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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/045 – Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu administracji rolnej 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kontrolerzy 1. Joanna Szulowska, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KRR/33/2018 z dnia 17 września 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Małgorzata Grzegorczyk, inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr KRR/34/2018 
z dnia 17 września 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 

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

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 
2 listopada 2017 r.; p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 1 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 457) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwie wdrożyła i prawidłowo 
realizowała zadania przejęte od zniesionej Agencji Rynku Rolnego oraz obowiązki 
agencji płatniczej w ramach zadań zleconych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia 
Rolnictwa. Dokonywała też regularnych przeglądów i audytów dotyczących 
prawidłowości wykonania tych zadań. 

Pracownicy zniesionej Agencji Rynku Rolnego otrzymali propozycje zatrudnienia 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z wykonywanymi 
zadaniami, jednakże Prezes ARiMR, proponując zatrudnienie 146 pracownikom 
ARR, dokonał jednocześnie zmiany rodzaju ich umów o pracę – z umów na czas 
nieokreślony na umowy na czas określony, co było wprawdzie niezgodne z art. 51 
ust. 4 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa2, ale skuteczne. 

W zakresie realizacji przejętych zadań Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa:  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje 
się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2 Dz. U. poz. 624 ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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− przedłożył projekty zmian w statucie ARiMR Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz dostosował regulamin organizacyjny i wewnętrzne regulaminy 
organizacyjne poszczególnych komórek Agencji do realizacji nowych zadań; 

− zatrudnił pracowników do obsługi zadań przejętych od zniesionej Agencji Rynku 
Rolnego i przeprowadził szkolenia mające na celu prawidłową ich realizację; 

− wprowadził procedury dotyczące obsługi zadań przejętych oraz delegowanych 
do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;  

− przygotował umowę delegowania zadań Agencji do Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa; 

− dostosował systemy informatyczne do realizacji nowych zadań;  

− uzyskał pełną akredytację do obsługi nowych działań i mechanizmów 
pomocowych. 

Prawidłowo przejęto i zaewidencjonowano składniki majątkowe ze zniesionej 
Agencji Rynku Rolnego, stosownie do Zarządzenia nr 72 Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wykazu praw 
i obowiązków Agencji Rynku Rolnego, w które z dniem 31 sierpnia 2017 r. wstępuje 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa3. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie ARiMR do realizacji zadań przejętych 
od zniesionej Agencji Rynku Rolnego 

W ramach przygotowania do przejęcia zadań i pracowników zniesionej Agencji 
Rynku Rolnego (ARR) został wdrożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Agencja, ARiMR) wewnętrzny projekt w celu dostosowania tej 
jednostki do zmian w związku z nową sytuacją formalno-prawną. W ramach 
projektu w ARiMR zostały powołane podzespoły4, które miały do wykonania 
zadania z danego obszaru merytorycznego objętego dostosowaniem. 
W harmonogramie projektu określono listę zadań oraz daty rozpoczęcia 
i zakończenia ich wykonania. Termin zakończenia większości prac 
dostosowawczych wyznaczono na 31 sierpnia 2017 r. Harmonogram podlegał 
bieżącej aktualizacji w miarę postępów w realizacji poszczególnych zadań. 
Realizacja harmonogramu podlegała cyklicznej ocenie w ramach procesów 
kierowania projektem i zarządzania pracami dostosowawczymi w ARiMR.  

Zgodnie z harmonogramem, w Centrali ARiMR m.in.: 

− dostosowano statut, regulamin organizacyjny i wewnętrzne regulaminy 
organizacyjne poszczególnych komórek do realizacji nowych zadań; 

− określono zakresy czynności pracowników, tabele zastępstw i opisy stanowisk 
pracy; 

− przedstawiono wybranym pracownikom ARR propozycje zatrudnienia w ARiMR; 

− przeprowadzono rekrutację uzupełniającą zgodnie z przyznaną etatyzacją; 

− przeprowadzono szkolenia i egzaminy dla pracowników; 

                                                      
3 Zarządzenie nie zostało opublikowane. 
4 Powołano podzespoły do spraw: majątku, praw i zobowiązań, kadrowych, komunikacji, rynków rolnych oraz 

informatyczny. 
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− przyjęto przekazane przez ARR składniki majątkowe oraz dokonano zakupu 
składników majątku niezbędnych do realizacji nowych zadań; 

− wynajęto dodatkową powierzchnię biurową oraz dostosowano Archiwum 
Zakładowe do przejęcia dokumentacji ze zniesionej ARR poprzez zakup 
dodatkowego wyposażenia; 

− stworzono nowe procedury dotyczące obsługi przejętych działań i mechanizmów 
pomocowych;  

− przygotowano procedury związane z obsługą mechanizmów delegowanych do 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR); 

− przygotowano umowy delegowania zadań ARiMR do KOWR; 

− podjęto działania mające na celu dostosowanie systemów informatycznych do 
realizacji nowych zadań; 

− dokonano zmian w planie finansowym ARiMR za okres od 1 września do 
31 grudnia 2017 r.; 

− podjęto działania zmierzające do uzyskania akredytacji do obsługi nowych 
działań i mechanizmów pomocowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-19, 47-63, 253-254, 263-274, 459-460)  

W ramach realizacji zapisów Zarządzenia nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zakresu działań w celu przejęcia zadań, 
które z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa będą realizowane 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz w sprawie sposobu 
realizacji tych działań i środków niezbędnych do ich wykonania5 (Zarządzenie nr 11 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dokonano zmian w statucie6 oraz w regulaminie 
organizacyjnym ARiMR.  

W strukturze organizacyjnej Agencji wyodrębniono Departament Rynków Rolnych 
(DRR), odpowiedzialny za nadzór nad większością mechanizmów Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR) realizowanych dotychczas w ARiMR oraz przekazanych z dniem 
1 września 2017 r. z ARR7, a także za nadzór nad wszystkimi mechanizmami 
delegowanymi z ARiMR do KOWR w ramach odpowiedzialności agencji płatniczej. 
W ARiMR powołano ponadto Biuro Projektów i Procesów (BPiP) w celu 
koordynowania zadań o charakterze przekrojowym, w których realizację 
zaangażowanych będzie wiele komórek organizacyjnych z różnych obszarów 
funkcjonowania Agencji. Jednym z pierwszych zadań BPiP była koordynacja działań 
związanych z przygotowaniem ARiMR na przejęcie zadań zniesionej ARR. 

W ramach zmian statutu8, uwzględniając zwiększenie zakresu zadań ARiMR od 
dnia 1 września 2017 r., zniesiono w strukturze organizacyjnej Agencji 
Departament Działań Społecznych i Organizacji Producentów (DDSiOP) oraz 
utworzono w jego miejsce dwa nowe departamenty, tj.: Departament Działań 
Premiowych (koncentrujący nadzór nad realizacją zadań premiowych, tj. obsługą 
instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w formie płatności 

                                                      
5 Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poz. 4. 
6  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dz. U. poz. 841. 
7  W szczególności: działania kryzysowe i interwencyjne, wsparcie rynku produktów pszczelich, monitorowanie rynku mleka, 

administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży). 
8  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania 

statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dz. U. poz. 1086. 
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zryczałtowanej) oraz Departament Grup i Organizacji Producentów (realizujący 
zadania dotyczące zarządzania wykorzystaniem środków przeznaczonych na 
udzielanie pomocy dla tych podmiotów).  

