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I. Dane identyfikacyjne 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa 

Halina Szymańska Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 

20 października 2020 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 19 października 2020 r., p.o. Prezes Agencji 

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

28 maja 2020 r., 

Maria Fajger Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia  

2 listopada 2017 r. do dnia 27 sierpnia 2019 r., p.o. Prezes Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 1 listopada 2017 r., 

Dariusz Golec p.o. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 

2 marca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., 

Daniel Obajtek Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia  

13 stycznia 2016 r. do dnia 1 marca 2017 r., p.o. Prezes Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa od dnia 26 listopada 2015 r. do dnia 12 stycznia 2016 r., 

Andrzej Gross Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia  

25 lutego 2013 r. do dnia 3 grudnia 2015 r. 

1. Realizacja operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” oraz 

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów” w ramach PROW 2014-2020. 

2. Monitorowanie realizacji operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” 

oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów” w ramach PROW 2014-2020. 

3. Nadzorowanie realizacji operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” 

oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów” w ramach PROW 2014-2020. 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., z wykorzystaniem dowodów 

sporządzonych przed lub po tym okresie, mających istotny wpływ na działalność 

objętą kontrolą. 

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/16/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.  

 Jolanta Krzyżanowska, doradca ekonomiczny upoważnienie do kontroli 2.

nr KRR/17/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.  

 (akta kontroli str. 1-4, 559-561, 580-583) 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  
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przeprowadzająca 

kontrolę  
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz prawidłowej realizacji 

operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” oraz operacji typu 

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów” w ramach działania M07 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20203 

delegowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

do samorządów województw. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

 zawarł umowy delegowania zadań przez agencję płatniczą ze wszystkimi 

samorządami województw, jako podmiotami wdrażającymi PROW 2014-20204,  

 opracował i przekazał samorządom województw procedury i instrukcje 

postępowania związane z realizacją zadań delegowanych, a także aktualizował 

ww. dokumenty w celu wdrożenia operacji typu drogi oraz operacji typu 

targowiska, 

 umożliwił samorządom województw dostęp do systemu informatycznego OFSA 

PROW 1420 wykorzystywanego, w szczególności do rejestrowania  

i przechowywania danych, a także zgłaszania informacji dotyczących realizacji 

PROW 2014-2020, 

 przeprowadzał szkolenia w zakresie realizacji przez samorządy województw 

zadań delegowanych, 

 udzielał samorządom województw wyjaśnień lub dokonywał interpretacji  

w zakresie wykonywania zadań delegowanych, 

 terminowo dokonywał płatności w zakresie operacji typu drogi oraz operacji 

typu targowiska przyznanych przez samorządy województw, 

 rzetelnie monitorował wykonanie zadań w zakresie realizacji operacji typu drogi  

i operacji typu targowiska oraz prawidłowo sporządzał okresowe sprawozdania  

z realizacji PROW 2014-2020, 

 zapewnił funkcjonowanie systemu nadzoru nad wykonaniem zadań delegowanych 

do samorządów województw w zakresie przyznawania pomocy na operacje typu 

drogi i operacje typu targowiska w ramach PROW 2014-2020 przez jednostki 

organizacyjne Agencji. 

  

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę  

w formie opisowej. 
3  Dalej: PROW 2014-2020, Program. 
4  Podmiot wdrażający – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 7 oraz art. 6 ust. 3 pkt 3 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 2014-2020 
(dalej: ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, Dz. U. z 2021 r. poz. 182, ze zm.), którym jest 
samorząd województwa. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1 Realizacja operacji typu Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych6 i operacji typu Inwestycje w targowiska lub 
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów7 

1.1 Przygotowanie do realizacji operacji typu drogi i operacji typu 
targowiska 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR lub Agencja)  

w dniu 28 maja 2015 r. oraz w dniu 8 czerwca 2015 r. zawarła ramowe umowy 

delegowania z 16 samorządami województw8 (dalej: SW). Do umów tych nie 

zawierano aneksów. Formularz umowy delegowania został zaakceptowany przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucję Zarządzającą PROW na lata  

2014-20209 (dalej: IZ PROW 2014-2020). W umowie określono szczegółowy zakres 

zadań delegowanych przez ARiMR jako agencję płatniczą do SW jako podmiotu 

wdrażającego, m.in. postępowanie w sprawie przyznania pomocy, przeprowadzenie 

kontroli i naliczenie płatności.  

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym ARiMR10 Departament Działań 

Delegowanych ARiMR (dalej: DDD ARiMR) był odpowiedzialny za nadzorowanie 

wykonania przez SW zadań delegowanych ARiMR jako agencji płatniczej. 

ARiMR zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich opracowała 

i udostępniła SW wzory dokumentów aplikacyjnych takich jak: wniosek o przyznanie 

pomocy, wniosek o płatność, umowa o przyznaniu pomocy oraz instrukcje 

wypełniania ww. wniosków. 

Departament Działań Delegowanych ARiMR opracował do stosowania przez SW, 

zatwierdzone przez Prezesa ARiMR następujące książki procedur: 

 „Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania M07 „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020”  

(KP-611-349-ARiMR); 

                                                      
5  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. 
6  Dalej: operacje typu drogi. 
7  Dalej: operacje typu targowiska. 
8  Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich zadania agencji płatniczej związane 

z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy 
oraz z wyjątkiem dokonywania płatności wykonuje, jako zadania delegowane do samorządu województwa – 
podmiotu wdrażającego m.in. działanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu obszarów 
wiejskich, tj. działanie M07 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

9  Zgodnie z art. 5 ust. 1. ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich minister właściwy do spraw rozwoju 
wsi jest instytucją zarządzającą. 

