyczyły głównie: 

Pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone21:  

 niezastosowania przez rolnika wymaganych praktyk dodatkowych – 15 przypadków 

w ramach kampanii kontrolnej 2017 przeprowadzonych kontroli w 2018 r.,  

108 w ramach kampanii kontrolnej 2018, 114 w ramach kampanii kontrolnej 2019, 

 nieprzestrzegania planu nawozowego – sześć przypadków w ramach kampanii 

kontrolnej 2017 przeprowadzonych kontroli w 2018 r., 91 w ramach kampanii 

kontrolnej 2018, 106 w ramach kampanii kontrolnej 2019,  

 nieposiadania planu nawozowego opartego na bilansie azotu oraz chemicznej 

analizie gleby – dwa przypadki w ramach kampanii kontrolnej 2017 

przeprowadzonych kontroli w 2018 r., 21 w ramach Kampanii kontrolnej 2018,  

18 w ramach Kampanii kontrolnej 2019),  

 niewykaszania lub nieprowadzenia wypasu na TUZ – dwa przypadki w ramach 

kampanii kontrolnej 2017 przeprowadzonych w 2018 r., 12 w ramach kampanii 

kontrolnej 2018, 14 w ramach kampanii kontrolnej 2019,  

 niewykaszania lub nieprowadzenia wypasu w odpowiednim terminie – jeden 

przypadek w ramach kampanii kontrolnej 2017 przeprowadzonych w 2018 r., sześć 

w ramach kampanii kontrolnej 2018, sześć w ramach kampanii kontrolnej 2019,  

 nieprzestrzegania wymogu zebrania i usunięcia skoszonej biomasy – jedno  

w ramach kampanii kontrolnej 2017 przeprowadzonych kontroli w 2018 r., cztery 

w ramach kampanii kontrolnej 2018, dwa w ramach kampanii kontrolnej 2019 r.  
  

                                                      
21  W ramach kampanii kontrolnej 2017 (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) 

przeprowadzono 86 kontroli gospodarstw z deklaracją pakietu 1, 589 w ramach kampanii kontrolnej 2018  
i 680 w ramach kampanii kontrolnej 2019. 
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Pakiet 2 Ochrona gleb i wód (PROW 2014–2020) Wariant: 2.1 Międzyplony22:  

 niewysiewania międzyplonów w terminie do 15 września – 12 w ramach 

kampanii kontrolnej 2017 przeprowadzonych kontroli w 2018 r., 125 w ramach 

kampanii kontrolnej 2018, 172 w ramach kampanii kontrolnej 2019,  

 niewysiewania jako międzyplonu mieszanki złożonej co najmniej z trzech 

gatunków roślin – sześć w ramach kampanii kontrolnej 2017 przeprowadzonych 

kontroli w 2018 r., 110 w ramach kampanii kontrolnej 2018, 113 w ramach 

kampanii kontrolnej 2019,  

 nieprzestrzegania zakazu wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed  

1 marca – trzy w ramach kampanii kontrolnej 2017 przeprowadzonych kontroli  

w 2018 r., 36 w ramach kampanii kontrolnej 2018, 59 w ramach kampanii 

kontrolnej 2019, 

 wysiewania jako międzyplon mieszanki, która nie składa się wyłącznie  

ze zbóż – dwa w ramach kampanii kontrolnej 2017 przeprowadzonych kontroli 

w 2018 r., dziewięć w ramach kampanii kontrolnej 2018, 13 w ramach kampanii 

kontrolnej 2019,  

 nieprzekraczania 70% składu mieszanki przez roślinę dominującą – jedno  

w ramach kampanii kontrolnej 2017 przeprowadzonych kontroli w 2018 r.,  

32 w ramach kampanii kontrolnej 2018, 51 w ramach kampanii kontrolnej 2019,  

 nieprzestrzegania zakazu nawożenia międzyplonu – osiem w ramach kampanii 

kontrolnej 2018, dziewięć w ramach kampanii kontrolnej 2019,  

 nieprzestrzegania zakazu wypasu mieszanki w odpowiednim terminie – sześć  

w ramach kampanii kontrolnej 2018, trzy w ramach kampanii kontrolnej 2019,  

 nieprzyorania biomasy międzyplonu – trzy w ramach kampanii kontrolnej 2018, 

jedno w ramach kampanii kontrolnej 2019,  

 nieprzestrzegania zakazu stosowania pestycydów w międzyplonie – jedno  

w ramach kampanii kontrolnej 2018. 

