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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/18/045 - Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu administracji rolnej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Piotr Borkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli
nr LGD/190/2018 z 31 października 2018 r.;

2. Ewa Gross, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/160/2018 z 17 września 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pomorski Oddział Regionalny
w Gdyni, 81-332 Gdynia, ul. Hugo Kołłątaja 1

Karol Narloch, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Gdynj1(dalej: "Dyrektor Oddziału")

(dowód: akta kontroli str. 670)

II. Ocena kontrolowanej działalności2
Podjęte w okresie objętym kontrolą3 w Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni (dalej: "Oddział") działania w celu
wdrożenia zadań przejętych od zniesionego Oddziału Terenowego Agencji Rynku
Rolnego w Gdyni (dalej: "OT ARR") były prawidłowe. Zadania te ujęto
w regulaminie, zapewniono pracownikom je wykonującym warunki biurowe do ich
realizacji, a składniki mienia OT ARR przejęto i prawidłowo zaewidencjonowano.
Pracownikom OT ARR terminowo przekazano propozycje zatrudnienia w Oddziale
na warunkach pracy i płacy odpowiadających ujętym w otrzymanym przez Oddział
wykazie. Dwóm z tych pracowników zaproponowano zmianę rodzaju umowy o pracę
(z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony), co - w ocenie NIK-
było niezgodne z art. 51 ust. 4 Przepisów wprowadzających ustawę o KOWR4.
Należy jednak zauważyć, że ww. propozycje podpisał Prezes Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: "Agencja"), a Dyrektor Oddziału
został upoważniony do ich doręczenia pracownikom OT ARR.

W okresie objętym kontrolą w Oddziale na bieżąco realizowano wszystkie zadania
przejęte od OT ARR. Objęte badaniem dziewięć spraw z zakresu zadań przejętych
po ARR Oddział załatwił prawidłowo i terminowo, za wyjątkiem jednej, przy której

Od 10 lipca 2017 r. (od 27 marca 2017 r. do 91ipca 2017 r. pełnił obowiązki Dyrektora Oddziału).
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, bądż uzupełnia ocenę ogólną
o dodatkowe wyjaśnienie.

3 Kontrolą objęto okres od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r. Ponadto, dla realizacji celów kontroli
przewidziano zbadanie zagadnień z okresu wcześniejszego, mających istotny wpływ na działalność objętą
kontrolą, a także zdarzeń występujących do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

4 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, ze zm.).
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Opis stanu
faktycznego

przekroczono termin załatwiania spraw, określony w przepisach art. 35 § 3 k.p.a.5.

Wprawdzie przekroczenie terminu załatwienia tej sprawy zostało spowodowane
czynnikiem niezależnym od Oddziału, to jednak Oddział nie wypełnił wynikającego
z przepisów art. 36 k.p.a. obowiązku zawiadomienia strony ojej niezałatwieniu
w terminie ze wskazaniem przyczyny zwłoki, nowego terminu jej załatwienia oraz
pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przygotowanie Oddziału do wdrożenia zadań przejętych od zniesionego
Oddziału Terenowego ARR, w tym zatrudnienia pracowników tego Oddziału
ARR

1.1. W Oddziale, zgodnie z harmonogramem przygotowania Agencji do przejęcia
z dniem 1 września 2017 r. zadań ARR, m.in.:
-dostosowano wewnętrzny regulamin organizacyjny do realizacji nowych zadań

(zadanie realizowane przez Biura Powiatowe, dotyczące dopłat z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,
uwzględniono w regulaminie organizacyjnym Agencji),

-przeprowadzono rekrutacje uzupełniające zgodnie z przyznaną etatyzacją
-przejęto przekazane przez OT ARR składniki majątkowe,
-dostosowano powierzchnię biurową i archiwum do nowych zadań (m.in.

zwiększono wynajmowaną powierzchnię biurową i zainstalowano na niej sieć
komputerową oraz systemy: alarmowy i kontroli dostępu).

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że w związku z przejęciem zadań od OT ARR nie było
potrzeby dokonywania zakupów uzupełniających.

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 9-71, 193-282)

Dyrektor Oddziału został z dniem 11 maja 2017 r. upoważniony przez Prezesa
Agencji do doręczania w jego imieniu propozycji zatrudnienia w Agencji, określającej
warunki pracy i płacy, w tym miejsce zatrudnienia, pracownikom ARR, o których
mowa wart. 51 ust. 2 i 4 Przepisów wprowadzających ustawę o KOWR.