Dostosowując regulamin organizacyjny do zmian dokonanych w statucie ARiMR 
oraz w celu wprowadzenia zmian w organizacji pracy niektórych departamentów, 
Prezes Agencji wydał pięć zarządzeń9 ustalających bądź zmieniających regulamin 
organizacyjny Agencji.  

(dowód: akta kontroli str. 275-406) 

Powołany z dniem 1 września 2017 r. DRR opracował i zaktualizował procedury dla 
mechanizmów WPR przejętych przez ARiMR z ARR – realizowanych jako zadania 
własne ARiMR10 oraz delegowanych11 do KOWR.  

Ponadto w ARiMR, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji mechanizmów WPR 
przejętych ze zniesionej ARR, opracowano i zaktualizowano warunki udziału 
obowiązujące beneficjentów w poszczególnych mechanizmach, które zostały 
delegowane do KOWR. Informacje te udostępniane były na stronach internetowych 
ARiMR oraz KOWR. Przed dniem 1 września 2017 r. rozpoczęto proces 
przekazywania przez ARR akt spraw do ARiMR. Dokumenty przedkładane były 
zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (pwKOWR), 
a przekazane sprawy, będące w toku postępowań administracyjnych, 
rozpatrywane były w ARiMR priorytetowo. 

(dowód: akta kontroli str. 275-406) 

Zgodnie z terminem wskazanym w art. 52 ust. 5 pwKOWR, dokumentacja związana 
z zakończonymi i wszczętymi przez ARR procedurami akredytacji agencji płatniczej 
w zakresie zadań przejmowanych przez ARiMR wpłynęła do Agencji w dniu 
31 marca 2017 r. Przekazane dokumenty dotyczyły akredytacji wydanych na okres 
od 1 maja 2004 r. do 15 października 2006 r., a także perspektywy finansowej  
2007-2013 oraz 2014-2020. 

(dowód: akta kontroli str. 255, 447) 

W wyniku przeprowadzonego w ARiMR przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej (KAS) audytu akredytacyjnego „w zakresie przejmowanych przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań na podstawie art. 49 
ust. 13 ustawy z dnia 10.02.2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wykonywanych dotychczas przez Agencję Rynku 

                                                      
9  Zarządzenie nr 48/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie 

zmiany regulaminu organizacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarządzenie nr 110/2017 Prezesa 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
organizacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarządzenie nr 170/2017 Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarządzenie nr 56/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz zarządzenie nr 70/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 
5 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

10  Zadania własne ARiMR, będące w kompetencji DRR: 1. Pomoc z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń 
z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej, 2. Administrowanie rozdysponowaniem 
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz 3. Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw. 

11 Zadania delegowane do KOWR, nadzorowane przez DRR: 1. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na 
rynkach wybranych produktów rolnych, 2. Monitorowanie produkcji oraz opłat na rynku cukru, 3. Monitorowanie produkcji 
na rynku cukru, 4. Rafinacja cukru przywiezionego spoza UE, 5. Przetwarzanie cukru przemysłowego, 6. Dywersyfikacja 
przemysłu cukrowniczego, 7. Program dla szkół, 8. Owoce i warzywa w szkole, 9. Dopłaty do spożycia mleka 
i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, 10. Wsparcie rynku produktów pszczelich, 11. Handel zagraniczny, 
12. Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, 13. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła 
i odtłuszczonego mleka w proszku oraz 14. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż. 
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Rolnego działającej, jako Agencja Płatnicza w ramach Wspólnej Polityki Rolnej” 
wydano Opinię z zastrzeżeniami12, tj. nie potwierdzono spełnienia przez agencję 
płatniczą kryteriów w obszarach: 

− I. Środowisko wewnętrzne: B. Norma w zakresie zasobów ludzkich, 
− II. Działania kontrolne: A. Procedury zatwierdzania wniosków, 
− III. Informacja i Komunikacja: B. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.  

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 
2017 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej13, ARiMR otrzymała tymczasową 
akredytację na okres 12 miesięcy od dnia 1 września 2017 r.  

Pismem z dnia 4 września 2017 r. Prezes ARiMR zobowiązał komórki organizacyjne 
ARiMR oraz KOWR do wdrożenia rekomendacji Szefa KAS niezwłocznie, 
a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 
2017 r. W celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji przedmiotowych 
rekomendacji, komórki organizacyjne ARiMR i KOWR przekazywały, do 
Departamentu Audytu Wewnętrznego (DAW) w cyklu miesięcznym, raporty 
monitorujące stan wdrożenia rekomendacji. Raporty podlegały bieżącej analizie, 
a następnie DAW przeprowadził czynności sprawdzające.  

W dniu 7 lutego 2018 r. Prezes ARiMR poinformował Ministra Finansów o wdrożeniu 
przez Agencję oraz KOWR rekomendacji Szefa KAS oraz zwrócił się do Ministra 
Finansów o podjęcie działań mających na celu przyznanie ARiMR pełnej 
akredytacji14, którą Agencja uzyskała z dniem 1 września 2018 r.15  

 (dowód: akta kontroli str. 255-256, 447) 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pwKOWR, Prezes ARiMR otrzymał w dniu 31 marca 2017 r. 
od Prezesa ARR imienny wykaz 332 pracowników ARR wykonujących zadania, 
które z dniem wejścia w życie ustawy będą realizowane przez ARiMR. Zestawienie 
dotyczyło osób zatrudnionych w Oddziałach Terenowych (OT) ARR (223 osoby) 
i w Centrali ARR (109 osób), wraz z podaniem stanowisk pracy poszczególnych 
pracowników, warunków zatrudnienia oraz posiadanych kwalifikacji i stażu pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 23, 64-80) 

Przekazany przez Prezesa ARR wykaz ulegał następnie modyfikacjom. W dniu 
12 kwietnia 2017 r. Prezesowi ARiMR przekazano zestawienie uzupełnione 
o sześciu pracowników OT ARR, natomiast w maju 2017 r., w odpowiedzi na 

                                                      
12  Stwierdzono, że ARiMR, wyznaczona do realizacji zadań przejmowanych od ARR, działającej dotychczas jako agencja 

płatnicza w ramach WPR, spełniała (określone w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 
z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego 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 (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014), Dz. Urz. UE L 255 z dnia 28 sierpnia 2014 r., 
str. 18, ze zm.), niżej wymienione kryteria akredytacji: I. Środowisko wewnętrzne: A. Struktura organizacyjna, 
C. Delegowanie, II. Działania kontrolne: B. Procedury płatności, C. Procedury księgowania, D. Procedury dotyczące 
zaliczek i zabezpieczeń, E. Procedury dotyczące długów, F. Ścieżka audytu, III. Informacja i Komunikacja: 
A. Komunikacja, IV. Monitorowanie: A. Stałe monitorowanie za pośrednictwem wewnętrznych działań kontrolnych, 
B. Oceny przeprowadzane oddzielnie przez służbę audytu wewnętrznego. 

13 Dz. U. poz. 1660. 
14  W okresie od kwietnia do sierpnia 2018 r. służby Szefa KAS przeprowadziły audyt akredytacyjny w ARiMR. 