10  Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zmieniony zarządzeniem nr 104/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., 
zarządzeniem nr 111/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., zarządzeniem nr 26/2020 z dnia 5 marca 2020 r., 
zarządzeniem nr 62/2020 z dnia 22 maja 2020 r., zarządzeniem nr 86/2020 z dnia 3 lipca 2020 r., 
zarządzeniem nr 97/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzeniem nr 103/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., 
zarządzeniem nr 108/2020 z dnia 8 września 2020 r., zarządzeniem nr 122/2020 z dnia 27 października 
2020 r., zarządzeniem nr 131/2020 z dnia 12 listopada 2020 r., zarządzeniem nr 139/2020 z dnia 
26 listopada 2020 r., zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 1 marca 2021 r. oraz zarządzeniem nr 70/2021 z dnia 
28 lipca 2021 r. 

OBSZAR  

Opis stanu 

faktycznego 
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 „Obsługa wniosku o płatność w ramach Działania M07 „Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020” (KP-611-350-

ARiMR); 

 „Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” (KP-611-357-

ARiMR), 

 osiem ogólnych książek procedur oraz instrukcje do wypełniania karty weryfikacji 

wniosków. 

Agencja z udziałem SW aktualizowała książki procedur oraz instrukcje określające 

sposób weryfikacji wniosków. Najczęstszą przyczyną aktualizacji książek procedur 

były zmiany rozporządzeń dla poszczególnych typów operacji, rekomendacje 

Krajowej Administracji Skarbowej, rekomendacje Departamentu Audytu 

Wewnętrznego ARiMR, a także autopoprawki. 

Dyrektor DDD ARiMR podał, że: „Procedury dla SW opracowane zostały przez DDD 

ARiMR, zgodnie z Książką Zarządzania Procedurami ARiMR (KZP-611-01-ARiMR). 

Podlegały opiniowaniu przez departamenty ARiMR oraz SW. Nie wymagały 

opiniowania/zatwierdzania przez Instytucję Zarządzającą”. 

Agencja zapewniła przeprowadzenie szkoleń dotyczących realizacji zadań 

delegowanych przez SW. Szkolenia z zakresu stosowania ww. książek procedur 

odbywały się w systemie e-learning natomiast szkolenia dotyczące weryfikacji 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego odbywały się w systemie 

stacjonarnym. W okresie pandemii COVID-19 pracownicy SW byli szkoleni  

z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. 

Departament Działań Delegowanych ARiMR opracował i przekazał do wszystkich 

SW dokument pn. „Zasady przepływu informacji dotyczące szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania i zatwierdzania pomocy finansowej oraz stosowania 

procedur w zakresie zadań delegowanych przez Agencję płatniczą do podmiotów 

wdrażających w ramach PROW na lata 2014-2020” oraz udzielał SW wyjaśnień, 

dokonywał interpretacji w zakresie wykonywania zadań delegowanych,  

w szczególności w zakresie stosowania procedur dotyczących operacji typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych i operacji typu „Inwestycje w targowiska 

lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. 

W odniesieniu do operacji typu drogi odpowiedzi dotyczyły m.in.: rozliczenia 

operacji, kwalifikowalności kosztów poniesionych po zawarciu umowy o przyznaniu 

pomocy, zasad stosowania kar administracyjnych z tytułu naruszenia przez 

beneficjentów przepisów o zamówieniach publicznych, rozliczenia kosztów 

ogólnych, sposobu postępowania w trakcie kontroli krzyżowej wniosków o płatność, 

zaświadczenia o liczbie mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana 

operacja, oczywistej omyłki pisarskiej, rozliczenia kosztów ogólnych; zaliczenia 

podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych. 

W odniesieniu do operacji typu targowiska odpowiedzi dotyczyły m.in.: zasad 

ubiegania się o przyznanie pomocy, kryterium wyboru operacji, kosztu wynajmu 

powierzchni handlowej targowiska przez rolników, zasad oznakowania targowiska, 

posiadania prawa do dysponowania nieruchomością w przypadku wykonania robót 

budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj". 
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Na stronie internetowej ARiMR publikowano odpowiedzi na najczęściej zadawane 

przez podmioty pytania związane z realizacją operacji objętych kontrolą11. 

Publikowano także informacje dotyczące realizacji zadań oraz informacje dotyczące 

zarządzania wykorzystaniem środków na działania wdrażane przez podmioty 

zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Agencji12.  

W celu realizacji zadań delegowanych, w szczególności do rejestrowania, 

przechowywania danych i zgłaszania informacji w ramach PROW 2014-2020, 

Agencja wdrożyła i udostępniła SW system informatyczny OFSA PROW 1420. 

W systemie rejestrowano dane dotyczące realizowanych operacji, m.in. prowadzona 

była kontrola wykorzystania limitów środków finansowych oraz przekazywane były 

przez SW do Agencji dane do realizacji zleceń płatności.  

Aplikacja – OFSA PROW 1420 została uruchomiana przed zakończeniem 

pierwszych naborów dla operacji typu drogi. Wystąpiły przypadki nieterminowego 

wdrożenia modyfikacji systemu OFSA PROW 1420. Dyrektor DDD ARiMR podał 

m.in., że: „Opóźnienia wynikały z tego, że w trakcie stosowania aplikacji przez 

Samorządy Województw uruchamiane były prace nad wdrożeniem zmian, które 

wymagały zatwierdzenia przez MRiRW. Powodem opóźnień wdrożenia modyfikacji 

systemu OFSA PROW 1420 były również zmiany zasad przyznawania i wypłaty 

pomocy (np. w związku z COVID-19)”. 

(akta kontroli str. 5-49, 52-262, 562-579, 674-735) 

1.2 Stan realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska 

Operacje typu drogi realizowane były na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.13, w którym zostały 

określone m.in. warunki, na których gminy, powiaty lub ich związki mogły skorzystać 

z pomocy w ramach PROW 2014-2020 na budowę lub modernizację dróg lokalnych 

i związanych z nimi urządzeń w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych 

operacji14.  

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., łącznie złożono 5 466 wniosków  

o przyznanie pomocy na łączną kwotę 6 688 173,9 tys. zł w tym ze środków 

EFRROW na kwotę 4 255 685,2 tys. zł. 