(dowód: akta kontroli str. 109-118)
1.2. Oddział 21 kwietnia 2017 r. otrzymał imienny wykaz 13 pracowników
zatrudnionych w ARR6 (z tego: 12 na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony i jednego - na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa
pracownika z powodu jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy) w pełnym
wymiarze czasu pracy, którzy mieli zostać zatrudnieni w Agencji do wykonywania
w Oddziale zadań przejętych od ARR (dalej: "wykaz"). Wykaz ten, zawierający m.in.
informacje o stanowiskach ww. pracowników, ich kwalifikacjach, obsługiwanych
przez nich mechanizmach i procedurach oraz stażu pracy (w tym stanowiskowym),
2 maja 2017 r. uzupełniono o informację o ich wynagrodzeniach zasadniczych brutto
w ARR. W wykazie ujęto:
- siedmiu głównych specjalistów, o średniej stażu pracy 17,9 lat (od sześciu

do 321at), średnim miesięcznym wynagrodzeniu zasadniczym brutto 3 171,43 zł
(od 3000,00 zł do 3 500,00 zł), legitymujących się wykształceniem wyższym;

5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
ze zm.).

6 Świadczących pracę w OT ARR.

3



- dwóch starszych specjalistów, o średniej stażu pracy 15,5 lat (12 i 19 lat),
średnim miesięcznym wynagrodzeniu zasadniczym brutto 3 000,00 zł
(2900,00 zł i 3100,00 zł), legitymujących się wykształceniem wyższym;

- czterech specjalistów, o średniej stażu pracy 12,8 lat (od pięciu do 24 lat),
średnim miesięcznym wynagrodzeniu zasadniczym brutto 2937,50 zł
(od 2750,00 zł do 3050,00 zł), z których jeden legitymował się wykształceniem
wyższym, a trzech - średnim.

(dowód: akta kontroli str. 671-734, 746-751)

Zgodnie z art. 51 ust. 4 Przepisów wprowadzających ustawę o KOWR Prezes
Agencji zobowiązany był do zaproponowania do 31 maja 2017 r. pracownikom ARR
ujętym w wykazie zatrudnienia w Agencji, z określeniem warunków ich pracy i płacy,
w tym miejsca zatrudnienia.
Wszystkim 13 pracownikom ARR objętym wykazem doręczono, od 11 maja 2017 r.
do 17 maja 2017 r. (tj. w terminie, o którym mowa wart. 51 ust. 4 ww. ustawy),
propozycje zatrudnienia w Agencji na stanowiskach pracy w Oddziale, z tego:
- 10 pracownikom, zatrudnionym w ARR na podstawie umowy o pracę na czas

nieokreślony: na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na warunkach
pracy i płacy (wymiar czasu pracy, stanowisko?, wynagrodzenie zasadnicze
brutto) zgodnych z warunkami ujętymi w wykazie. Zaproponowane warunki
przyjęło dziewięciu pracowników. W dniu 30 września 2018 r. w Agencji
zatrudnionych było siedmiu z nich (z dwoma w dniach 3 i 30 września 2017 r.
rozwiązano umowy o pracę za porozumieniem stron), w tym jeden, awansowany
21istopada 2017 r. na naczelnika wydziału;

- jednemu pracownikowi, zatrudnionemu w ARR na podstawie umowy o pracę
na czas zastępstwa pracownika z powodu jego usprawiedliwionej nieobecności
w pracy: na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na warunkach
pracy i płacy (wymiar czasu pracy, stanowisko, wynagrodzenie zasadnicze
brutto) zgodnych z warunkami ujętymi w wykazie. Pracownik przyjął
zaproponowane mu warunki i 30 września 2018 r. był zatrudniony w Agencji;

- dwóm pracownikom, zatrudnionym w ARR na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony: na podstawie umowy o pracę na czas określony (od 1 września
2017 r. do 31 grudnia 2017 r.), na warunkach pracy i płacy (wymiar czasu pracy,
stanowiskoB,wynagrodzenie zasadnicze brutto) zgodnych z warunkami ujętymi
w wykazie. Jeden z ww. pracowników nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub
odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków i jego stosunek pracy w ARR
z dniem 31 sierpnia 2017 r. wygasł, a drugi propozycję przyjął. Stosunek pracy
z ww. pracownikiem ustał 30 września 2018 r., tj. z upływem czasu, na który
zawarto z nim kolejną umowę o pracę na czas określony (od 1 stycznia 2018 r.
do 30 września 2018 r.).

