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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
P/14/124 – Skuteczność przyjętych procedur i podejmowanych działań w celu ograniczenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler Stanisław Żukowski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91456 z dnia 12 września 2014 r.                                           (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Agencja Rynku Rolnego – Oddział Terenowy w Białymstoku (dalej „OT ARR” lub „Oddział”), 
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prezesem Agencji Rynku Rolnego jest Radosław Szatkowski. Dyrektorem OT ARR od 17 
sierpnia 2009 r. jest Wojciech Kasjanowicz.  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działania Oddziału w zakresie udzielania 
producentom rolnym w 2014 roku2 pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków 
wspierania rynku wieprzowiny w Polsce, zwanych dalej „Mechanizmem wsparcia”.  

Pracownicy OT ARR zostali właściwie przygotowani do obsługi Mechanizmu wsparcia. 
W trakcie udzielania producentom rolnym pomocy finansowej przestrzegano zasad 
i procedur określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej3 i prawa krajowego4. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Realizacja pomocy finansowej w ramach Mechanizmu wsparcia 
1.1. Przygotowanie do realizacji obsługi Mechanizmu wsparcia 

1.1.1. Wykonywanie zadań związanych z realizacją Mechanizmu wsparcia w OT ARR 
zostało przypisane: 

 ośmiu pracownikom Sekcji Interwencji (w tym m.in. kierownikowi tej Sekcji i trzem 
pracownikom okresowo oddelegowanym z innych sekcji5) – w zakresie prowadzenia 
postępowań związanych z udzielaniem pomocy w ramach Mechanizmu wsparcia,  

 siedmiu pracownikom Sekcji Kontroli Technicznych (w tym jej kierownikowi) – w zakresie 
kontroli w rzeźniach, 

 trzem pracownikom innych sekcji OT ARR – w zakresie wprowadzania do systemu 
informatycznego (uprawnienia operatora) danych zawartych we wnioskach o przyznanie 
pomocy.                (dowód: akta kontroli str. 2-12) 

Wszyscy pracownicy OT ARR, którym powierzono realizację zadań w zakresie Mechanizmu 
wsparcia zostali objęci szkoleniami w tym zakresie. Kierownicy Sekcji Interwencji i Sekcji 
Kontroli Technicznych oraz dwóch pracowników z tych sekcji uczestniczyli w szkoleniach 
zorganizowanych 7 kwietnia 2014 r. w Centrali ARR. Pozostali pracownicy zostali 
przeszkoleni w OT ARR w ramach szkoleń kaskadowych, zorganizowanych w dniach 8-19 

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

negatywna. 
2 Od 1 stycznia 2014 r. do zakończenia kontroli NIK (9 października 2014 r.). 
3 W szczególności, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmującego 

nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. U. UE L Nr 95 z 29 marca 2014 r., s. 24 ze zm.), dalej 
zwane „rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 324/2014”. 

4 M.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 
związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny (Dz. U. z 2014 r., poz. 460), dalej 
zwane „rozporządzeniem w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny”. 

5 Dwóm pracownikom od 28 kwietnia 2014 r., a kolejnemu od 12 czerwca 2014 r.  

Ocena ogólna 
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kwietnia 2014 r. Zakres szkoleń obejmował takie zagadnienia, jak: ogólne zasady środków 
kontroli zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (dalej „ASF”), 
obowiązki ARR wynikające z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 324/2014, 
przyjmującego nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce oraz 
prawodawstwa krajowego, zasady działania mechanizmu (obieg dokumentów, składanie 
wniosków, wypłaty), proces kontroli w ramach Mechanizmu wsparcia (zasady 
przeprowadzania kontroli).           (dowód: akta kontroli str. 4, 13-18) 

Obsługę i weryfikację wniosków oraz proces wydawania decyzji w sprawie udzielenia 
pomocy zorganizowano w sposób określony procedurami, szerzej opisanymi w pkt 1.1.3, 
1.2.1 i 1.2.5 niniejszego wystąpienia. 

1.1.2. W ramach działań informacyjnych na temat realizacji Mechanizmu wsparcia, Oddział 
upublicznił informacje o możliwości składania wniosków o pomoc finansową, wskazując 
m.in.: termin i miejsce złożenia wniosku, stawkę pomocy (35,7 euro/100 kg masy tuszy), 
masę i kategorię zwierząt, których pomoc dotyczy, stronę internetową ARR, na której 
zostały zamieszczone m.in. wzór wniosku i szczegółowe warunki udzielania pomocy. 