Zawarto 2 294 umowy na łączną kwotę 2 274 371,1 tys. zł w tym ze środków 

EFRROW na kwotę 1 447 182,4 tys. zł. 

                                                      
11  W zakładce https://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.htmlpublikowane. 
12  W zakładce https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/departamenty-i-biura-centrali/departament-dzialan-delegowanych.html. 
13  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  
dalej: rozporządzenie ws. dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 232). 

14  Wysokość pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(dalej: EFRROW) nie mogła przekroczyć na beneficjenta 3 000 tys. zł i wynosiła do 63,63% kosztów 
kwalifikowanych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości nie mniej niż 
36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodził ze środków własnych beneficjenta. Suma kosztów 
całkowitych operacji nie mogła przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków 
EFRROW. 
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Zgodnie z § 12 ust. 1. rozporządzenia ws. dróg, w terminie 6 miesięcy od dnia,  

w którym upływa termin składania wniosków, po pozytywnym rozpatrzenia wniosku 

o przyznanie pomocy, powinna zostać zawarta umowa z beneficjentem. 

W terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków 

rozpatrzono pozytywnie 1 602 wnioski o przyznanie pomocy i zawarto umowy  

z beneficjentami. Minimalny okres ich rozpatrywania wyniósł 49, średni 169,  

a maksymalny 533 dni.  

Zrealizowano łącznie 2 396 płatności ze środków EFRROW dla 2 144 operacji na 

kwotę 1 257 451,9 tys. zł, dla 1 163 beneficjentów. 

Zgodnie z § 20 ust. 1. rozporządzenia ws. dróg wypłaty środków finansowych  

z tytułu pomocy powinny być dokonane niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.  

W terminie do 3 miesięcy zrealizowano 1 054 płatności. Minimalny okres realizacji 

płatności wyniósł 15, średni 112, a maksymalny 488 dni. 

Dyrektor DDD ARiMR podał, że: „Przyczynami przekroczenia 3 miesięcznego 

terminu na dokonanie płatności są: spiętrzenie prac w SW w związku z dużą ilością 

złożonych wniosków o płatność, wystąpienie SW do innego organu w sprawie 

wyjaśnień/interpretacji, przedłużająca się ocena wniosku wynikająca z jego 

złożoności”. 

Łączna kwota poniesionych wydatków publicznych według stanu na dzień  

30 czerwca 2021 r. wraz ze środkami własnymi beneficjentów wyniosła  

1 976 193,4 tys. zł. 

W ramach zakończonych operacji typu drogi wybudowano 218,3 km oraz 

przebudowano nawierzchnię 3 188,19 km dróg lokalnych15. 

(akta kontroli str. 407-410, 451-455, 507, 522, 529-531) 

Operacje typu targowiska realizowane były na podstawie rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r.16, w którym zostały określone m.in. 

warunki, na których gminy, powiaty lub ich związki mogły skorzystać z pomocy  

w ramach PROW 2014-2020 na budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów 

budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów w formie 

refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji17.  

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., łącznie złożono 329 wniosków  

o przyznanie pomocy na łączną kwotę 416 811,9 tys. zł, w tym ze środków 

EFRROW na kwotę 265 217,4 tys. zł.  

                                                      
15  Według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r. 
16  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska 
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, dalej: rozporządzenie ws. targowisk (Dz. U. z 2016 r. poz. 1230 ze zm.). 

17  Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie mogła przekroczyć 1 000 tys. zł na beneficjenta i nie mogła 
przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych,  
w wysokości nie mniej niż 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodził ze środków własnych 
beneficjenta. Suma kosztów całkowitych nie mogła przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy na tę 
operację ze środków EFRROW.  
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Zawarto 216 umów na łączną kwotę 265 158,7 tys. zł, w tym ze środków EFRROW 

na kwotę 168 720,5 tys. zł, co stanowiło 94,9% przyznanego limitu w kwocie 

177 714, 1 tys. zł. 

Zgodnie z § 14 ust. 1. rozporządzenia ws. targowisk w terminie 6 miesięcy od dnia, 

w którym upływa termin składania wniosków, po pozytywnym rozpatrzenia wniosku 

o przyznanie pomocy, powinna zostać zawarta umowa z beneficjentem. 

W terminie do 6 miesięcy rozpatrzono pozytywnie 102 wnioski o przyznanie pomocy 

i zawarto umowy ze wszystkimi wnioskodawcami; minimalny okres rozpatrywania 

wniosków wyniósł 82, średni 189, a maksymalny 516 dni. 

Zrealizowano łącznie 178 płatności ze środków EFRROW dla 154 operacji na kwotę 

113 416,1 tys. zł, dla 154 beneficjentów. 

Zgodnie § 22 rozporządzenia ws. targowisk wypłaty środków finansowych z tytułu 

pomocy powinny być dokonywane niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku o płatność, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku  

o płatność. W terminie do 3 miesięcy zrealizowano 49 płatności; minimalny okres 

realizacji płatności wyniósł 15, średni 142, a maksymalny 588 dni.  

Łączna kwota poniesionych wydatków publicznych wraz z środkami własnymi 

beneficjentów wyniosła 178 243,1 tys. zł.  

W ramach zakończonych operacji wybudowano 64 oraz przebudowano  

82 targowiska. Wybudowano także 23 oraz przebudowano 141 obiektów 

przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów18.  