W „Sprawozdaniu niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 908/2014 dotyczącego audytu akredytacyjnego w zakresie przejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zadań na podstawie art.49 ust. 13 ustawy z dnia 10.02.2017 r. przepisy wprowadzające ustawę 
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wykonywanych dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego działającej, jako 
Agencja Płatnicza w ramach Wspólnej Polityki Rolnej” potwierdzono wdrożenie przez ARiMR rekomendacji wydanych 
w ramach akredytacji tymczasowej. W dniu 22 sierpnia 2018 r. Szef KAS wydał opinię w sprawie spełnienia przez ARiMR 
wszystkich kryteriów akredytacyjnych wskazanych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
nr 907/2014 bez zastrzeżeń. 

15 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej, Dz. U. poz. 1676. 
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zapotrzebowanie, zgłoszone wcześniej przez Prezesa ARiMR, o wskazanie 
dodatkowych pracowników ARR, którzy zaangażowani byli w zadania z zakresu 
kontroli przejmowanych mechanizmów, Prezes ARR przekazał w trybie roboczym 
wykaz dodatkowych 15 osób, którym ARiMR mogła zaproponować zatrudnienie 
w trybie pwKOWR. W odniesieniu do dodatkowych pracowników ARR16, 

uzgodnienie co do możliwości zaproponowania zatrudnienia w ARiMR następowało 
w trybie roboczym z inicjatywy Prezesa ARR. 

(dowód: akta kontroli str. 128-131,138, 586-602) 

Ostatecznie Prezes ARiMR w dniach od 10 maja17 do 31 maja 2017 r., tj. w terminie 
określonym w art. 51 ust. 4 pwKOWR, złożył na piśmie propozycję zatrudnienia 
33418 pracownikom zniesionej ARR, z których 303 było zatrudnionych w ARR na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a 31 osób – na czas określony. 
O przebiegu procesu zatrudnienia w ARiMR pracowników zniesionej ARR Prezes 
ARiMR informował Pełnomocnika do spraw utworzenia KOWR (Pełnomocnik)19. 

Prezes ARiMR wyjaśniła, że propozycje warunków zatrudnienia w odniesieniu do 
poszczególnych osób przygotowywane były przez Dyrektorów Departamentów 
w Centrali ARiMR oraz Dyrektorów Oddziałów Regionalnych (OR) Agencji. 
Propozycje przekazywane były Prezesowi ARiMR za pośrednictwem Departamentu 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZZL), który dokonywał ich analizy i wskazywał 
na ewentualną potrzebę dokonania modyfikacji w wybranych propozycjach 
zatrudnienia. Prezes ARiMR podejmował ostateczną decyzję co do treści propozycji 
zatrudnienia kierowanej do pracowników ARR. Podpisane przez Prezesa ARiMR 
dokumenty dla pracowników ARR, w których proponowano zatrudnienie w OR 
ARiMR zostały przekazane do właściwych Dyrektorów OR. Powyższe propozycje 
dotyczyły zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
lub umowy o pracę zawartej na czas określony i zawierały ponadto następujące 
warunki: 
− stanowisko – zaproponowano następujące stanowiska pracy: naczelnik wydziału 

(jedna osoba), główny specjalista (129 osób), radca prawny (pięć osób), audytor 
wewnętrzny (cztery osoby), starszy specjalista (74 osób), starszy inżynier 
oprogramowania (jedna osoba), specjalista (114 osób), starszy referent (pięć 
osób), referent (jedna osoba)20; 

− miejsce wykonywania pracy – Centrala ARiMR, Oddział Regionalny ARiMR lub 
Biuro Powiatowe (BP) ARiMR; 

− wysokość oraz sposób i warunki wypłaty wynagrodzenia; 
− wymiar czasu pracy – pełen etat; 
− termin rozpoczęcia pracy – 1 września 2017 r.; 
− komórka organizacyjna, w której będzie wykonywana praca – Biuro lub 

Departament w Centrali ARiMR, Biuro lub Samodzielne stanowisko pracy w OR 
ARiMR albo Wydział lub Samodzielne stanowisko pracy w BP ARiMR. 

(dowód: akta kontroli str. 9-10, 39-40, 43–45,104–126, 128-137) 
                                                      
16  Dotyczy osób niewskazanych na wykazie z dnia 31 marca 2017 r., ani na zmodyfikowanych wykazach z dnia 12 kwietnia 

2017 r. i z maja 2017 r. 
17  Dzień 10 maja 2017 r., jako początkowa data składania propozycji zatrudnienia pracownikom zniesionej ARR, została 

uzgodniona z Pełnomocnikiem w trybie roboczym. Decyzją Pełnomocnika składanie propozycji miało rozpocząć się w tym 
samym czasie, zarówno przez Prezesa ARiMR w odniesieniu do pracowników ARR, jak i Pełnomocnika w odniesieniu do 
pracowników ARR i ANR. 

18  Propozycji zatrudnienia w ARiMR nie otrzymało 14 osób z 332 wskazanych na liście przekazanej przez Prezesa ARR 
w dniu 31 marca 2017 r. 

19  Informacje dotyczyły m.in.: liczby złożonych propozycji pracy pracownikom zniesionej ARR, liczby propozycji przyjętych 
i odrzuconych, złożonych zastrzeżeń oraz braku odpowiedzi na złożone propozycje w ustawowym terminie. 

20  W Centrali ARiMR, pracownikom zniesionej ARR zaproponowano następujące stanowiska pracy: naczelnik wydziału – 
1 osobie, główny specjalista – 57 osobom, radca prawny – 5 osobom, audytor wewnętrzny – 4 osobom, starszy 
specjalista – 22 osobom, specjalista, w tym specjalista inżynier oprogramowania – 14 osobom. 
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Spośród 334 pracowników ARR, którym zaproponowano ww. warunki pracy i płacy, 
propozycję przyjęło 226 pracowników21, z czego 76 osób zostało zatrudnionych 
w Centrali ARiMR, a 150 osób w OR Agencji. Spośród osób, które przyjęły 
propozycję zatrudnienia, 129 zostało zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 
czas nieokreślony, a 97 – na podstawie umowy na czas określony22. Prezes ARiMR 
wyjaśniła, że w związku z tym, że ustawa pwKOWR nie wprowadzała żadnych 
wytycznych ani kryteriów dotyczących zasad jakimi należy kierować się przy 
składaniu propozycji zatrudnienia pracownikom ARR, nadrzędnym kryterium w tym 
zakresie było dążenie do zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań. 
Przy proponowaniu warunków pracy i płacy przejmowanym pracownikom ARR 
uwzględniono staż pracy oraz ich przydatność przy realizowaniu przejmowanych zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 24-38, 215-217) 

Dyrektor DZZL wyjaśnił, że propozycji zatrudnienia w ARiMR nie otrzymały niektóre 
osoby, które były pracownikami komórki administracyjnej bądź kadrowej, a więc 
wykonywały zadania niezwiązane z tymi, które ARiMR miała przejąć od ARR. 
Pozostałe osoby nie otrzymały propozycji m.in. z uwagi na fakt, że: rozwiązały 
stosunek pracy z ARR bądź wygrały konkurs na wolne stanowisko pracy w ARiMR, 
a w jednym przypadku nie złożono propozycji zatrudnienia ze względu na krótki 
okres stażu pracownika w ARR.  