W zakresie realizacji Wariantu 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 

20%23 nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej zostały nałożone sankcje  

w związku z nieprzestrzeganiem zasady wzajemnej zgodności w wysokości 2,2 tys. zł 

w kampanii 2018 oraz 1,4 tys. zł w kampanii 2019.  

 (akta kontroli str. 165-237, 702-737) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

                                                      
22  W ramach kampanii kontrolnej 2017 (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.) przeprowadzono 

80 kontroli gospodarstw z deklaracją wariantu 2.1, 1003 w ramach kampanii kontrolnej 2018 i 949 w ramach 
kampanii kontrolnej 2019. 

23  W ramach kampanii kontrolnej 2017 (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.) w ramach kampanii 
kontrolnej 2019 nie przeprowadzono kontroli gospodarstw z deklaracją pakietu 2.2, w ramach kampanii 
kontrolnej 2018 kontroli poddano jedno gospodarstwo. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prawidłowo realizował 

działania mające na celu przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie. Zapewnił 

prawidłową realizację zadań w zakresie egzekwowania od beneficjentów płatności 

bezpośrednich wymogów i norm wzajemnej zgodności oraz udzielał wsparcia 

rolnikom realizującym wymogi w zakresie gospodarowania i ochrony wód w ramach 

PROW 2014–2020 i kontynuacji PROW 2007–2013. 

2. Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na 

gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 

2.1. Pomoc dla spółek wodnych na zaopatrzenie w sprzęt do 

utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu 

gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub 

nadmiernym uwilgoceniem 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 

produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, 

których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–202024 umożliwiło spółkom wodnym  

i związkom spółek wodnych ubieganie się o wsparcie na zaopatrzenie w sprzęt do 

utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych 

przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez 

powódź lub deszcz nawalny. Pomoc była przyznawana w wysokości do 80% kosztów 

kwalifikowalnych i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu 

wynosił maksymalnie na jednego beneficjenta 1 mln zł. 

Zadania związane z wdrażaniem i wykorzystaniem środków przeznaczonych na 

udzielanie pomocy w ramach poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki 

zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof dla M05 – Przywracanie 

potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych  

i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych zgodnie  

z Regulaminem organizacyjnym ARiMR, były realizowane przez Departament Działań 

Inwestycyjnych (dalej DDI). 

Zadania związane z obsługą wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków  

o płatność w ramach ww. poddziałania 5.1 realizowane były przez biura wsparcia 

inwestycyjnego oddziałów regionalnych ARiMR (dalej BWI OR).  

Dyrektor DDI podała, że „Struktura organizacyjna przyjęta do obsługi wniosków 

złożonych na ten typ operacji funkcjonowała przed uruchomianiem naboru. Warto 

podkreślić, iż przystępując do wdrażania działania, BWI OR dysponowały 

doświadczoną i kompetentną kadrą w zakresie wdrażania działań inwestycyjnych”. 

Ponadto wskazała, że na potrzeby wdrożenia poddziałania przyjęto procedury oraz 

dostosowano system informatyczny oraz przeszkolono pracowników z zasad i procedur. 

                                                      
24  Dz. U. z 2020 r., poz. 223. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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W okresie objętym kontrolą dla ww. poddziałania 5.1 obowiązywało łącznie sześć 

książek procedur w zakresie obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz obsługi 

wniosku o płatność. 

Od początku wdrażania poddziałania 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu 

potencjału produkcji rolnej (spółki wodne) z inicjatywy DDI przeprowadzane były 

działania informacyjno-szkoleniowe. W związku z ogłoszonym pierwszym naborem 

wniosków (29 sierpnia 2017 r.) Dyrektor DDI zwrócił się do dyrektorów OR  

o przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było rozpowszechnienie 

informacji o warunkach i trybie pomocy. W 2017 r. na stronie internetowej Agencji 

została zamieszczona broszura pn. Poradnik dla wnioskodawców Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) poddziałanie 

5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof”. Broszurę wydano także w nakładzie 3000 egzemplarzy  

i  dystrybuowano za pośrednictwem Centrali i OR ARiMR. Agencja przy pomocy 

strony internetowej udostępniała informacje o planowanych naborach. Ponadto 

ARiMR skierowała pisma do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Dyrektora CDR 

w Brwinowie, Prezesa Zarządu Krajowego Forum Spółek Wodnych informując  

o planowanych naborach wraz z prośbą o ich upowszechnienie. 