 (akta kontroli str. 407-410, 508, 523, 529-531) 

1.3 Dokonywanie płatności w ramach realizacji operacji typu drogi i operacji 

typu targowiska 

Zgodnie z obowiązującymi procedurami prognozowania i dokonywania płatności  

w ramach PROW 2014-2020 Departament Księgowości przekazywał 

do Departamentu Finansowego (dalej: DF ARiMR) zaksięgowane zlecenia płatności 

zatwierdzone do wypłaty przez jednostkę autoryzującą płatność, tj. samorząd 

województwa. W terminie trzech dni roboczych od wpływu dokumentów DF ARiMR 

przeprowadzał kontrolę dokumentów płatniczych. Zlecenia płatności przyjęte 

do realizacji ujmowano w arkuszach zleceń płatności. Następnie sporządzano  

i przekazywano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: MRiRW) oraz 

do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) zapotrzebowanie na realizację płatności  

w ramach PROW 2014-2020. Zgodnie z kryteriami akredytacji określonymi  

w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia  

11 marca 2014 r.19 oraz zgodnie z § 2 pkt 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju  

i Finansów20 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie środków na realizację wspólnej 

                                                      
18  Według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 r. 
19  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, dalej: 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 255  
z 28.08.2014 str. 18). 

20  Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie  
§ 1 ust. 2 pkt 2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 
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polityki rolnej21 ARiMR po przekazaniu zapotrzebowania na środki na realizację 

płatności na rzecz beneficjentów oczekuje na środki finansowe cztery dni robocze. 

W tym czasie były przygotowywane, sprawdzane i zatwierdzane partie poleceń 

przelewów dla beneficjentów.  

Na podstawie próby losowo wybranych płatności22 dla operacji typu drogi oraz próby 

płatności dla operacji typu targowiska23 ustalono, że zgodnie z książką procedur  

KP-611-305-ARiMR „Procedury prognozowania i dokonywania płatności w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” Agencja otrzymane w złotych 

środki finansowe EFRROW z MRiRW i Ministerstwa Finansów przekazała 

na rachunki bankowe beneficjentów w terminie pięciu dni roboczych od daty wpływu 

tych środków na rachunek bankowy ARiMR. Płatności na rzecz beneficjentów 

realizowane były w złotych wyłącznie bezgotówkowo w formie poleceń przelewów. 

 (akta kontroli str. 584-585, 620-673) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prawidłowo realizował 

zadania dotyczące operacji typu drogi i operacji typu targowiska. Zawarł umowy 

delegowania zadań ARiMR jako agencji płatniczej ze wszystkimi SW jako 

podmiotami wdrażającymi. Zgodnie z umowami opracował i przekazał SW 

procedury i instrukcje postępowania związane z realizacją zadań delegowanych 

oraz aktualizował ww. dokumenty, a także przeprowadzał szkolenia w zakresie 

realizacji zadań delegowanych oraz udzielał SW wyjaśnień lub dokonywał 

interpretacji zagadnień związanych z realizacją operacji. Umożliwił także SW dostęp 

do systemu informatycznego OFSA PROW 1420 wykorzystywanego m.in. do 

rejestrowania i przechowywanie danych, a także zgłaszania informacji dotyczących 

realizacji PROW 2014-2020. 

Ponadto Prezes ARiMR prawidłowo dokonywał płatności w ramach realizacji 

operacji typu drogi oraz operacji typu targowiska na podstawie zleceń płatności 

przekazanych przez SW. 

2. Monitorowanie realizacji operacji typu drogi i operacji 
typu targowiska 

Zakres danych przekazywanych przez ARiMR do MRiRW jako IZ PROW 2014-2020, 

a także zakres danych przekazywanych przez SW do ARiMR oraz terminy 

przekazywania sprawozdań zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie danych niezbędnych 

do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-202024. 

Formularze sprawozdań tygodniowych, miesięcznych, śródrocznych i rocznych  

z realizacji PROW 2014-2020 wraz z instrukcjami ich wypełniania, zostały 

przekazane do ARiMR i SW przez MRiRW jako IZ PROW 2014-2020. 

                                                      
21  Dz. U. poz. 2235. 
22  Pięć płatności z 2021 r. na kwotę 1 671,6 tys. zł.  
23  Pięć płatności z 2021 r. na kwotę 1 696,7 tys. zł. 
24  Dz. U. z 2021 r. poz. 458. 
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W przypadku działań delegowanych, poszczególne SW przesyłały sprawozdania 

tygodniowe, miesięczne, śródroczne i roczne do ARiMR, gdzie były weryfikowane  

i następnie przekazywane do MRiRW.  

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym ARiMR Departament Analiz  

i Sprawozdawczości (dalej: DAiS ARiMR) m.in. przygotowywał sprawozdania, 

raporty, analizy dotyczące PROW 2014-2020. DAiS ARiMR weryfikował poprawność 

danych przekazywanych przez SW. W tym celu stosowano mechanizmy kontrolne, 

tj. pliki sumujące dane, porównujące dane do informacji z ostatniego okresu 

sprawozdawczego oraz weryfikujące postęp obsługi wniosków. Weryfikowano 

przyrosty bądź spadki wartości od etapu złożenia wniosków o przyznanie pomocy 

do złożenia wniosków o płatność oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi wartościami 

(np. czy liczba złożonych wniosków nie była mniejsza niż suma wniosków 

odrzuconych i umów pierwotnych), a także stosunek kwot ogółem do kwot  

z EFRROW. 

W przypadku danych dotyczących efektów rzeczowych zakończonych operacji, 

które były uwzględniane w tabelach monitorowania stanowiących załącznik do 

sprawozdań okresowych, DAiS ARiMR miał możliwość sprawdzenia poprawności 

zagregowanych danych przekazanych przez SW poprzez porównanie ich z danymi 

jednostkowymi, które znajdowały się w systemie finansowo-księgowym ARiMR. 

Dodatkowym pośrednim mechanizmem kontrolnym wykorzystywanym przy 

weryfikacji poprawności przekazanych danych dotyczących osiągniętych efektów 

rzeczowych dla zakończonych operacji było porównanie ich wartości (wyliczonej 

jako suma z szesnastu SW) z zakładaną wartością docelową wskaźnika wskazaną 

w Programie. W przypadku przekroczenia wartości zakładanej w Programie 

przekazane przez poszczególne SW dane podlegały ponownemu sprawdzeniu. 