Informacje te przekazano do upublicznienia lokalnym mediom (prasa, radio, telewizja)6 oraz 

starostwom powiatowym i urzędom gmin (drogą mailową w dniu 9 kwietnia 2014 r.). 
Ponadto 16-17 kwietnia 2014 r. 44 urzędom gmin, których obszary zostały objęte 
ograniczeniami weterynaryjnymi wprowadzonymi w związku ze zwalczaniem ASF (dalej 
zwane „obszarami objętymi ograniczeniami weterynaryjnymi”), przekazano ulotki dotyczące 
programu pomocy dla producentów świń (w ilości od 10 do 90 sztuk do każdego 
z urzędów). Działania informacyjne o realizacji Mechanizmu wsparcia były prowadzone 
przez pracownika Sekcji Informacji i Promocji.     (dowód: akta kontroli str. 4, 19-25) 

1.1.3. W zakresie przygotowania realizacji Mechanizmu wsparcia w OT ARR obowiązywały 
i były stosowane następujące uregulowania / procedury ustalone przez Prezesa ARR: 

 „Warunki udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku 
wieprzowiny” (wprowadzone zarządzeniem Nr 35/2014/Z z dnia 9 kwietnia 2014 r.), 
zwane danej „warunkami udzielania pomocy w ramach Mechanizmu wsparcia”, 

 księga procedur „Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny” (wprowadzona 
zarządzeniem Nr 36/2014/KP z dnia 9 kwietnia 2014 r., zmienionym zarządzeniem 
Nr 52/2014/KP z 9 maja 2014 r.), obejmująca procedury: „Rozliczanie pomocy 
finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny” 
i „Kontrole w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny”. 

W dokumentach tych zostały uregulowane wszystkie zagadnienia związane z realizacją 
Mechanizmu wsparcia, w szczególności: wskazano odpowiednie akty prawne Unii 
Europejskiej i krajowe, warunki udzielenia pomocy finansowej, ustalono procedury obsługi 
i weryfikacji wniosków oraz wydawania decyzji, przyznania i wypłaty należnej kwoty pomocy 
finansowej oraz procedury kontroli w rzeźniach. Określono także zasięg terytorialny obszaru 
objętego ograniczeniami weterynaryjnymi, ustanawianego w decyzjach wykonawczych 
Komisji Europejskiej i okresy ich obowiązywania. Wprowadzono też stosowne wzory 
dokumentów, m.in. wniosku o udzielenie pomocy finansowej, postanowień, wezwań, 
decyzji, karty kontrolnej, poleceń przeprowadzenia kontroli oraz raportu kontroli 
administracyjnej i księgowej w rzeźni.         (dowód: akta kontroli str. 53-118) 

 

                                                      
6 W lokalnej prasie ukazały się artykuły informujące  o afrykańskim pomorze świń oraz wsparciu finansowym 

dla producentów wieprzowiny, np. publikacje w dzienniku „Gazeta Współczesna”: „W tym roku dzików jest wyjątkowo dużo” 
(nr 73 z 15 kwietnia 2014 r.), „Pieniądze za świnie” (nr 77 z 22 kwietnia 2014 r.), „Wnioski za świnie” (nr 115 z 20 maja 
2014 r.). Na zlecenie Centrali ARR zamieszczono ogłoszenia dotyczące pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych 
środków wsparcia rynku wieprzowiny w dziennikach „Kurier Poranny” (18 i 25 kwietnia 2014 r.) i „Gazeta Współczesna” 
(15 i 18 kwietnia 2014 r.) oraz tygodniku „Kontakty” (20 kwietnia 2014 r.). Materiały informacyjne z tego zakresu zostały 
wyemitowane w TVP Białystok – codziennym programie „Obiektyw” (3 i 15 kwietnia 2014 r.) oraz w Polskim Radiu 
Białystok (11, 15 i 16 kwietnia 2014 r.). 
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1.2. Obsługa i weryfikacja wniosków oraz wydawanie decyzji w sprawie przyznania 
środków w ramach Mechanizmu wsparcia 

1.2.1. Dane z wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mechanizmu wsparcia, 
po odnotowaniu na nich daty i godziny wpływu (w Sekcji Administracji), były ujmowane 
przez Sekcję Interwencji w wykazie złożonych wniosków (prowadzonym w formie arkusza 
kalkulacyjnego), w którym odnotowano: numer wniosku, datę wpływu wniosku, nazwę / imię 
i nazwisko wnioskodawcy, jego adres, numer CRP, numer siedziby stada oraz łączną, 
objętą wnioskiem i dostarczoną do uboju liczbę loch / pozostałych świń i ich masę 
(w zależności od tego jak wykazano ją we wniosku, tj. masę tusz – MPC albo masę świń 
w wadze żywej). Wzór tego wykazu OT ARR otrzymał z Centrali ARR (15 kwietnia 2014 r.). 