(dowód: akta kontroli str. 43-45) 

Spośród 76 osób zatrudnionych w Centrali ARiMR, najwięcej, tj. 33, podjęło pracę 
w DRR, a 12 – zostało zatrudnionych w DDSiOP. W pozostałych departamentach 
zatrudniono od jednej do pięciu osób.  

W OR ARiMR, najwięcej, tj. 67 osób (44,7% wszystkich zatrudnionych w OR 
ARiMR), zostało zatrudnionych w Biurach Działań Społecznych i Środowiskowych 
oraz Płatności Bezpośrednich.  

Agencja nie zawierała nowych umów o pracę z przejmowanymi pracownikami ARR, 
a nawiązanie stosunku pracy było udokumentowane Propozycją warunków zatrudnienia 
w ARiMR oraz Oświadczeniem o przyjęciu propozycji zatrudnienia. Jak wyjaśniła Prezes 
Agencji, w ocenie ARiMR brak było podstaw do zawierania nowych umów o pracę 
z przejmowanymi pracownikami, ponieważ zgodnie z art. 51 ustawy pwKOWR 
w przypadku złożenia oświadczenia o przyjęciu oferowanych warunków zatrudnienia 
stosunek pracy jest kontynuowany, na nowych warunkach z nowym pracodawcą. 
W konsekwencji czego, pracownikom zniesionej ARR, którzy z dniem 1 września 2017 r. 
stali się pracownikami ARiMR, nie wydawano świadectw pracy w ARR. 

(dowód: akta kontroli str. 215-217) 

Szczegółowym badaniem objęto 10 propozycji zatrudnienia, z czego siedem zostało 
przyjętych przez pracowników, a trzy – odrzucone. Badane propozycje zatrudnienia 
były zgodne z wzorem propozycji zatrudnienia opracowanym na podstawie § 1 pkt 7 
Zarządzenia nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes ARiMR podała, że wzór 
propozycji zatrudnienia przygotowany został w Departamencie  
Prawno–Legislacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz był wspólny dla 
propozycji składanych zarówno przez Prezesa ARiMR jak i Pełnomocnika. 

(dowód: akta kontroli str. 127, 141-145, 155-157, 215-217) 

                                                      
21  Wstępnie propozycję zatrudnienia w ARiMR przyjęło 231 osób, ale przed dniem 1 września 2017 r. pięć z nich rozwiązało 

umowę o pracę z ARR i nie podjęło pracy w ARiMR. 
22 W tym, na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony trwającej: 1 rok zatrudniono 43 osoby, 6 miesięcy 

zatrudniono 46 osób. Oprócz tego, zatrudniono 8 osób na podstawie umowy o pracę na czas określony trwającej od 2 lat 
i 6 miesięcy do 4 miesięcy.  
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Ponadto, w badaniu losowo wybranych dziewięciu osób zatrudnionych w Centrali 
Agencji sprawdzono, czy wykonywane zadania były zbieżne do wykonywanych 
wcześniej w ARR. Większość (siedem spośród dziewięciu) osób stwierdziło, że 
w dużej mierze wykonywane zadania nie różnią się tematyczne od tych 
wykonywanych w ARR, przy czym zakres ich obowiązków został rozszerzony oraz 
zostały im dodane nowe zadania. Dwóch pracowników, którzy w ARR zajmowali się 
obsługą mechanizmu „Wsparcie produktów pszczelich”, stwierdziło, że ich obecne 
zadania mają niewiele wspólnego lub są tylko częściowo zbieżne z zadaniami 
wykonywanymi w ARR. 

(dowód: akta kontroli str. 20-21, 83-100) 

Prezes ARiMR w 146 propozycjach zatrudnienia (tj. 48,2% z 303 pracowników, 
którzy w ARR mieli umowy o pracę na czas nieokreślony) zmienił rodzaj umowy – 
z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony. Zmiana dotyczyła 
15 osób w Centrali ARiMR oraz 131 osób w OR ARiMR. Taką propozycję zatrudnienia 
przyjęły łącznie 82 osoby (11 w Centrali Agencji i 71 w OR), spośród których 
56 osób zawarło następnie z ARiMR umowy na czas nieokreślony po zakończeniu 
trwania umowy okresowej, z 12 osobami zawarto kolejne umowy na czas określony, 
pięć umów na czas określony trwało nadal, pięć rozwiązało umowy z ARiMR przed 
upływem terminu, na który zostały zawarte, a umowy czterech osób zostały 
rozwiązane z upływem czasu, na który zostały zawarte. 

W siedmiu przypadkach w propozycji zatrudnienia zmieniono pracownikom ARR 
rodzaj umowy o pracę – z umowy na czas określony na umowę na czas 
nieokreślony, w czterech przypadkach propozycja została przyjęta23.  

(dowód: akta kontroli str. 139-145) 

Od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. w ARiMR zatrudniono 
łącznie 495 osób24 niebędących byłymi pracownikami ARR, z czego w Centrali 
ARiMR zatrudniono 94 osoby, a w OT – 401 osób. Osoby te zostały zatrudnione 
m. in: na stanowiskach referentów25 (26 osób), inspektorów26 (328 osób, w tym dwie 
osoby w Centrali), specjalistów27 (81 osób, w tym 54 osoby w Centrali), inżynierów 
oprogramowania (25 osób – wszystkie wymienione osoby zostały zatrudnione 
w Centrali), kierowników (12 osób) i zastępców kierowników (osiem osób), 
dyrektorów (pięć osób – wszystkie wymienione osoby zostały zatrudnione 
w Centrali), zastępców dyrektorów (pięć osób – wszystkie wymienione osoby zostały 
zatrudnione w Centrali). 

(dowód: akta kontroli str. 82, 215-250) 

Dyrektor DZZL podał, że osoby te zostały zatrudnione bez podziału na wakaty 
przyznane w związku z przejęciem zadań ARR i wakaty przyznane w związku 
z pierwotnymi zadaniami ARiMR i wskazał, że nie prowadzono odrębnej ewidencji 
zatrudnienia w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 43-45) 

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. w ARiMR zawarto 
również trzy umowy cywilnoprawne z osobami nie będącymi pracownikami ARiMR na 

                                                      
23 W jednym przypadku zmiana umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony dotyczyła umowy o pracę na 

czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. 
24  Z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w tym okresie na umowę na czas zastępstwa osób nieobecnych. 

W 2017 roku, w związku z przejęciem przez ARiMR z dniem 1 września 2017 r. części zadań dotychczas realizowanych 
przez ARR, przyznano ARiMR, w ujęciu średniorocznym dodatkowo 107 etatów, tym samym zwiększając planowany 
w ustawie budżetowej, średnioroczny poziom zatrudnienia w ARiMR z 10.980 etatów do 11.087 etatów. 

25  Lub starszych referentów. 
26  Lub starszych inspektorów. 
27  Lub starszych i głównych specjalistów. 
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realizację zadań przejętych ze zniesionej ARR, na łączną kwotę 20.358 zł. Przedmiotem 
tych umów była realizacja czynności dotyczących przygotowania projektów decyzji 
administracyjnych, postanowień i innych aktów administracyjnych Prezesa ARiMR jako 
organu drugiej instancji w zakresie procesów obsługiwanych przez DRR. 