W przypadku stwierdzenia błędów w tabelach monitorowania przekazanych przez 

SW, będącymi załącznikami do sprawozdań okresowych, pracownicy DAiS ARiMR 

przeprowadzali rozmowy telefoniczne i przekazywali do ponownej weryfikacji tabele 

monitorowania, po uprzednim oznaczeniu stwierdzonych błędów. Ponadto DAiS 

ARiMR występował pisemnie do DDD ARiMR o przygotowanie danych wejściowych 

(część opisowa sprawozdania) na temat: przebiegu realizacji działań/podziałań 

Programu, realizacji finansowej Programu na poziomie działań/poddziałań, 

napotkanych problemów mogących mieć wpływ na zapewnienie jakości  

i skuteczności realizacji Programu. Ponadto przed przekazaniem ostatecznej wersji 

sprawozdań miesięcznych i okresowych do MRiRW, DAiS ARiMR w celu ich 

autoryzacji przekazywał do DDD ARiMR wersję elektroniczną sprawozdań, 

przygotowanych na podstawie danych wejściowych otrzymanych od SW. 

Na podstawie próby25 sprawozdań sporządzonych przez ARiMR w okresie  

2015 r.-2021 r. (I połowa) z realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska 

w zakresie danych przekazywanych przez SW do ARiMR oraz przez ARiMR do IZ 

PROW 2014-2020 ustalono, że sprawozdania tygodniowe, miesięczne, śródroczne  

i roczne, sporządzano zgodnie z Książką Procedur KP-611-34-ARiMR „Procedury 

raportowania i sprawozdawczości w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”, a następnie 

                                                      
25  Sprawozdania tygodniowe – co piąte sprawozdanie sporządzone w danym roku, sprawozdania miesięczne 

– za marzec i wrzesień w danym roku, sprawozdania śródroczne i roczne – wszystkie dla danego roku.  
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przekazywano do MRiRW w terminach wynikających z rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie danych niezbędnych 

do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji PROW na lata 2014-2020. 

W przypadku sprawozdań rocznych z realizacji Programu, IZ PROW 2014-2020 

kierowała do ARiMR pisma o udzielenie wyjaśnień, dokonanie korekt i uzupełnień 

w sprawozdaniach rocznych. Uwagi MRiRW dotyczyły głównie przeredagowania  

i uzupełnienia części opisowej sprawozdania o informacje mające wpływ na 

realizację poszczególnych działań. Agencja przekazywała do IZ PROW 2014-2020 

wyjaśnienia dotyczące otrzymanych uwag oraz uzupełniała/korygowała fragmenty 

sprawozdania rocznego zgodnie z uwagami MRiRW.  

(akta kontroli str. 501-521, 524-528, 533-558, 736-771) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Monitorowanie wykonania zadań w zakresie realizacji operacji typu drogi i operacji 

typu targowiska oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji PROW 

2014-2020 było rzetelne i prawidłowe. Sprawozdania tygodniowe, miesięczne, 

śródroczne i roczne z realizacji PROW 2014-2020 były sporządzane terminowo, na 

formularzach zatwierdzonych przez IZ PROW 2014-2020. Funkcjonował system 

weryfikacji danych przekazywanych przez SW. 

3. Nadzór ARiMR na wykonywaniem zadań agencji 
płatniczej delegowanych do samorządów województw 
w zakresie realizacji operacji typu drogi i operacji typu 
targowiska  

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym ARiMR Departament Audytu 

Wewnętrznego (dalej: DAW ARiMR) realizował zadania w zakresie dokonywania 

oceny systemu zarządzania i kontroli funkcjonującego w Agencji oraz w podmiotach 

wykonujących zadania delegowane w zakresie zgodności z przepisami prawa 

krajowego i unijnego. 

W 2015 r. oraz w 2017 r. DAW ARiMR przeprowadził badania akredytacyjne mające 

na celu ocenę gotowości Agencji oraz SW jako podmiotów wdrażających do 

udzielania pomocy na operacje typu drogi oraz na operacje typu targowiska  

w ramach działania M07 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

PROW 2014-2020. 

Celem badania przeprowadzonego przez DAW ARiMR było uzyskanie zapewnienia, 

że ARiMR i SW stosując przyjęte rozwiązania organizacyjne i proceduralne 

spełniają wymogi dotyczące przygotowania do obsługi wniosków pomocowych przy 

wdrażaniu PROW 2014-2020, a także spełniają kryteria akredytacyjne określone  

w załączniku nr 1 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 

11 marca 2014 r. 

W sprawozdaniach z badania akredytacyjnego nr 9 z dnia 11 stycznia 2016 r. oraz 

nr 21 z dnia 7 marca 2017 r. odnośnie do operacji typu drogi i operacji typu 

targowiska stwierdzono m.in., że „W wyniku dokonanych sprawdzeń należy uznać, 

iż ARiMR oraz Samorządy Województw, którym powierzono realizację zadań 
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delegowanych, poprzez przyjęte rozwiązania organizacyjne i proceduralne,  

w zakresie obsługi pomocy spełniają kryteria akredytacyjne dla Agencji Płatniczej do 

obsługi ww. typu operacji w ramach PROW 2014-2020”.  

W sprawozdaniu nr 9 z badania akredytacyjnego DAW ARiMR zalecił 

kontynuowanie prac w zakresie uzupełniania i zatwierdzenia książek procedur,  

w szczególności książki dotyczącej weryfikacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz uzyskanie potwierdzenia przeszkolenia z procedur 

obsługi wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz procedur kontroli na 

miejscu wszystkich pracowników wyznaczonych w SW do obsługi operacji typu drogi. 

W sprawozdaniu nr 21 z badania akredytacyjnego DAW ARiMR zalecił 

przeprowadzenie szkoleń dla pracowników SW wyznaczonych do obsługi operacji 

typu targowiska w zakresie procedur kontroli na miejscu, procedur obsługi wniosku  

o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, zatwierdzenie projektu procedury obsługi 

wniosku o płatność w ramach działania M07 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich”, dostosowanie postanowień umowy o przyznaniu pomocy na 

operacje typu targowiska uwzględniając zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 

pomocy technicznej26, a także opracowanie i zatwierdzenie dokumentu „Wagi 

ryzyka” w zakresie czynników ryzyka dla operacji typu targowiska. Wszystkie 

zalecenia DAW ARiMR zostały wdrożone. 