W celu prawidłowej obsługi wniosków o przyznanie pomocy, przeprowadzenia ich 

kontroli oraz naliczenia płatności dla pracowników DDI w Centrali ARiMR oraz  

w BWI OR przeprowadzono szkolenia w zakresie m.in. zasad i procedur 

przyznawania pomocy oraz obsługi wniosków o płatność, przepisów prawa 

zamówień publicznych oraz przepisów prawa wodnego. 

Dyrektor DDI podała, że: „Pracownicy BWI OR mają również dostęp do 

wydawanych na bieżąco interpretacji dotyczących obsługi wniosków w ramach 

poddziałań nadzorowanych przez DDI (interpretacje i wyjaśnienia zamieszczone są 

na portalu wewnętrznym ARiMR). Dodatkowo na przełomie marca/kwietnia 2019 r. 

pracownicy BWI OR uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych, na których 

omówiono m.in. zmiany zasad i procedur w ramach ww. poddziałań”.  

W 2017 r. został przeprowadzony audyt akredytacyjny25 ARiMR w zakresie działania 

„Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych  

i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” 

poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 

ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof” objętego PROW 2014–2020. 

W wyniku przeprowadzanego audytu stwierdzono, że ARiMR, działając jako agencja 

płatnicza w ramach wspólnej polityki rolnej „(…) spełnia warunki stawiane agencjom 

płatniczym przez przepisy Unii Europejskiej dla okresu programowania 2014–2020 

w odniesieniu do funduszu rolnego UE EFRROW26, w ramach działania 

                                                      
25  Audyt został przeprowadzony przez niezależny podmiot audytorski. 
26  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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„Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych  

i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” 

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 

ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof” PROW 2014–2020. (…) Agencja spełnia kryteria 

akredytacyjne dotyczące środowiska wewnętrznego, działań kontrolnych, informacji  

i komunikacji oraz monitorowania, określone w załączniku I do rozporządzenia 

Delegowanego Komisji (UE) nr 907 z dnia 11 marca 2014 r.”27 

Prezes ARiMR wyznaczył następujące terminy przeprowadzenia naboru wniosków  

w ramach poddziałania 5.1, tj.:  

 pierwszy - 28 września 2017 r. – 27 października 2017 r.;  

 drugi - nie był skierowany do spółek wodnych i ich związków;  

 trzeci - 5 listopada 2018 r. – 4 grudnia 2018 r.;  

 czwarty - 28 października 2019 r. – 22 listopada 2019 r.;  

 piąty - 19 marca 2020 r. – 17 czerwca 2020 r. W związku z epidemią COVID-19 

planowany do przeprowadzenia w okresie 19 marca 2020 r. –17 kwietnia 2020 r. 

termin naboru został przedłużony do 17 czerwca 2020 r. 

Poszczególne nabory wniosków zostały ogłoszone na stronie internetowej ARiMR:  

 pierwszy - 28 sierpnia 2017 r.,  

 drugi - nie był skierowany do spółek wodnych i ich związków,  

 trzeci - 2 października 2018 r.,  

 czwarty - 27 września 2019 r. r.,  

 piąty - 17 lutego 2020 r.  

Zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 

operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”  

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 

jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych 

zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, ARiMR udostępniła formularz wniosku o przyznanie 

pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność oraz 

wzór umowy w dniu ogłoszenia naboru.  

W odniesieniu do naboru z 2020 r. Dyrektor DDI podała, że „Dla tego naboru 

obowiązywały wcześniejsze wzory dokumentów aplikacyjnych. Dla przejrzystości 

informacji na stronie zostały one ponownie upublicznione w zakładce dotyczącej 

dokumentacji dla tego naboru”. 

                                                      
27  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych  
i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro  
(Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r. str. 18, ze zm.). 
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Nadzór DDI ARiMR nad procesem weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy  

w BWI OR ARiMR prowadzony był w ramach bieżącego monitoringu oraz w ramach 

odbywających się cyklicznie wizyt w OR. 