(dowód: akta kontroli str. 81) 

Według stanu na koniec 2017 r. i 30 czerwca 2018 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto pracownika ARiMR w przeliczeniu na jeden etat wynosiło 
odpowiednio: 4.012 zł i 4.280 zł, a przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników 
zatrudnionych ze zniesionej ARR wynosiło: 4.135 zł i 4.409 zł i było o 3% wyższe od 
przeciętego wynagrodzenia brutto w ARiMR.  

Przeciętne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na jeden etat według stanu na 
koniec 2017 r. i 30 czerwca 2018 r, w podziale na Centralę ARiMR, OR ARiMR i BP 
ARiMR, kształtowało się następująco:  
− w Centrali ARiMR – odpowiednio: 6.675 zł i 7.025 zł, a dla zatrudnionych tam 

pracowników ze zniesionej ARR: 5.273 zł i 5.675 zł, tj. ich wynagrodzenie było 
odpowiednio niższe o 21% i 19% od przeciętnego wynagrodzenia brutto 
w Centrali ARiMR; 

− w OR ARiMR – odpowiednio: 3.863 zł i 4.143 zł, a dla zatrudnionych tam 
pracowników ze zniesionej ARR: 3.559 zł i 3.825 zł, tj. ich wynagrodzenie było 
niższe o około 8% od przeciętnego wynagrodzenia brutto w OR ARiMR; 

− w BP ARiMR – odpowiednio: 3.593 zł i 3.851 zł, a dla zatrudnionych tam 
pracowników ze zniesionej ARR: 3.556 zł i 3.825 zł, tj. ich wynagrodzenie było 
niższe o około 1% od przeciętnego wynagrodzenia brutto w BP ARiMR. 

(dowód: akta kontroli str. 22) 

Prezes ARiMR, proponując 146 pracownikom ARR zatrudnienie w ARiMR, dokonał 
jednocześnie zmiany rodzaju ich umów o pracę – z umów na czas nieokreślony na 
umowy na czas określony, co było niezgodne z art. 51 ust. 4 pwKOWR, który 
stanowi, że Prezes ARiMR w terminie do dnia 31 maja 2017 r. zobowiązany był 
zaproponować na piśmie zatrudnienie w ARiMR, określając warunki pracy i płacy, 
w tym miejsce zatrudnienia, pracownikom ARR. Pomimo to, 82 osoby przyjęły 
zaproponowane warunki, natomiast 64 osoby ich nie przyjęły. Osoby te miały prawo 
dochodzić przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. 

Odnośnie do dokonanych zmian rodzaju umów o pracę Prezes Agencji wyjaśniła, że 
„(…) W dokumencie Ocena Skutków Regulacji (sporządzonym na potrzeby ustawy) 
wskazano, że głównym założeniem ustawy jest: „Optymalizacja funkcjonowania 
agencji, a w następnym etapie innych jednostek podległych i nadzorowanych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez zmianę ich organizacji w celu lepszego 
wykorzystania zasobów i poprawę współpracy oraz przepływu informacji w zakresie 
podmiotów działających w rolnictwie oraz udzielonej pomocy, a także zmniejszenia 
kosztów funkcjonowania instytucjonalnej obsługi rolnictwa.”. Celem ustawy nie było 
przejmowanie pracowników ARR dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
i ciągłości realizacji zadań przejmowanych przez ARiMR, a optymalizacja 
funkcjonowania agencji. W sekcji 2 ust. 10 OSR wskazano, że „w obszarze 
gospodarki zasobami ludzkimi przeprowadzone przekształcenia optymalizacyjne 
zmniejszą zapotrzebowanie na pracowników z zakresu administracji (obsługa 
finansowa, księgowa, prawna, marketing, sprawozdawczość, administracja 
obiektami biurowymi, etc.) oraz wpłyną na restrukturyzację zatrudnienia 
w pozostałych obszarach. (…) w dokumencie Ocena Skutków Regulacji wskazano 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako wiodące i uczestniczące przy tworzeniu 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Ministerstwo (…) 
uznało, iż: „dopuszczalne jest, by Prezes ARiMR i Pełnomocnik, pomimo 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, proponowali inny rodzaj umowy, niż 
obowiązująca pracownika dotychczas (np. zamiast umowy o pracę na czas 
określony – umowa o pracę na czas nieokreślony i odwrotnie).”. Stanowisko to 
zostało uzasadnione tym, że sformułowania zawarte w art. 51 ust. 3 i 4 ustawy 
„Zatrudnienie” i „warunki pracy i płacy” nie są tożsame. Ministerstwo wskazało, że 
„Zatrudnienie” jest pojęciem szerszym, obejmującym nie tylko warunki pracy i płacy, 
ale również m.in. podstawę stosunku pracy. Mając na uwadze wykładnię 
autentyczną art. 51 ustawy, przedstawioną przez MRiRW w dokumencie z dnia 
25 kwietnia 2017 r. pt. Informacja prawna dotycząca zatrudnienia pracowników 
znoszonej Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych, możliwym było 
przyjęcie przez ARiMR, że zaproponowanie na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy 
pracownikom znoszonej Agencji Rynku Rolnego, których w ARR obowiązywała 
umowa o pracę na czas nieokreślony, zatrudnienia w ARiMR na podstawie umowy 
na czas określony, jest postępowaniem zgodnym z przepisami prawa.” 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela argumentacji zawartej w wyjaśnieniu Prezesa 
ARiMR. Należy podkreślić, że w piśmie z dnia 28 kwietnia 2018 r, Prezes ARiMR 
zalecił dyrektorom OR ARiMR, że „proponowanie umów na czas określony należy 
traktować jako wyjątek od zasady proponowania umów na czas nieokreślony 
i powinno być uzasadnione”. Trudno zatem uznać, że zaproponowanie 146 osobom 
(48,2%) zatrudnionym w ARR na czas nieokreślony umów na czas określony 
stanowiło „wyjątek” od przyjętej zasady.  

(dowód: akta kontroli str. 588-590) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli proponowanie przez Prezesa ARiMR nowych 
warunków pracy i płacy, nie uprawniało do zmiany umów z bezterminowych na 
terminowe, a więc do zmiany rodzaju umowy o pracę.  

Należy także zauważyć że umowa o pracę na czas nieokreślony gwarantuje 
pracownikowi najpełniejszy zakres uprawnień (praw indywidualnych i zbiorowych) 
składających się w sumie na jego status pracowniczy, w szczególności 
w najszerszym zakresie zapewnia trwałość stosunku pracy, czego wyrazem jest 
prawo pracodawcy do wypowiedzenia takiej umowy z uzasadnionych przyczyn, 
które powinny być wskazane w oświadczeniu o wypowiedzeniu. Natomiast 
w przypadku umów na czas określony brak jest takiego wymogu, co umożliwia 
wypowiedzenie takiej umowy w każdym czasie28. Zatem zmiana umowy o pracę 
z bezterminowej na terminową stwarzała możliwość „łatwego” jej rozwiązania przed 
upływem terminu, co było sprzeczne z celem art. 51 ust. 4 pwKOWR. 

Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1994 r.29 
dotyczącą interpretacji art. 42 § 1 kodeksu pracy (k. p.) regulującego wypowiedzenie 
zmieniające, nie jest dopuszczalna – przez dokonanie wypowiedzenia 
zmieniającego – zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na 
umowę na czas określony, ponieważ na płaszczyźnie przepisów prawa pracy 
„warunek umowy o pracę” nie może być utożsamiany z pojęciem jej rodzaju.  

Sąd Najwyższy podkreślił, że pojęcia „rodzaj umowy o pracę” (art. 25 § 1 k. p.) 
i „warunki umowy” są rozdzielne i autonomiczne, gdyż kodeks pracy nigdzie nie 

                                                      
28 Szerzej na temat relacji pomiędzy umowami bezterminowymi i terminowymi wypowiedziała się Teresa Bińczyk Majewska 

w glosie do uchwały SN z dnia 28 kwietnia 1994 r,, sygn.. akt I PZP52/93, opublikowane OSP 1995/12/240.  
29 Sygn. akt I PZP 52/93, OSNP 1994/11/169. 
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używa zamiennie zwrotu „rodzaj umowy” dla określenia „jej warunków” lub 
odwrotnie. Pojęcie rodzaju umowy używane jest powszechnie w orzecznictwie 
i w literaturze prawa dla oznaczenia czasu trwania umowy, a zwłaszcza dla 
dychotomicznego podziału umów na umowy bezterminowe i umowy terminowe.  

Agencja rzetelnie i terminowo zorganizowała przejęcie zadań od zniesionej Agencji 
Rynku Rolnego. Stworzono nowe procedury dotyczące obsługi przejętych 
mechanizmów oraz przygotowano procedury związane z obsługą mechanizmów 
delegowanych do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Informacje 
o zaktualizowanych zasadach obsługi mechanizmów zostały udostępnione na 
stronie internetowej ARiMR. Po uzyskaniu tymczasowej akredytacji odnośnie do 
przejętych zadań, Agencja wdrożyła rekomendacje wynikające z audytu i uzyskała 
pełną akredytację z dniem 1 września 2018 r. 

Zaproponowanie pracownikom przejmowanym z ARR zmiany rodzaju ich umów 
o pracę – z umów na czas nieokreślony na umowy na czas określony było 
wprawdzie niezgodne z art. 51 ust. 4 pwKOWR, ale skuteczne. 

2. Realizacja zadań przejętych od zniesionej Agencji 
Rynku Rolnego oraz nadzór nad realizacją zadań 
delegowanych do Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa 

Realizacja zadań delegowanych przez ARiMR do KOWR, określonych w art. 6 
ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa30, 
była wykonywana zgodnie z pkt. 1.C.1 załącznika I do rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 907/201431. 

W dniu 1 września 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy ARiMR a KOWR, 
określająca zasady współpracy i podział obowiązków w ramach jej realizacji. 
W umowie określono – oprócz delegowanych zadań – rodzaj informacji 
i dokumentów potwierdzających, które mają zostać przedłożone agencji płatniczej 
przez KOWR oraz terminy ich przedłożenia, a także zakres odpowiedzialności 
i obowiązków KOWR, w szczególności w zakresie kontroli i weryfikacji zgodności 
z przepisami Unii Europejskiej. Umowę aneksowano dwukrotnie, w dniach: 
22 czerwca 2018 r. (zmiany dotyczyły wzajemnego przekazywania danych 
osobowych i obowiązku informacyjnego) i 11 września 2018 r. (dodano zapis 
dotyczący wdrażania zaleceń, wniosków i rekomendacji w zakresie prawidłowości 
realizacji zadań delegowanych, wydanych w wyniku działań monitoringowych 
umowy oraz audytów systemu zarządzania i kontroli). 

(dowód: akta kontroli str. 420-445) 

Umowa delegowania zadań przez ARiMR do KOWR była przedmiotem czynności 
prowadzonych przez służby Szefa KAS w ramach czynności sprawdzających 
w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach EFRG i EFRROW w ARiMR za rok finansowy kończący się 
15 października 2017 r. oraz audytu akredytacyjnego przeprowadzonego przez 
niezależny podmiot audytowy w sierpniu 2018 r. W ramach audytu nie 

                                                      
30 Dz. U. z 2017 r., poz. 2137. 
31  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 dnia 28 sierpnia 2014 r., str. 
18, ze zm.). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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sformułowano zastrzeżeń i rekomendacji, a w wyniku czynności sprawdzających 
rekomendowano aktualizację umowy z KOWR.  

Prezes ARiMR wyjaśniła, że agencja płatnicza dokonywała regularnych przeglądów 
zadań delegowanych, aby potwierdzić, że praca była wykonywana w sposób 
zadawalający i była zgodna z przepisami unijnymi. 

W ramach rocznego planu audytu na 2018 r. DAW przeprowadził audyty dotyczące 
mechanizmów delegowanych do KOWR, tj.  

− Audyt prawidłowości obsługi wniosków w ramach działania: Systemy jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych, poddziałanie 3.2 Wsparcie działań 
informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku 
wewnętrznym, objętych PROW 2014-2020. W sprawozdaniu końcowym z dnia 
30 lipca 2018 r. wydano pozytywną opinię w zakresie realizacji przedmiotowego 
poddziałania PROW 2014-2020. Stwierdzono uchybienia wymagające działań 
korygujących, m.in. dotyczących: zwiększenia nadzoru nad procesem weryfikacji 
wniosków w zakresie zachowania śladu rewizyjnego danego postępowania, 
przeprowadzenia ponownej analizy niektórych wniosków w celu sprawdzenia: 
zadeklarowanej przez beneficjenta wielkości produkcji, racjonalności kosztów 
w ramach zadań ujętych w operacji czy też poprawności przeprowadzenia 
postępowania ofertowego, uzupełnienia książek procedur i  instrukcji w sposób 
zapewniający, że wszystkie możliwe i wymagane kontrole zostaną 
przeprowadzone z zachowaniem odpowiedniego śladu rewizyjnego. 

− Audyt w zakresie realizacji mechanizmu "Program dla szkół", z którego do dnia 
14 grudnia 2018 r. nie sporządzono sprawozdania końcowego. 

W ramach mechanizmów przejętych z ARR Departament Audytu Wewnętrznego 
ARiMR przeprowadził cztery zadania audytowe: 

1. Badanie akredytacyjne w ramach mechanizmu Nadzwyczajna pomoc 
dostosowawcza dla producentów mleka i rolników w innych sektorach 
hodowlanych w zakresie badania procedur ARiMR – pomoc z tytułu wyrównania 
ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju; 

2. Badanie akredytacyjne w ramach mechanizmu Pomoc z tytułu zaprzestania 
produkcji wieprzowiny dla posiadaczy świń utrzymujących nie więcej niż 50 świń 
w zakresie badania procedur ARiMR pod kątem spełniania kryteriów akredytacji 
określonych w zał. nr I do rozporządzenia nr 907/2014; 

3. Badanie akredytacyjne w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe 
producentów owoców” realizującego zadania związane z udzielaniem 
tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych 
owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z UE do Federacji 
Rosyjskiej w zakresie badania procedur ARiMR, pod kątem spełniania kryteriów 
akredytacji określonych w zał. nr I do rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 907/2014; 

W ramach powyższych badań akredytacyjnych potwierdzono, że rozwiązania 
organizacyjno-proceduralne ARiMR spełniają kryteria akredytacyjne do obsługi tych 
mechanizmów. 