Akredytacja dla ARiMR jako agencji płatniczej m.in. w zakresie operacji typu drogi 

oraz dla operacji typu targowiska w ramach Działania M07 „Podstawowe usługi  

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020 została udzielona na 

podstawie art. 26 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu Wspólnej Polityki 

Rolnej27, z dniem jej wejścia w życie, tj. w dniu 25 sierpnia 2015 r. Akredytacja 

została udzielona przed naborem wniosków. Zgodnie z ww. przepisem dla działań 

realizowanych przez ARiMR w perspektywie finansowej 2007-2013  

i kontynuowanych w perspektywie 2014-2020 nadal obowiązywała dotychczasowa 

akredytacja.  

W badanym okresie DAW ARiMR przeprowadził następujące audyty dotyczące 

działań delegowanych, w tym Działania M07 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich” obejmującego operacje typu drogi i operacje typu targowiska: 

 audyt weryfikacji wniosków w ramach PROW 2014-2020 wdrażanych przez 

podmioty delegowane (na przełomie lat 2016/2017 r.), 

 audyt prawidłowości realizacji i monitoringu zadań delegowanych dla podmiotów 

wdrażających w ramach PROW 2014-2020 (w 2017 r.), 

 audyt kontroli administracyjnych w ramach działania „Podstawowe usługi  

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (w 2020 r.).       

                                                      
26  Dz. U. poz. 106. 
27  Dz. U. z 2018 r. poz. 719. 
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W notatce z czynności sprawdzających z 2017 r., mających na celu ocenę stopnia 

wdrożenia przez komórki audytowane zaleceń zawartych w sprawozdaniu z „Audytu 

weryfikacji wniosków w ramach PROW 2014-2020 wdrażanych przez podmioty 

delegowane” stwierdzono, że 10 zaleceń zostało wdrożonych, natomiast cztery 

zalecenia były w trakcie realizacji. Przeprowadzone czynności potwierdziły, iż 

jednostki i komórki audytowane podjęły działania usprawniające, m.in.: 

 Departament Działań Delegowanych ARiMR wystąpił pismem do Urzędów 

Marszałkowskich przypominając o stosowaniu zasad oceny racjonalności 

kosztów, konieczności zachowania śladu rewizyjnego z przeprowadzonych 

weryfikacji, zasadach podpisywania umów, weksli i deklaracji wekslowych oraz 

wzmocnieniu nadzoru nad poprawnością weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy; 

 w Urzędach Marszałkowskich przeprowadzono szkolenia, spotkania 

informacyjne z pracownikami obsługującymi wnioski o przyznanie pomocy  

w zakresie weryfikacji racjonalności kosztów i zachowania odpowiedniego śladu 

rewizyjnego z przeprowadzonej oceny. Ponadto podjęto stosowne działania  

w stosunku do błędnie zakwalifikowanego kosztu. 

W notatce z czynności sprawdzających z 2018 r., mających na celu ocenę stopnia 

wdrożenia przez komórki audytowane zaleceń zawartych w sprawozdaniu z „Audytu 

prawidłowości realizacji i monitoringu zadań delegowanych do podmiotów 

wdrażających w ramach PROW 2014-2020” stwierdzono, że wszystkie wydane 

zalecenia zostały wdrożone. Przeprowadzone czynności potwierdziły, że komórki 

audytowane podjęły działania usprawniające rozwiązania organizacyjno- 

proceduralne ARiMR w zakresie spełnienia kryteriów akredytacyjnych dla agencji 

płatniczej do obsługi mechanizmów PROW 2014-2020 objętych przedmiotowym 

badaniem, tj. m.in: DDD ARiMR opracował książę procedur KP-611-281-ARiMR/1/z 

„Przeprowadzanie wizytacji w ramach nadzoru merytorycznego w zakresie działań 

wdrażanych i nadzorowanych przez Departament Działań Delegowanych”. 

Czynności sprawdzające dla audytu z 2020 r. zostały ujęte w planie audytu DAW 

ARiMR na IV kwartał 2021 r. 

(akta kontroli str. 5-7, 50-51, 328-341, 674-735, 792-894) 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym ARiMR Departament Kontroli Wewnętrznej 

(dalej: DKW ARiMR) realizował zadania w zakresie przeprowadzania kontroli  

w jednostkach i komórkach organizacyjnych Agencji oraz w podmiotach 

wdrażających, a także w zakresie zapobiegania, wykrywania i raportowania 

nieprawidłowości oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. 

W latach 2016 i 2017 Departament Kontroli i Bezpieczeństwa ARiMR (dalej: DKiB 

ARiMR) oraz w 2019 r. DKW ARiMR przeprowadziły łącznie osiem kontroli  

w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji zadań delegowanych przez 

pracowników SW związanych z obsługą operacji typu drogi. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W przypadku dwóch 

kontroli zalecono pouczenie pracowników SW realizujących zadania delegowane  

w ramach PROW 2014-2020 o konieczności stosowania przepisów aktów prawnych 

i procedur dotyczących w szczególności przestrzegania terminów określonych dla 

poszczególnych czynności w ramach obsługi złożonych wniosków. W odniesieniu 

do operacji typu targowiska DKiB ARiMR i następnie DKW ARiMR nie 

przeprowadziły kontroli.  
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Kontrole były przeprowadzane zgodnie z Rocznymi Planami Kontroli zatwierdzanymi 

przez Prezesa ARiMR na kolejne lata. Przy wyborze podmiotów do kontroli były 

uwzględniane m.in. następujące czynniki ryzyka: wyniki przeprowadzonych kontroli, 

ogłoszone nabory wniosków, wysokość zakontraktowanych kwot, liczbę 

stwierdzonych nieprawidłowości u beneficjentów pomocy zarejestrowanych  

w Rejestrze Działań Delegowanych. 