Dyrektor DDI podała, że monitoring bieżący realizowany był poprzez kontrolowanie 

stanu obsługi wniosków o przyznanie pomocy, w oparciu o: 

 cotygodniowe szczegółowe informacje tabelaryczne dotyczące bieżącego stanu 

obsługi wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność (e-mail do OR 

przesyłany jest w każdy poniedziałek lub wtorek), 

 cotygodniową analizę harmonogramu obsługi wniosku sporządzanego na 

podstawie danych z OR i uwzględniającego termin zakończenia weryfikacji 

wniosku, 

 cyklicznie odbywające się narady z przedstawicielami OR na których 

prezentowane są dane dotyczące bieżącego stanu obsługi wniosków, 

 od kwietnia 2020 r. DDI wdrożył również szczegółowy monitoring tygodniowego 

postępu w weryfikacji wniosków.  

Dodatkowo w zależności od potrzeb dokonywana była pogłębiona analiza bieżącego 

stanu obsługi wniosków, a do OR kierowane były prośby o dodatkowe informacje lub 

zalecenia. Ponadto pracownicy DDI przeprowadzali wizytacje w BWI OR w celu 

kontroli wybranych dokumentacji w zakresie poddziałania 5.1 w oparciu o książkę 

procedur KP-611-378-ARiMR „Przeprowadzanie wizytacji w komórkach 

organizacyjnych Oddziałów Regionalnych w ramach nadzoru merytorycznego  

w zakresie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

nadzorowanych przez DDI”. 

W badanym okresie przeprowadzono takie wizytacje w BWI w Podlaskim OR, 

Pomorskim OR oraz Lubelskim OR ARiMR.  

Agencja sporządzała dla poszczególnych województw listy kolejności 

przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o wsparcie dla operacji 

polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych 

służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub 

nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Listy 

kolejności przysługiwania pomocy były aktualizowane, zgodnie z § 17 ust. 5 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 

operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”  

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych  

i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. łącznie w naborach 2017 r., 2018 r., 

2019 r. i 2020 r. złożonych zostało 284 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 

109 832,6 tys. zł. Rozpatrzono 231 wniosków o przyznanie pomocy, zawarto 

134 umowy na kwotę 45 626,5 tys. zł, a odrzucono 97 wniosków. Wniosków 

o płatność złożono 85, a kwota zrealizowanych płatności wyniosła 22 418,6 tys. zł. 
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W wyniku analizy 12 losowo wybranych wniosków o przyznanie pomocy na operacje 

typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach 

poddziałania 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 

ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 oraz 12 umów o przyznanie tej pomocy, ustalono, że wnioski  

o przyznanie pomocy były zgodne z formularzem wniosku o przyznanie pomocy 

udostępnionym przez Agencję i dotyczyły kwot od 105,6 tys. zł do 500 tys. zł. 

Postanowienia umów o przyznanie pomocy były zgodne z art. 36 ust. 1 ustawy  

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

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202028  

(dalej ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich) i zawierały co najmniej: 

oznaczenie przedmiotu i stron umowy; warunki, terminy i miejsca realizacji operacji; 

cel operacji oraz wskaźniki osiągnięcia; wysokość pomocy; warunki i terminy 

wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy; zobowiązanie do poddania się 

kontroli; warunki rozwiązania umowy; warunki, wysokości i formy stosowanych kar 

administracyjnych; warunki i sposoby zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, 

w przypadku gdy pomoc jest nienależna. Zabezpieczeniem należytego wykonania 

przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie był weksel niezupełny  

(in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym 

przez Agencję. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. ze środków wsparcia (dla operacji 

zakończonych - rozliczonych) w latach 2017–2020, spółki wodne i związki spółek 

wodnych zakupiły łącznie 253 sztuki sprzętu służącego do utrzymania urządzeń 

melioracji wodnych, w tym 60 koparek, 37 kos spalinowych, 37 kosiarek,  

27 ciągników, 19 przyczep, 15 odmularek, 14 rębaków do drewna. Wartość 

zrealizowanych operacji wyniosła 34 711,8 tys. zł, a wartość kosztów kwalifikowanych 

wyniosła 28 241,1 tys. zł. 