Wnioski były następnie przekazywane do rejestracji w systemie informatycznym – aplikacji 
WNW („Pomoc finansowa w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku 
wieprzowiny”), udostępnionej przez Centralę ARR. W aplikacji tej, dane z wniosków były 
rejestrowane od 24 kwietnia 2014 r. przez Sekcję Interwencji (po uprzednim wprowadzeniu 
danych rejestracyjnych wnioskodawcy przez Sekcję Administracji). I tak: 

 Sekcja Administracji wprowadzała takie dane jak: data wpływu wniosku, 
numer rejestracyjny, nazwa lub imię i nazwisko, NIP, PESEL, numer producenta 
rolnego7, dane adresowe wnioskodawcy, numer rachunku bankowego, 

 Sekcja Interwencji wprowadzała dane adresowe siedziby stada (gospodarstwa), 
numer siedziby stada (z odznaczeniem czy stado ma siedzibę na obszarze objętym 
ograniczeniami weterynaryjnymi), numer faktury sprzedaży i jej datę (z odznaczeniem 
czy faktura spełnia warunki do objęcia pomocą) oraz dane ze specyfikacji świń 
dostarczonych do uboju, tj. datę dostawy oraz – odrębnie dla każdej sztuki i w podziale 
na lochy i pozostałe świnie – masę świń wyrażoną w wadze żywej albo masę tusz. 

W systemie informatycznym nie rejestrowano danych ze świadectw zdrowia i pozwoleń 
na przemieszczanie zwierząt (kopie tych dokumentów były załączone do wniosku, a ich 
skany dostępne w aplikacji WNW) ani z raportów kontroli w rzeźniach (raporty te wpływały 
do Sekcji Interwencji i były włączane do dokumentacji poszczególnych spraw). 

(dowód: akta kontroli str. 122-123) 

Decyzje w sprawie pomocy finansowej były generowane z systemu informatycznego i w nim 
rejestrowane. W aplikacji WNW odnotowywano historię zmian w zakresie obsługi wniosku, 
dane pracownika zajmującego się wnioskiem (wprowadzaniem, weryfikacją) oraz dane 
osoby przygotowującej decyzję (pracownik Sekcji Interwencji) i zatwierdzającej decyzję 
(kierownik Sekcji Interwencji).         (dowód: akta kontroli str. 122-123) 

1.2.2. W świetle obowiązujących procedur (wymienionych w pkt. 1.1.3 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego), OT ARR nie przypisano obowiązków sprawozdawczych 
związanych z realizacją Mechanizmu wsparcia, w szczególności w zakresie: sporządzania 
informacji o wprowadzonych środkach i kontrolach, przekazywania do Komisji Europejskiej 
tygodniowych komunikatów i sprawozdania w sprawie wdrożenia rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (UE) nr 324/2014.          (dowód: akta kontroli str. 89-92) 

1.2.3. Do 30 maja 2014 r.8 do OT ARR wpłynęło 668 wniosków o udzielenie pomocy 
w ramach Mechanizmu wsparcia, które dotyczyły 21.589 świń, w tym 293 loch i 21.296 
innych świń. W podziale na powiaty wnioski przedstawiały się następująco: 

 augustowski – 22 wnioski, dotyczące jednej lochy i 194 pozostałych świń, 

 białostocki – 11 wniosków, dotyczących 11 loch i 551 pozostałych świń, 

 bielski – 29 wniosków, dotyczących 36 loch i 4.464 pozostałych świń, 

 hajnowski – 12 wniosków, dotyczących trzech loch i 988 pozostałych świń, 

 sejneński – 234 wnioski, dotyczące 91 loch i 7.289 pozostałych świń, 

 siemiatycki – 63 wnioski, dotyczące 52 loch i 2.663 pozostałych świń, 

                                                      
7 Nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa numer w krajowym systemie ewidencji producentów 

rolnych, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 
8  Termin ustalony w § 5 ust. 6 rozporządzenia w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny. 
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 sokólski – 297 wniosków, dotyczących 97 loch i 5.147 pozostałych świń. 