Realizując obowiązek informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach 

stwierdzonych w ramach wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, DKW ARiMR za 

pośrednictwem systemu IMS28 przesyłał do Ministerstwa Finansów zgłoszenia  

o nieprawidłowościach stwierdzonych przy realizacji PROW 2014-2020. 

Raportowaniu do Komisji Europejskiej podlegały nieprawidłowości, które były 

przedmiotem ustalenia administracyjnego lub sądowego, w przypadku, gdy 

nieprawidłowość dotyczyła kwoty 10 tys. euro lub wyższej obciążającej budżet 

unijny. Podmioty realizujące zadania delegowane – SW przekazywały do ARiMR 

informacje o nieprawidłowościach wykrytych na podstawie własnych działań 

kontrolnych lub informacji uzyskanych z innych źródeł.  

W badanym okresie do MF zostało przekazanych dziewięć raportów kwartalnych 

dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych dla typu operacji drogi i operacji 

targowiska realizowanych w ramach PROW 2014-2020.  

Ponadto ARiMR sporządzała i przekazywała do MRiRW w okresach półrocznych 

„Analizę stwierdzonych nieprawidłowości oraz informacje o planowanych lub 

podjętych działaniach służących zmniejszeniu lub wyeliminowaniu stwierdzanych 

nieprawidłowości w ramach PROW 2014-2020”. Wskazane w raportach 

nieprawidłowości z zakresu realizacji operacji typu drogi dotyczyły m.in.: 

niezrealizowania zakresu rzeczowego operacji określonego w umowie o przyznaniu 

pomocy mającego wpływ na niezrealizowanie celu lub wartości wskaźnika operacji; 

niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy; rozbieżności miedzy 

kosztorysem, a dokumentami księgowymi (rozliczenie wydatku); zrealizowania 

inwestycji niezgodnie z wnioskiem o płatność lub umową o przyznaniu pomocy. 

 (akta kontroli str. 342-406, 674-735) 

Zgodnie z Książką procedur KP-611-281-ARiMR „Przeprowadzanie wizytacji  

w ramach nadzoru merytorycznego w zakresie działań wdrażanych 

i nadzorowanych przez Departament Działań Delegowanych” DDD ARiMR 

przeprowadzał w SW wizytacje dotyczące obsługi wniosków o przyznanie pomocy, 

umów o przyznaniu pomocy, wniosków o płatność oraz przeprowadzał analizę 

Sprawozdań z Audytów certyfikujących rachunki EFRG29 i EFRROW dokonywanych 

przez Organ Certyfikujący – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej30. Wizytacje 

odbywały się zgodnie z harmonogramem na dany rok, zatwierdzonym przez 

Zastępcę Prezesa ARiMR. W wyniku przeprowadzonego nadzoru Agencja 

informowała SW m.in. o konieczności zwiększenia nadzoru nad pracownikami 

dokonującymi autoryzacji wniosków, przeszkolenia pracowników w zakresie 

prawidłowego trybu postępowania w przypadku stwierdzenia uchybień, podjęcia 

działań organizacyjnych w celu zapewnienia terminowego wykonywania zadań. 

                                                      
28  Irregularity Managment System – system uruchomiony przez Komisję Europejską w celu umożliwienia 

państwom członkowskim wywiązywania się z obowiązku informowania o nieprawidłowościach. 
29  Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji. 
30  Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Departamentu Audytu 

Środków Publicznych Ministerstwa Finansów oraz 16 Izb Administracji Skarbowej. 
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Dyrektor DDD ARiMR podał, że: „(…) w latach 2015-2017 nie prowadzono wizytacji 

z uwagi na trwające w SW nabory i małą ilość inwestycji zakończonych. Pierwsze 

wizytacje odbyły się w roku 2018 (województwo podlaskie i opolskie). W roku 2019 

przeprowadzono wizytacje w województwach: podkarpackim, dolnośląskim  

i warmińsko-mazurskim. Wg Harmonogramu na rok 2020 zaplanowane były  

3 wizytacje. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną czynności monitoringu 

zostały przeprowadzone w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu skanów dokumentów 

przekazanych przez Samorząd Województwa małopolskiego, mazowieckiego  

i kujawsko-pomorskiego”. 

(akta kontroli str. 306-327) 

Zgodnie z danymi zawartymi w Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji ARiMR (dalej: 

RSW), według stanu na dzień 30 sierpnia 2021 r., do ARiMR nie wpłynęły skargi 

dotyczące operacji typu drogi i operacji typu targowiska. 

Na podstawie zawartych umów delegowania zadań, SW zostały zobowiązane 

do przekazywania do ARiMR informacji o wniesionych i rozpatrywanych  

w SW skargach i wnioskach. Zgodnie z danymi zawartymi w RSW, według stanu 

na dzień 30 sierpnia 2021 r. zarejestrowano 32 skargi dotyczące operacji typu 

targowiska, oraz 24 skargi dotyczące operacji typu drogi. 

(akta kontroli str. 306-309, 342-348) 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym ARiMR do zadań Departamentu Baz 

Referencyjnych i Kontroli Terenowych ARiMR (dalej: DBRiKT ARiMR) należało  

m.in. realizowanie zadań dotyczących zarządzania kontrolami terenowymi 

w zakresie wszystkich środków pomocowych wdrażanych i zarządzanych przez 

Agencję, w tym kontroli na miejscu przeprowadzanych przez SW na podstawie 

umów delegowania. Kontrole te były przeprowadzane na postawie książki procedur 

KP-611-344-ARiMR „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań 

związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową wsi 

na obszarach wiejskich oraz „Leader” – delegowanych do samorządów województw 

– PROW na lata 2014-2020”. 