Dyrektor DDI podała, że przyczyną odmowy przyznania pomocy spółkom wodnym 

lub ich związkom w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji w środki 

zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” dla typu operacji 

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” było 

nieuzyskanie minimum punktowego głównie ze względu na: 

 brak odpowiedniej dokumentacji zawierającej informacje o powierzchni 

zmeliorowanych użytków rolnych niezbędnej do ustalenia punktacji na dzień 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy (np. podanie zamiast powierzchni 

zmeliorowanych użytków rolnych (w ha) długość rowów (w km),  

 niewykazanie odpowiedniej powierzchni gruntów zmeliorowanych,  

 niezłożenie wszystkich wymaganych załączników do wniosku (np. dokumentów 

statutowych spółek, aktualnego wypisu z katastru wodnego (dla naborów,  

w których był on wymaganym załącznikiem), 

 złożenia błędnych/niespójnych dokumentów;  

 przedłożenie dokumentów statutowych, z których wynikało niespełnianie 

wymagań określonych w przepisach prawa.  

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

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, ze zm.). 
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Średni czas obsługi „Wniosków o przyznanie pomocy” zakończonej zawarciem 

umowy wyniósł 187 dni (od dnia złożenia wniosku) i 148 dni od dnia ogłoszenia listy 

kolejności przysługiwania pomocy. 

Średni czas obsługi „Wniosków o przyznanie pomocy” zakończonej odmową jej 

przyznania wyniósł 128 dni (od dnia złożenia wniosku) i 91 dni od dnia ogłoszenia 

listy kolejności przysługiwania pomocy. Agencja w siedmiu przypadkach wyraziła 

zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności 

w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy w ramach poddziałania 5.1 – 

„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze (…)”. 

Dla poddziałania 5.1 – w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 

w odniesieniu do spółek wodnych i związków spółek wodnych Biura Kontroli na 

Miejscu OR ARiMR zrealizowały ogółem: 

 32 kontrole na miejscu na etapie obsługi wniosku o płatność w wyniku typowania 

systemowego. W przypadku 21 kontroli na miejscu nie stwierdzono uchybień.  

W przypadku pozostałych 11 kontroli na miejscu najczęściej stwierdzano brak 

zgodności w odniesieniu do: 

▪ zakresu rzeczowego operacji (siedem przypadków),  

▪ dokumentacji finansowo-księgowej (pięć przypadków),  

▪ parametrów nabytych maszyn i urządzeń (trzy przypadki); 

 27 wizyt na etapie obsługi wniosku o płatność, z tego podczas 21 nie 

stwierdzono uchybień. W przypadku sześciu wizyt stwierdzano brak zgodności 

względem deklaracji w odniesieniu do zakresu rzeczowego operacji  

(trzy przypadki); 

 jedną wizytę na zlecenie w okresie ex post, w trakcie której nie stwierdzono 

uchybień. 

Dyrektor DDI podała, że „(…) nie stwierdzono w żadnym przypadku nieprawidłowości 

skutkującej zastosowaniem sankcji. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie  

z obowiązującymi procedurami obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku  

o płatność, ustalenia kontrolerów terenowych dotyczące uchybień stwierdzonych 

podczas przeprowadzonej wizyty lub kontroli na miejscu podlegają weryfikacji  

i wyjaśnieniom w ramach kontroli administracyjnej wniosku o przyznanie 

pomocy/wniosku o płatność i w związku z tym nie muszą wiązać się z koniecznością 

zastosowania sankcji”. 

W 2019 r. Departament Audytu Wewnętrznego ARiMR (dalej DAW) zrealizował, ujęte 

w planie audytu wewnętrznego na 2019 r. zadanie zapewniające pn.: Kontrole 

administracyjne w ramach działania 5 przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie 

odpowiednich środków zapobiegawczych PROW 2014–2020. DAW stwierdził, że 

badania audytowe i ustalenia pozwalają na wydanie pozytywnej opinii w tym dla 

operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej  

w ramach poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których 

celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, objętych PROW na lata 2014–2020.  

(akta kontroli str. 288-398, 468-689, 738-740, 747-827) 
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2.2. Pomoc dla rolników na inwestycje w nawodnienia  

w gospodarstwie rolnym 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja 

gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji  

w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–202029 umożliwiono rolnikom ubieganie się o wsparcie w obszarze 

nawadniania w gospodarstwie m.in. na wykonanie ujęć wody na potrzeby 

nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników; zakup nowych maszyn  

i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, 

uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody. Pomoc jest przyznawana  

i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego 

beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosił 100 tys. zł.  