4. Audyt w zakresie realizacji mechanizmu Nadzwyczajna pomoc 
dostosowawcza dla producentów mleka i rolników w innych sektorach 
hodowlanych w zakresie badania procedur ARiMR – pomoc z tytułu 
wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju. 
W sprawozdaniu z dnia 20 czerwca 2018 r. wydano pozytywną opinię 
w zakresie weryfikacji prawidłowości obsługi wniosków o pomoc oraz 
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płatność w ramach mechanizmu, przy czym stwierdzono uchybienia 
wymagające działań korygujących, m.in. w zakresie: wprowadzenia 
stosownych mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko popełnienia 
błędu przy wprowadzaniu dużych ilości danych liczbowych z dokumentów 
papierowych do aplikacji informatycznych, prowadzenia i dokumentowania 
postępowań administracyjnych oraz sporządzania wydawanych decyzji, 
zgodnie z wymaganiami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 
opracowywania wzoru karty do weryfikacji wniosków (stanowiącej załącznik 
do procedury), w takiej formie, aby w sposób przejrzysty ujmowała wszystkie 
kryteria oceny w zakresie formalnym i merytorycznym oraz wskazywała 
jednoznacznie zasady jej wypełniania przez osoby prowadzące czynności 
weryfikacyjne, przestrzegania wymogu sporządzania i dołączania do akt sprawy 
poprawnie wypełnionej Deklaracji bezstronności oraz wzmocnienia nadzoru nad 
procesem sporządzania, sprawdzania i autoryzacji list zleceń płatności. 

(dowód: akta kontroli str. 447) 

W celu zapewnienia właściwego i skutecznego systemu komunikacji pomiędzy 
KOWR i ARiMR Agencja opracowała i przekazała do stosowania przez KOWR 
„Zasady przepływu informacji dotyczące warunków i trybu przyznawania 
i zatwierdzania pomocy finansowej oraz stosowania procedur w zakresie zadań 
delegowanych przez Agencję płatniczą do KOWR”. 

Departament Rynków Rolnych ARiMR dokonywał regularnych przeglądów zadań 
delegowanych. W ich wyniku dokonywano stosownych zmian lub aktualizacji 
dokumentacji wdrożeniowej, m.in. książek procedur, warunków uczestnictwa dla 
beneficjentów oraz analiz otrzymywanych comiesięcznie z KOWR informacji 
głównie w zakresie realizacji i prognoz wykonania poszczególnych zadań. 

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/201432, 
ARiMR przekazała do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi roczne sprawozdanie o przekazanych dochodach 
i z wykonania wydatków w roku budżetowym – deklarację roczną EFRG za rok 
budżetowy 2017 obejmujące działania przejęte przez ARiMR od ARR 
i delegowane przez ARiMR do KOWR za okres od 1 września 2017 r. do 
15 października 2017 r. Sprawozdanie za okres od 16 października 2017 r. do 
15 października 2018 r. zostanie przekazane w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r.  

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 908/2014, ARiMR przekazywała do Komisji Europejskiej za pośrednictwem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Miesięczne deklaracje wydatków 
w podziale zgodnie z nomenklaturą budżetu Unii, według rodzaju wydatków 
i dochodów - T104” obejmujące działania przejęte przez ARiMR od ARR 
i delegowane przez ARiMR do KOWR za okres od 1 września 2017 r. do 
30 września 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 257-260) 

W ramach zadań przejętych przez ARiMR z ARR w okresie od 1 września 2017 r. 
do 31 grudnia 2017 r. zrealizowano płatności dotyczące działań: 

− Owoce i warzywa w szkole – 14 wniosków na kwotę 1.179,1 tys. zł; 

                                                      
32  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące 

stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych 
i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń 
i przejrzystości, Dz. Urz. UE L 255 z dnia 28 sierpnia 2014 r. str. 59 . Dz. Urz. UE L 255 z dnia 28 sierpnia 
2014 r., str. 18, ze zm. 
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− Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 
– 80 wniosków na kwotę 835,5 tys. zł; 

− Wsparcie rynku produktów pszczelich – 167 wniosków na kwotę 13.629,3 tys. zł; 

− Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych 
produktów rolnych – 11 wniosków na kwotę 12.362,9 tys. zł; 

− Interwencyjny zakup i sprzedaż masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku – 
43 wnioski lub umowy na zakup na kwotę 14.097,6 tys. zł brutto, 17 ofert lub 
umów na przechowywanie na kwotę 4.352,4 tys. zł brutto; 

− Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw – dwa wnioski na 
kwotę 33 tys. zł; 

− Pomoc z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju 
w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej – 212 wniosków na kwotę 
2.416,1 tys. zł; 

− Pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych 
organizacji producentów owoców i warzyw – trzy wnioski na kwotę 1.443,7 tys. zł. 

Analogicznie, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. zrealizowano 
płatności w działaniach33: 

− Owoce i warzywa w szkole – jeden wniosek na kwotę 2.521,3 tys. zł; 

− Program dla szkół – 2.282 wnioski na kwotę 152.400 tys. zł; 

− Wsparcie rynku produktów pszczelich – 12 wniosków na kwotę 115,9 tys. zł; 

− Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych 
produktów rolnych – 13 wniosków na kwotę 9.898,6 tys. zł; 

− Interwencyjny zakup i sprzedaż masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku 
– 21 wniosków lub umów na zakup na kwotę 6.825,2 tys. zł brutto, 17 ofert 
lub umów na przechowywanie na kwotę 6.531,1 tys. zł brutto; 

− Pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych 
organizacji producentów owoców i warzyw – siedem wniosków na kwotę 
788,9 tys. zł; 

− Dopłaty do materiału siewnego – dokonano34 24.746 płatności na kwotę 
36.624,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 451-455, 603-614) 

Szczegółowe badanie 4035 losowo wybranych płatności wykazało, że były one 
dokonane zgodnie z ustalonymi procedurami i w przewidzianych terminach. 

(dowód: akta kontroli str. 647-648) 

Od stycznia 2018 r., stosownie do art. 47a pwKOWR, ARiMR przejęła z KOWR 
realizację programu „Dopłaty do materiału siewnego”. Dokumentacja związana 
z dopłatami dotyczącymi wniosków i decyzji za lata 2007-2017 została przekazana 
z Centrali KOWR oraz OT KOWR odpowiednio do Centrali ARiMR i oddziałów 
regionalnych lub biur powiatowych ARiMR.  