Uzupełnień lub poprawek wymagało 34,0% (tj. 227) terminowo otrzymanych wniosków. 
Do 30 maja 2014 r. jeden wniosek nie został uzupełniony i Oddział pozostawił go 
bez rozpoznania, zaś po upływie tego terminu wpłynął inny wniosek, w stosunku do którego 
wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.   (dowód: akta kontroli str. 119) 

1.2.4. W ramach realizacji Mechanizmu wsparcia w OT ARR została przyznana pomoc 
finansowa w łącznej kwocie 2.919.258 zł (dopłaty do 269 loch i 20.776 pozostałych świń), 
w tym: 

 Od 5 maja do 27 czerwca 2014 r. przyznano 2.917.765 zł na podstawie 660 decyzji, 
z tego: 

 641 decyzji na kwotę 2.817.659 zł przyznających pomoc w pełnym zakresie objętym 
wnioskami (dopłaty do 224 loch i 20.070 pozostałych świń), 

 19 decyzji na kwotę 100.106 zł przyznających pomoc w niepełnej wysokości 
określonej we wniosku (tj. dopłaty do 45 loch i 695 pozostałych świń oraz 
odmawiających udzielenia dopłat do 22 loch i 38 pozostałych świń). 
                     (dowód: akta kontroli str. 120, 130-131) 

W OT ARR nie wystąpiły przypadki odmowy udzielenia pomocy w ramach Mechanizmu 
wsparcia z powodu braku środków finansowych.      (dowód: akta kontroli str. 120) 

Siedmioma decyzjami (dotyczącymi dwu loch i 489 pozostałych świń) odmówiono 
udzielenia pomocy finansowej z powodu niespełnienia warunków przez wnioskodawców, 
w tym:  

 w czterech sprawach z powodu dostarczenia do uboju świń z terenu gmin Puńsk 
i Krasnopol po 30 marca 2014 r., tj. po wyłączeniu tych gmin z obszarów objętych 
ograniczeniami weterynaryjnymi (nie został spełniony warunek ustalony w art. 1 
ust. 2 pkt c rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 324/2014 i w pkt. 5.4 
warunków udzielania pomocy w ramach Mechanizmu wsparcia),  

 w dwóch sprawach ze względu na dokonanie uboju po 25 maja 2014 r. tj. po terminie 
określonym w art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia i w pkt. 5.8 warunków 
udzielania pomocy w ramach Mechanizmu wsparcia, 

 w jednej sprawie z powodu dołączenia do wniosku oświadczania potwierdzającego 
przemieszczenie świń do rzeźni, zamiast kopii pozwolenia na ich przemieszczanie, 
wymaganego w § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie nadzwyczajnych środków 
wspierania rynku wieprzowiny. 

 1.374 zł i 119 zł przyznano wnioskodawcom (odpowiednio decyzją Dyrektora OT ARR 

wydaną w trybie art. 132 Kpa9 i decyzją Prezesa ARR) w wyniku zmiany dwóch 

z sześciu decyzji Dyrektora OT ARR (dwóch odmownych i czterech przyznających 
pomoc częściową), od których wniesiono odwołania.  

(dowód: akta kontroli str. 120, 130-143) 

1.2.5. Badanie dokumentacji losowo wybranych 50 spraw (7,5% ogółu), w których udzielono 
pomocy w łącznej kwocie 151.656 zł (5,2% wartości ogółem udzielonej pomocy) wykazało, 
że w OT ARR przestrzegano ustalonych procedur obsługi i weryfikacji wniosków oraz 
wydawania decyzji. W szczególności: 

 we wszystkich sprawach wnioski i załączona do nich dokumentacja zostały 
zweryfikowane przez pracowników Sekcji Interwencji, co skutkowało skierowaniem w 16 
sprawach wezwań do poprawienia błędów we wnioskach lub usunięcia braków 
(najczęściej braku potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem). 
Czynności rejestracji i weryfikacji kompletności wniosków były dokonywane przez 
pracowników Sekcji Interwencji, a zatwierdzenia dokonywał kierownik tej Sekcji. 
Analogicznie przebiegało sprawdzanie warunków do przyznania pomocy i sporządzenie 
stosownej decyzji; 