(dowód: akta kontroli str. 671-734, 746-758)

7 Jeden pracownik ARR (według wykazu: starszy specjalista) 10 kwietnia 2017 r. otrzymał awans
na głównego specjalistę, o czym Oddział uzyskał informację 1 września 2017 r. Pracownik 30 maja 2017 r.
przyją! zaproponowane mu stanowisko starszego specjalisty.

8 Jeden pracownik ARR (według wykazu: starszy specjalista) 10 kwietnia 2017 r. otrzymał awans
na głównego specjalistę, o czym Oddział uzyskał informację 1 września 2017 r. Pracownik 26 maja 2017 r.
przyją! zaproponowane mu stanowisko starszego specjalisty.
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W ocenie NIK, propozycja zmiany rodzaju umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony na umowę o pracę na czas określony była niezgodna z art. 51 ust 4
Przepisów wprowadzających ustawę o KOWR.

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że nie posiada wiedzy, dlaczego w Agencji dopuszczono
możliwość zmiany rodzaju umowy o pracę w propozycjach zatrudnienia, składanych
pracownikom ARR.

(dowód: akta kontroli str. 764-765)
Z wyjaśnień Dyrektora Oddziału wynika, że:
- przy przygotowywaniu dla Prezesa Agencji propozycji zatrudnienia na czas

określony (od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.) dla dwóch pracowników
zatrudnionych w ARR na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
kierował się wątpliwościami, co do spełnienia przez nich oczekiwań związanych
z pracą w Agencji;

- nieprzedłużenie drugiej umowy o pracę na czas określony jednemu z ww.
pracowników spowodowane było niedostatecznym (w ocenie Dyrektora)
zaangażowaniem w pracy tego pracownika;

- z 11 pracowników ARR, którzy przyjęli zaproponowane warunki zatrudnienia
w Agencji, ośmiu zaproponowano stanowiska, na których zajmowali się m.in.
realizacją zadań przejętych z ARR. Ponieważ mechanizm dopłat z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany jest obsługiwany przez Biura Powiatowe Agencji, trzem
pracownikom zaproponowano pracę na stanowiskach zbliżonych, jednak
niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami przejętymi z ARR.

(dowód: akta kontroli str. 758-760)
W związku z nieprzyjęciem zaproponowanych warunków zatrudnienia przez dwóch
pracowników ARR oraz rozwiązaniem w dniach 3 i 30 września 2017 r. umów
o pracę z dwoma byłymi pracownikami ARR, w Oddziale zatrudniono czterech
pracowników (niebędących wcześniej pracownikami ARR), z tego z dniem:
- 14 listopada 2017 r. jednego z naboru zewnętrznego - na stanowisku referenta

z wynagrodzeniem zasadniczym 2 700,00 zł brutto, na podstawie umowy o pracę
na okres próbny do 13 lutego 2018 r. Z pracownikiem podpisano następnie
umowę o pracę na czas określony do 13 lutego 2019 r. (na stanowisku
inspektora, bez zmiany wynagrodzenia);

- 15 listopada 2017 r. dwóch z naboru zewnętrznego - na stanowiskach
referentów z wynagrodzeniem zasadniczym 2700,00 zł brutto, na podstawie
umów o pracę na okres próbny do 14 lutego 2018 r. Z pracownikami podpisano
następnie umowy o pracę na czas określony do 14 lutego 2019 r., przy czym
jednemu z nich zmieniono stanowisko (inspektor) i wynagrodzenie (2850,00 zł
brutto);

- 1 stycznia 2018 r. jednego - na stanowisku referenta z wynagrodzeniem
zasadniczym 2700,00 zł brutto, na podstawie umowy o pracę na czas określony
do 31 grudnia 2018 r. Pracownik wcześniej był zatrudniony w Biurze
Powiatowym w Chojnicach na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa
pracownika z powodu jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

(dowód: akta kontroli str. 672-734, 737-745, 767)
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Realizowane od 2018 r. zadanie dotyczące dopłat z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany było obsługiwane
przez pracowników Biur Powiatowych Agencji w ramach dwóch stanowisk9.
W strukturze Agencji nie przewidziano stanowiska pracy przypisanego wyłącznie
do obsługi ww. zadania. Zatrudnienie w Biurach Powiatowych działających
na terenie objętym właściwością Oddziału na stanowiskach obsługujących m.in. ww.
zadanie zwiększyło się w kontrolowanym okresie z 96 do 112 pracowników.