 

W celu przygotowania do realizacji tego programu w ARiMR: 

                                                      
33 Działania „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw” oraz „Pomoc z tytułu wyrównania ceny sprzedaży 

świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej” zakończono w 2017 r. 
34 Stan na dzień 30 listopada 2018 r., dokonywanie płatności rozpoczęto od dnia 29 października 2018 r. 
35 Po cztery płatności w każdym z dziesięciu działań, w ramach których dokonano płatności w okresie od 1 września 2017 r. 

do 30 listopada 2018 r. 
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− wdrożono książki procedur;  

− w okresie od dnia 3 lipca do dnia 31 sierpnia 2017 r. oddelegowano pracowników 
ARiMR do OT ARR do pomocy przy obsłudze wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany. Ponadto, przeprowadzono szkolenia wewnętrzne dotyczące 
realizacji tego programu dla pracowników BP i OR ARiMR za pomocą platformy 
Skype (łącznie w styczniu i czerwcu 2018 r. przeszkolono około 1400 osób), 
a w lutym 2018 r. przeprowadzono szkolenie dla pracowników infolinii ARiMR; 

− wdrożono aplikację informatyczną Programy Wsparcia Krajowego do obsługi 
programu. 

Według stanu na dzień 30 listopada 2018 r. nie wystąpiły przypadki stwierdzenia przez 
Prezesa ARiMR36 nieważności decyzji wydanych przez Dyrektora Generalnego KOWR 
w sprawach dotyczących przyznania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanych za 2017 r. 

W dniu 15 stycznia 2018 r.37 ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.  

Agencja rozpoczęła wydawanie decyzji przyznających pomoc od dnia 
8 października 2018 r., tj. w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 21 września 2018 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów 
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 
kwalifikowany za rok 201838. Od dnia 29 października 2018 r. rozpoczęto wypłaty 
dla producentów rolnych. Z dniem 27 października 2018 r. Agencja wstrzymała 
wydawanie decyzji w związku z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie wykorzystania w 2018 r. krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy 
de minimis w rolnictwie39. 

W okresie od 2 października 2018 r. do 31 października 2018 r. Agencja, realizując 
powyższy program, korzystała z pomocy pracowników KOWR. Porozumienie 
pomiędzy ARiMR i KOWR w tej sprawie zawarto w dniu 2 października 2018 r. 
Wsparcie było przeznaczone dla OR Agencji, w których złożono najwięcej wniosków 
o przyznanie dopłaty do materiału siewnego.  

(dowód: akta kontroli str. 257, 260-261, 501, 584, 612-616, 619-625) 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa od dnia 1 września 2017 r., zadanie realizacji wsparcia 
pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej40 wykonywał KOWR jako zadanie 
delegowane zgodnie z pkt 1.C.1 załącznika I do rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

Z dniem 1 września 2017 r. siedem osób zajmujących się w zniesionej ARR 
wsparciem rynku produktów pszczelich zostało zatrudnionych w DRR. Spośród tych 

                                                      
36 Stosownie do art. 47a ust. 6 pkt 2 pwKOWR. 
37 Stosownie do §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania 

wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113, poz. 945 ze zm.). 

38 Dz. U. poz. 1862. 
39 O którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 
z dnia 24 grudnia 2013 r., str. 9). 

40 Z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz dokonywania płatności, o którym mowa w art. 7 ust. 1 
akapit drugi rozporządzenia 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, str. 18, ze zm.). 
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osób, trzy zostały oddelegowane do KOWR celem obsługi mechanizmu w okresie 
od dnia 5 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., jedna od dnia 
7 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. i jedna od dnia 30 listopada 2017 r. 
do 31 grudnia 2017 r.  

Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. wszystkie powyższe osoby były 
zatrudnione w DRR41 i wykonywały pracę polegającą na opracowywaniu 
i aktualizacji książek procedur związanych z obsługą mechanizmu wsparcie rynku 
produktów pszczelich oraz współpracy i monitorowaniu KOWR, realizującego 
zadanie delegowane.  

Prezes ARiMR wyjaśniła, że pierwszy okres obowiązywania porozumienia (od dnia 
4 września do dnia 31 października 2017 r.) skorelowany był z zakończeniem roku 
finansowego, tj. 15 października 2017 r. i związaną z tym potrzebą rozliczenia 
działań pomocowych delegowanych do KOWR, w tym mechanizmu wsparcia rynku 
produktów pszczelich. W ramach porozumienia, pracownicy ARiMR zostali 
oddelegowani do pracy w KOWR w celu sprawnej obsługi mechanizmu oraz wypłaty 
producentom produktów pszczelich wszystkich zobowiązań. Drugi okres 
obowiązywania porozumienia (od dnia 29 listopada do dnia 31 grudnia 2017 r.) był 
dedykowany głównie transferowi niezbędnej wiedzy oraz przeszkoleniu przez 
pracowników ARiMR pracowników KOWR, którzy będą obsługiwać wyżej 
wymieniony mechanizm pomocowy. W dniach 1–28 listopada 2017 r. nie było 
potrzeby oddelegowania pracowników ARiMR do pracy w KOWR i tym samym 
zawierania regulacji formalnych w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 144-145, 262) 

Z dniem 1 września 2017 r. ARiMR zapewniła nieodpłatnie pełny dostęp KOWR do 
krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności.  

(dowód: akta kontroli str. 262) 

W okresie objętym kontrolą do ARiMR wpłynęło 16 skarg dotyczących sposobu 
realizacji zadań przejętych od ARR oraz zadań delegowanych do KOWR. Agencja 
rozpatrzyła 16 skarg (z tego jedna została uznana za zasadną) i na 15 z nich 
udzieliła odpowiedzi42. Złożone skargi dotyczyły w większości nadzwyczajnej 
pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych oraz nadzwyczajnych środków 
wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich 
przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. 

(dowód: akta kontroli str.446) 
 

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

  

                                                      
41 Dwóch z siedmiu pracowników zakończyło pracę w ARiMR: jeden z dniem 28 lutego 2018 r., drugi z dniem 4 czerwca 2018 r. 
42 Na jedną z rozpatrzonych skarg nie udzielono Skarżącemu odpowiedzi, gdyż przedmiotowa skarga była kolejną złożoną 

przez beneficjenta, którego poprzednia skarga została uznana za bezzasadną. W związku z tym, że Skarżący nie 
podniósł w drugiej skardze żadnych nowych okoliczności, ARiMR podtrzymała swoje poprzednie stanowisko, bez 
zawiadamiania Skarżącego o tym fakcie, a sprawę odłożono ad acta. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Prawidłowo realizowano obsługę mechanizmów WPR przejętych od zniesionej ARR. 
Umowa z KOWR na realizację zadań delegowanych została zawarta w terminie 
umożliwiającym ich kontynuację. Agencja dokonywała regularnych przeglądów 
i audytów dotyczących prawidłowości wykonania tych zadań. Terminowo 
zrealizowano wnioski o dokonanie płatności, w tym także dotyczące dopłat do 
materiału siewnego za 2018 r. Zapewniono KOWR dostęp do krajowego systemu 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności. Terminowo przekazywano sprawozdania wynikające 
z rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z ustalonym stanem faktycznym Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
uwag i wniosków pokontrolnych.  

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli43 
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. 

Uprzejmie proszę Panią Prezes o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania ustaleń kontroli. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 
Warszawa, dnia               stycznia 2019 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Kontrolerzy p. o. Dyrektor 
Waldemar Wojnicz Joanna Szulowska 

Główny specjalista kp. 

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

  

Małgorzata Grzegorczyk 
Inspektor kp.  

........................................................ 
 

podpis  
 

                                                      
43 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 1000. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