                                                      
9 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). 
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 w 49 sprawach, w których wnioskodawcom przyznano pomoc finansową, decyzje 
zostały wydane na podstawie kompletnych wniosków zawierających dane i załączniki 
wymagane § 5 ust. 3-5 rozporządzenia w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania 
rynku wieprzowiny, w tym kopie: 

 faktur sprzedaży świń objętych wnioskiem i ich specyfikacji zawierających masę 
każdej sztuki wyrażoną w wadze żywej lub masie poubojowej ciepłej (MPC), 

 dokumentów weterynaryjnych, tj. świadectw zdrowia zwierząt i pozwoleń na ich 
przemieszczanie potwierdzających, że chów świń objętych fakturami odbywał się 
na obszarze objętym ograniczeniami weterynaryjnymi, zaś dostawa do uboju miała 
miejsce z zastosowaniem zaostrzonych wymogów wynikających z przepisów 
weterynaryjnych10. 

W jednej sprawie, wniosek nie zawierał pozwolenia powiatowego weterynarza 
weterynarii na przemieszczanie zwierząt (przedłożono oświadczenie potwierdzające fakt 
dokonania przemieszczenia świń do rzeźni i wnioskodawca nie uzupełnił tego braku), 
co skutkowało wydaniem przez Oddział decyzji odmownej, która została utrzymana 
przez Prezesa ARR; 

 ilości – wykazanych w poszczególnych wnioskach – poddanych ubojowi świń, do których 
wnioskodawcy ubiegali się o pomoc, nie przekraczały ilości świń figurujących 
w świadectwach zdrowia i pozwoleniach na przemieszczenie; 

 wydanie decyzji każdorazowo poprzedziły kontrole w rzeźniach, udokumentowane 
raportami z kontroli administracyjnej i księgowej rzeźni (szerzej opisane w pkt. 1.2.6 
niniejszego wystąpienia); 

 decyzje zawierały wszystkie elementy wymagane art. 107 §1 Kpa (w tym pouczenie 
o możliwości wniesienie odwołania od decyzji do Prezesa ARR), przy czym w przypadku 
decyzji przyznających pomoc (w całości uwzględniających wniosek) odstąpiono od ich 
uzasadnienia (na podstawie art. 107 § 4 Kpa) i nadano im rygor natychmiastowej 
wykonalności (stosownie do § 8 rozporządzenia w sprawie nadzwyczajnych środków 
wspierania rynku wieprzowiny); 

 we wszystkich sprawach wartość mas poszczególnych świń bądź tusz prawidłowo 
wprowadzono do sytemu informatycznego (aplikacji WNW). System informatyczny 
prawidłowo: dokonywał automatycznego przeliczenia masy świń wyrażonej w wadze 
żywej na masę tusz (MPC) bądź odwrotnie, redukował masę tusz MPC do wartości 
100 kg (jeżeli masa tuszy przekraczała tę wartość), wyliczał kwotę pomocy 
dofinansowania dla poszczególnej sztuk (wyrażoną w euro i w PLN, przy kursie euro 
z 30 kwietnia 2014 r. wynoszącym 4,2024 zł) i dokonywał podsumowania wartości masy 
zredukowanej (zakwalifikowanej do pomocy), liczby świń (w rozbiciu na lochy i pozostałe 
świnie) i kwoty pomocy dla danego wniosku;  

 49 z 50 decyzji wydano z zachowaniem miesięcznego terminu załatwienia sprawy 
ustalonego w art. 35 § 3 Kpa, zaś w jednym przypadku decyzję wydano po 34 dniach 
od złożenia wniosku (ze względu na podjęcie czynności wyjaśniających rozbieżności 
pomiędzy numerem świadectwa zdrowia dostarczonego do OT ARR i numerem takiego 
świadectwa znajdującego się w rzeźni).     (dowód: akta kontroli str. 144-199) 

1.2.6. Wydanie decyzji w każdej z 50 zbadanych spraw zostało poprzedzone kontrolami 
w rzeźniach, wymaganymi art. 4 ust. 1 pkt c i d oraz ust. 2 rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) Nr 324/2014. Wszystkie przeprowadzone kontrole udokumentowano raportami 
z kontroli administracyjnej i księgowej w rzeźni, sporządzonymi według wzoru określonego 
przez Prezesa ARR11, w których potwierdzono dane istotne dla przyznania pomocy 
w ramach Mechanizmu wsparcia i jej wysokości, w szczególności: 

                                                      
10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku 

z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r. poz. 247 ze zm.), obowiązującego do 30 marca 
2014 r. oraz rozporządzenia  z dnia 31 marca 2014 r. w tej samej sprawie (Dz. U z 2014 r. poz. 420 ze zm.).  