Nadzór nad SW w zakresie prawidłowości realizacji czynności kontrolnych 

sprawował DBRiKT ARiMR. Kontrole z tytułu nadzoru DBRiKT ARiMR 

przeprowadzane były w oparciu o książkę procedur KP-611-412-ARiMR 

„Przeprowadzanie kontroli podmiotów wdrażających zadania delegowane  

w zakresie prawidłowości realizacji czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 

2014-2020”. 

W latach 2016-2021 (I połowa) SW przeprowadziły 198 kontroli na miejscu, 

102 kontrole ex post oraz 2 030 wizyt dotyczących operacji typu drogi oraz 43 kontrole 

na miejscu, 12 kontroli ex post i 99 wizyt dotyczących operacji typu targowiska.  

Typowanie do kontroli na miejscu przez DBRiKT ARiMR odbywało się w oparciu  

o przepisy 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 

zgodności31, tj. metodą losową oraz metodą analizy ryzyka, w proporcji odpowiednio 

                                                      
31  Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, ze zm. 
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30-40% wydatków – dla metody losowej i 60-70% wydatków – dla metody analizy 

ryzyka. Typowanie do kontroli na miejscu przeprowadzano na podstawie złożonych 

wniosków o płatność, przed dokonaniem płatności. Przy wyborze podmiotu 

kontrolowanego do kontroli były brane następujące czynniki, tj. fakt 

przeprowadzenia kontroli w poprzednich latach w ramach PROW 2014-2020  

i stwierdzone uchybienia z tytułu nadzoru. W przypadku kontroli ex post wyborowi 

podlegał, co najmniej 1% wydatków z zachowaniem proporcji odpowiednio 20-25% 

– dla metody losowej i 80-75% – dla metody analizy ryzyka. 

Dyrektor DBRiKT ARiMR podał, m. in., że: „(…) Obecnie, w związku z panującą 

sytuacją pandemiczną, poziom typowania zarówno na etapie kontroli na miejscu, jak 

i kontroli ex post dostosowywany jest na bieżąco do aktualnie obowiązującego 

prawodawstwa. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa  

i bezstronności procesu typowania, realizowane jest ono przez dwóch pracowników 

DBRiKT, na zasadzie „dwóch par oczu” – przeprowadzana jest weryfikacja 

sekwencji kroków wprowadzania parametrów typowania. (…) Dane do 

przeprowadzenia procesu typowania pobierane są bezpośrednio z informatycznych 

systemów dziedzinowych – w przypadku działań 7.2.1 i 7.2.2 z OFSA PROW 1420”. 

Z tytułu nadzoru nad realizacją kontroli na miejscu przez SW, w latach 2017-2021  

(I połowa) DBRiKT ARiMR przeprowadził 22 kontrole sprawdzające w zakresie 

realizacji operacji typu drogi. W przypadku ośmiu kontroli stwierdzono uchybienia. 

Przeprowadzono również trzy kontrole w zakresie realizacji operacji typu targowiska. 

W przypadku dwóch kontroli stwierdzono uchybienia. W latach 2015 i 2016 nie 

przeprowadzono kontroli z tytułu nadzoru w zakresie realizacji operacji typu drogi  

i operacji typu targowiska.  

Stwierdzone uchybienia dotyczyły sposobu weryfikacji zakresu rzeczowego operacji, 

śladu rewizyjnego z przeprowadzonych czynności oraz sposobu wypełnienia raportu 

z czynności kontrolnych. Wydane przez ARiMR zalecenia pokontrolne zostały przez 

SW zrealizowane. 

 (akta kontroli str. 405-406, 411-450, 674-735) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kontrolowanym okresie, 

zapewnił prawidłowe funkcjonowanie systemu nadzoru nad wykonaniem zadań 

delegowanych do SW w zakresie przyznawania pomocy na operacje typu drogi  

i operacje typu targowiska w ramach PROW 2014-2020 przez jednostki organizacyjne 

Agencji. Zostały przeprowadzone audyty, kontrole zewnętrzne, kontrole z tytułu 

nadzoru, a także wizytacje w SW. Agencja sprawdzała wykonanie zaleceń 

pokontrolnych, które m.in. dotyczyły przestrzegania terminowości realizacji 

czynności w ramach obsługi złożonych wniosków. 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 

formułuje uwag ani wniosków. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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V.   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 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,            października 2021 r. 

 

 

 

Kontrolerzy 
Juliusz Rzeszotarski 

Główny specjalista kp. 
 

........................................................ 
podpis 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

p.o. Dyrektor 

Marek Adamiak 
 

........................................................ 
podpis 

Jolanta Krzyżanowska 

Doradca ekonomiczny 

 

 

 

........................................................ 
podpis 

 

 

 

Na podstawie art. 35c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.) w powyższym tekście dokonano sprostowania 
oczywistych omyłek pisarskich poprzez: 

 zastąpienie na str. 15 w wierszu 17 i 18 od góry wyrazów „dotyczące operacji 
typu targowiska” wyrazami „w ramach poddziałania 7.4. „Wsparcie inwestycji w 
tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury", 

 zastąpienie na str. 15 w wierszu 18 od góry wyrazów „dotyczące operacji typu 
drogi” wyrazami  „w ramach poddziałania 7.2. "Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii", 

 zastąpienie na str. 16 w wierszach od 3 do 6 od góry zdania „Przy wyborze 
podmiotu kontrolowanego do kontroli były brane następujące czynniki, tj. fakt 
przeprowadzenia kontroli w poprzednich latach w ramach PROW 2014-2020 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 
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i stwierdzone uchybienia z tytułu nadzoru” zdaniem „Przy typowaniu podmiotów 
do kontroli były brane pod uwagę następujące czynniki ryzyka: wysokość 
płatności, wykrycie nieprawidłowości, liczba lat od poprzedniej kontroli oraz inne 
elementy charakteryzujące poszczególne działania”.  

 
 
 

Kontroler 
    Juliusz Rzeszotarski 
  Główny specjalista k.p. 

…………………………… 

 

Warszawa, dnia 3 listopada 2021 r. 

 