Organizacja pracy i podział zadań w związku z wdrażaniem operacji typu 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar „e” – nawadnianie) wynikała z przyjętej 

wewnętrznej struktury organizacyjnej ARiMR określonej w Regulaminie 

organizacyjnym oraz w wewnętrznych regulaminach poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Agencji. Zadania dotyczące zarządzaniem wykorzystania środków 

przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach tego typu operacji realizował DDI. 

Zadania związane z obsługą wniosków o przyznanie pomocy oraz z autoryzacją 

wniosków o płatność w ramach przedmiotowej operacji realizowane były w oparciu  

o przyjęte procedury w BWI OR ARiMR. 

W związku z pierwszym naborem wniosków (2019 r.) w zakresie wdrażania operacji 

4.1.3 „Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar „e” – nawadnianie) DDI wystąpił 

do OR ARiMR o przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-

szkoleniowych. W Centrali ARiMR w dniu 26 września 2020 r. odbyło się szkolenie 

dla doradców w zakresie zasad, trybu i procedury przyznawania pomocy w ramach 

operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania  

w gospodarstwie. W czerwcu 2020 r. zostały przeprowadzone trzy szkolenia dla 

doradców w CDR w Brwinowie. W 2019 r. zamieszczono na stronie internetowej 

ARiMR broszurę pt. Operacje typu „Modernizacja gospodarstw” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” obszar nawadniania 

w gospodarstwie oraz wydano w nakładzie 10 000 egzemplarzy, dystrybuowaną za 

pośrednictwem Centrali i OR ARiMR. 

Nabór wniosków na operację „Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar  

„e” – nawadnianie) przeprowadzono:  

 w 2019 r. w dniach 25 września 2019 r. – 22 listopada 2019 r.; 17 września 2020 r. 

przez podanie na stronie internetowej ARiMR informacji o naborze wniosków 

oraz udostępniono wzory dokumentów aplikacyjnych dla danego naboru, 

 w 2020 r. w dniach 21 luty 2020 r. – 20 kwietnia 2020 r.; termin został 

przedłużony do 20 lipca 2020 r., 6 lutego 2020 r. podano do publicznej 

wiadomości informację o naborze wniosków oraz na stronie internetowej ARiMR 

udostępniono wzory dokumentów aplikacyjnych dla danego naboru. 

                                                      
29  Dz. U. poz. 1584. Przepisy zmieniające weszły w życie 23 sierpnia 2019 r. 
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Nadzór DDI ARiMR nad procesem weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w OR 

ARiMR był prowadzony przez monitoring bieżący oraz w ramach odbywających się 

wizyt w OR ARiMR. 

Monitoring bieżący, tj. kontrolowanie tempa i stanu obsługi wniosków o przyznanie 

pomocy oraz wniosków o płatność, odbywał się w oparciu o: 

 cotygodniowe szczegółowe informacje tabelaryczne dotyczące bieżącego stanu  

i postępu obsługi wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność, 

 cotygodniową analizę harmonogramu obsługi wniosku sporządzanego na 

podstawie danych z OR i uwzględniającego termin zakończenia weryfikacji 

wniosku, 

 narady z przedstawicielami OR na których prezentowane są dane dotyczące 

bieżącego stanu obsługi wniosków. Obecnie w związku z epidemią Covid-19 

odbywają się narady za pośrednictwem aplikacji internetowej, na którym 

prezentowane są dane o bieżącym stanie obsługi wniosków. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. łącznie w naborach 2019 r. i 2020 r. 

zostało złożonych 1125 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę  

89 339,4 tys. zł. Rozpatrzono 540 wniosków o przyznanie pomocy, zawarto  

29 umów na kwotę 1710,2 tys. zł, a odrzucono 511 wniosków. Nie złożono żadnego 

wniosku o płatność. 