11 Załącznik do procedury „Kontrole w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny”, ustalonej 
zarządzeniem prezesa ARR Nr 36/2014/KP z dnia 9 kwietnia 2014 r. 
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 zweryfikowano dane z – dołączonych do wniosków o udzielenie pomocy – faktur 
i specyfikacji dostarczonych do uboju świń / tusz (dane o masie każdej tuszy 
zamieszczono w raportach lub dołączonych do nich załącznikach), 

 potwierdzono daty uboju świń, które we wszystkich przypadkach mieściły się w terminie 
do 25 maja 2014 r. 

W raportach tych odnotowywano także inne informacje wymagane w art. 4 ust. 1 pkt d 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 324/2014, takie jak: masa oraz całkowita 
liczba zwierząt, data i godzina załadunku i rozładunku, liczba świń i loch poddanych ubojowi 
w rzeźni, numer zezwolenia na przemieszczanie zwierząt lub świadectwa zdrowia, 
a w odniesieniu do dostaw po 29 marca 2014 r. – numery plomb środków transportu tych 
zwierząt, o ile takie dane znalazły się w dokumentacji będącej w rzeźni (według adnotacji 
w raportach z kontroli najczęściej stwierdzano brak danych dotyczących: daty lub godziny 
załadunku / rozładunku, numeru pozwolenia na przemieszczenie, numeru plomb środków 
transportu).             (dowód: akta kontroli str. 144-161, 187-193) 

1.2.7. Według danych uzyskanych w ramach kontroli NIK prowadzonych w powiatowych 
inspektoratach weterynarii, od 26 lutego do 25 maja 2014 r. odnotowano trzy przypadki 
wprowadzenia świń do stad mających siedzibę na obszarach województwa podlaskiego 
objętych ograniczeniami weterynaryjnymi. Dotyczyło to łącznie 1.212 sztuk (dwa przypadki 
w powiecie sejneńskim na ogółem 1.211 sztuk i jedna sztuka w powiecie sokólskim). 
W żadnej w tych spraw do 25 maja 2014 r. nie doszło do sprzedaży świń wprowadzonych 
do stad i skorzystania z pomocy w ramach Mechanizmu wsparcia. 
                    (dowód: akta kontroli str. 200) 

 

1.3. Wykorzystanie środków Mechanizmu wsparcia oraz efekty jego realizacji 

W ramach Mechanizmu wsparcia w OT ARR udzielono pomocy finansowej 570 
beneficjentom na łączną kwotę 2.919.258 zł, w tym 40.358 zł do loch (269 szt.) 
i 2.878.900 zł do pozostałych świń (20.776 szt.). Większość środków finansowych trafiło 
do dwóch powiatów: sejneńskiego – 956.607 zł (32,8%) i sokólskiego – 711.057 zł (24,4%). 
W podziale na powiaty dane te przedstawiały się następująco: 

 augustowski – pomoc 17 beneficjentom na 25.248 zł, w tym 150 zł do loch (jedna szt.) 
i 25.098 zł do pozostałych świń (194 szt.), 

 białostocki – pomoc 10 beneficjentom na 78.311 zł, w tym 1.650 zł do loch (11 szt.) 
i 76.660 zł do pozostałych świń (551 szt.), 

 bielski – pomoc 29 beneficjentom na 628.716 zł, w tym 5.401 zł do loch (36 szt.) 
i 623.315 zł do pozostałych świń (4.464 szt.), 

 hajnowski – pomoc 11 beneficjentom na 137.233 zł, w tym 300 zł do loch (dwie szt.) 
i 136.933 zł do pozostałych świń (939 szt.), 

 sejneński – pomoc 175 beneficjentom na 956.607 zł, w tym 12.002 zł do loch (80 szt.) 
i 944.604 zł do pozostałych świń (6.834 szt.), 

 siemiatycki – pomoc 63 beneficjentom na 382.086 zł, w tym 6.301 zł do loch (42 szt.) 
i 375.785 zł do pozostałych świń (2.657 szt.), 

 sokólski – pomoc 265 beneficjentom na 711.057 zł, w tym 14.553 zł do loch (97 szt.) 
i 696.504 zł do pozostałych świń (5.137 szt.). 