Dyrektor DDI podała, że główną przyczyną odmowy przyznania pomocy był  

m.in. brak decyzji dotyczącej robót geologicznych, operatu wodnoprawnego,  

błędnie sporządzone przez podmioty zewnętrzne kosztorysy, problem  

z uzyskaniem przez wnioskodawców decyzji środowiskowej, brak dokumentacji 

budowlanej/wodnoprawnej. Powodem nierozpatrzenia były trudności w interpretacji 

przepisów prawa wodnego oraz opóźnienia w procesie uzupełniania dokumentacji, 

konieczność poprawy kosztorysów, problem z uzyskaniem przez wnioskodawców 

decyzji środowiskowej.  

W wyniku analizy ośmiu losowo wybranych wniosków o przyznanie pomocy na 

operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014–2020  

w obszarze nawadniania w gospodarstwie oraz osiem umów o przyznanie pomocy, 

zawartych na udzielenie pomocy rolnikom na inwestycje w nawodnienia  

w gospodarstwie, ustalono, że wnioski o przyznanie pomocy były zgodne  

z formularzem wniosku o przyznanie pomocy udostępnionym na stronie internetowej 

Agencji. 

Postanowienia umów były zgodne z art. 36 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich i zawierały co najmniej: oznaczenie przedmiotu i stron umowy; 

warunki, terminy i miejsca realizacji operacji; cel operacji oraz wskaźniki osiągnięcia; 

wysokość pomocy; warunki i terminy wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy; 

zobowiązanie do poddania się kontroli; warunki rozwiązania umowy; warunki, 

wysokości i formy stosowanych kar administracyjnych; warunki i sposoby zwrotu 

środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna. 
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Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań 

określonych w umowie był weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją 

wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję. 

Dyrektor DDI wyjaśniła, że w sprawach dotyczących wniosków o przyznanie pomocy 

złożonych w naborze przeprowadzonym w dniach 25 września–22 listopada 2019 r. 

w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ 

operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar „e” – nawadnianie)  

w gospodarstwie wpłynęło „(…) 8 pism noszących znamiona skargi, skierowanych 

bezpośrednio do Prezesa ARiMR, bądź złożonych za pośrednictwem Prezesa 

ARiMR do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. (…) Wszystkie ze 

spraw, w przypadku których Wnioskodawcy złożyli przedmiotowe pisma, noszące 

znamiona skargi, dotyczyły wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia, a zatem nie 

stanowiły rozstrzygnięć w sprawach, od których Wnioskodawcy przysługuje środek 

prawny w postaci skargi do WSA. Tym niemniej, w celu dochowania należytej 

staranności, jak również na prośbę Departamentu Prawnego i Zamówień 

Publicznych ARiMR, ww. wnioski zostały poddane dodatkowej kontroli w DDI. 

Wydział Odwołań DDI ocenił powyższe wnioski pod kątem poprawności 

zweryfikowania przez Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych 

ARiMR kompletności złożonych przez Wnioskodawców dokumentów na etapie  

tzw. preselekcji, np. decyzji zatwierdzających projekt geologiczny, decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, czy też pozwoleń wodnoprawnych, itp. (…) 

Według informacji posiadanej przez DDI, w przypadku omawianego poddziałania nie 

została złożona żadna skarga od odmowy przyznania pomocy. W ramach obecnie 

przeprowadzanego naboru, trwającego od dnia 21 lutego 2020 r do dnia  

20 lipca 2020 r., nie toczy się żadne postępowanie odwoławcze. (…) w związku  

z tym, że na dzień 26 czerwca 2020 r. nie został złożony żaden wniosek o płatność, 

na tym etapie nie odbyły się kontrole na miejscu/wizytacje (…)”.  

(akta kontroli str. 399-467, 594-622, 698-699, 727-740, 828-846) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prawidłowo wydatkował 

środki publiczne przeznaczone na pomoc dla spółek wodnych na zaopatrzenie  

w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych oraz podjął działania w celu udzielania 

pomoc dla rolników na inwestycje w nawodnienia w gospodarstwie rolnym.  

W ramach tych działań opracowano i wdrożono procedury obsługi wniosków  

o przyznanie pomocy oraz obsługi wniosków o płatność, przeprowadzono działania 

kontrolne oraz monitorowano przebieg procesów wdrożeniowo-finansowych, 

prowadzono także akcje informacyjno-promocyjne w tym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 

formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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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 dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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. 

 

Warszawa, dnia           września 2020 r.  

 

Kontrolerzy 

Juliusz Rzeszotarski 

Główny specjalista kp. 
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