Najwyższe średnie kwoty pomocy na jednego beneficjanta przypadły beneficjentom 
z powiatów bielskiego (21.680 zł) i hajnowskiego (12.476 zł), zaś najniższe – z powiatów 
augustowskiego (1.485 zł) i sokólskiego (2.683 zł).      (dowód: akta kontroli str. 121) 

Całość środków przyznanej pomocy wypłacono przed 31 sierpnia 2014 r., tj. z zachowaniem 
terminu wynikającego z art. 3 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
Nr 324/2014 oraz określonego w pkt. 8.3 – ustalonych przez Prezesa ARR – warunków 
udzielania pomocy w ramach Mechanizmu wsparcia. W 49 sprawach (z 50 objętych 
badaniem), w których wnioskodawcom przyznano pomoc w łącznej kwocie 151.656 zł, 
wypłaty zostały dokonane z zachowaniem 21 dniowego terminu (liczonego od dnia wydania 
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decyzji), określonego w pkt. 8.3 warunków udzielania pomocy w ramach Mechanizmu 
wsparcia.                 (dowód: akta kontroli str. 121, 144-161) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie OT ARR do obsługi 
nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, realizację zadań w tym zakresie 
i wykorzystanie środków pomocy finansowej. 

 

2. Nadzór i kontrola 

2.1. W zakresie systemu nadzoru i kontroli nad realizacją Mechanizmu wsparcia w OT ARR 
obowiązywały ustalenia zarządzenia Prezesa ARR określone w procedurze „Rozliczanie 
pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny” 
(w OT ARR nie opracowano własnych unormowań). Obsługa i weryfikacja wniosków oraz 
wydawanie decyzji w sprawie pomocy finansowej w ramach Mechanizmu wsparcia 
odbywały się z zachowaniem wymogów ustalonych w tej procedurze. W szczególności, 
określono w niej osoby (według stanowisk) odpowiedzialne i uprawnione do wykonywania 
konkretnych czynności oraz zawarto ich szczegółowy opis na każdym etapie postępowania. 
Czynności na poszczególnych etapach (rejestracja i weryfikacja wniosku, weryfikacja 
ewentualnego uzupełnienia wniosku, przyznanie pomocy – wydanie decyzji, akceptacja 
kwoty do zapłaty) były dokumentowane w kartach kontrolnych spraw. W kartach tych, 
potwierdzano wykonanie i datę wykonania poszczególnych czynności przez pracownika 
Sekcji Interwencji, weryfikację poprawności tych czynności przez innego pracownika oraz 
zatwierdzenie przez kierownika tej Sekcji. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 76-107, 144-161, 194-196) 

2.2. W OT ARR nie przeprowadzano wewnętrznych kontroli przestrzegania przez 
pracowników obowiązujących zasad i procedur postępowania w sprawach obsługi 
i weryfikacji wniosków w ramach Mechanizmu wsparcia. Na szczeblu OT ARR 
nie funkcjonowały komórki kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 26-46) 

2.3. Realizacja przez OT ARR zadań z zakresu Mechanizmu wsparcia była przedmiotem 
audytu certyfikacyjnego Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, przeprowadzonego 
8 września 2014 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku. W trakcie audytu 
zbadano jeden wniosek pod kątem terminowości jego złożenia, rejestracji, zgodności 
z zasadami programu i ustawodawstwem wspólnotowym, kompletności, autoryzacji, 
zgodności z obowiązującymi procedurami, wyliczenia wysokości płatności. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono.          (dowód: akta kontroli str. 4, 125-129) 

2.4. Do OT ARR nie wpłynęła żadna skarga dotycząca obsługi i realizacji Mechanizmu 
wsparcia.                  (dowód: akta kontroli str. 4) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację i funkcjonowanie nadzoru 
nad realizacją Mechanizmu wsparcia w OT ARR. 

 

 

 

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi 
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 Delegatury NIK 
w Białymstoku. 

 

Białystok, dnia 31 października 2014 r. 

 

 

Kontroler 
Stanisław Żukowski  

główny specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 

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

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