(dowód: akta kontroli str. 737-745, 766)

Z wyjaśnień Dyrektora Oddziału wynika, że:
- przeszkolenie pracowników realizujących w Biurach Powiatowych ww. zadanie

przeprowadzili pracownicy Departamentu Wsparcia Centrali Agencji za pomocą
platformy Skype w dniach 15-16 stycznia 2018 L i 22 czerwca 2018 L,

- przy realizacji ww. zadania nie korzystano z pomocy pracowników Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

(dowód: akta kontroli str.737-745)

Przeciętne wynagrodzenie, w przeliczeniu na pełny etat1O, pracowników
merytorycznych Oddziału11wynosiło 3829,45 zł na 31 grudnia 2017 r. i 4071,13 zł
na 30 czerwca 2018 r. i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia pracowników
Oddziału zatrudnionych ze zniesionej ARR o - odpowiednio - 262,17 zł
(3567,28 zł) i 203,63 zł (3 867,50 zł).

(dowód: akta kontroli str. 735-736)

W związku z wstąpieniem12przez Agencję, z dniem 31 sierpnia 2017 L, W prawa
i obowiązki ARR, w tym dniu Oddział przejął protokołami zdawczo-odbiorczymi: dwa
samochody osobowe i cztery urządzenia do nawigacji GPS (ujęte następnie
w księgach rachunkowych Agencji w kwotach zgodnych z wykazanymi w ww.
protokołach i dokumentach ,,01"13), a także meble biurowe14 (ujęte następnie
w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Oddział).

(dowód: akta kontroli str. 119-188)

Na dzień 31 sierpnia 2017 L w Oddziale nie przeprowadzono inwentaryzacji.
Przeprowadzono ją (metodą spisu z natury)15w dniach 9-21 września 2018 L W jej
wyniku stwierdzono, że Oddział był w posiadaniu składników mienia przejętych
od ARR (nie stwierdzono niedoborów lub nadwyżek w ww. zakresie). Przejęte środki
prawidłowo opisano w arkuszach spisowych i sprawozdaniu zespołu spisowego,
a także wykazano w ewidencji środków trwałych Agencji.

(dowód: akta kontroli stL 139-188)
Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny przejętych od ARR składników
majątkowych (o wartości początkowej przekraczającej 1 000 zł) potwierdziły,
że znajdują się one w zasobach Oddziału.

(dowód: akta kontroli str. 189-191)

9 ,Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków l' i ,Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków 2'.
10 Wynagrodzenie zasadnicze z dodatkiem funkcyjnym i dodatkiem za wieloletnią pracę.
11 Z wyłączeniem stanowisk dyrektorów oraz pracowników Biur Powiatowych.
12 Z mocy prawa, zgodnie z art. 46 ust. 3 Przepisów wprowadzających KOWR.
13 Wartość początkowa ww. składników mienia (umorzona w całości na dzień przejęcia) wynosiła 139,7 tys. zł

(133,9 tys. zł - samochody i 5,8 tys. zł - urządzenia GPS).
14 O jednostkowej wartości zakupu od 45 zł do 1 256 zł.
15 Zgodnie z pismem Zastępcy Prezesa Agencji z 9 kwietnia 2018 r., nr P-526-DK-SKI.360.7.2018.TS.
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Ustalone
nieprawidłowości

1.3. W Oddziale zapewniono realizację mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,
przejętych od zniesionej ARR, przez m.in.: dostosowanie wewnętrznego regulaminu
organizacyjnego Oddziału do realizacji nowych zadań, a także stosowanie, objętych
akredytacją Ministra Rozwoju i Finansów i zatwierdzonych przez Prezesa Agencji
lub jego Zastępców, procedur realizacji mechanizmów rynkowych obsługiwanych
dotychczas przez ARR.

(dowód: akta kontroli str. 6-74)
W okresie objętym kontrolą służby Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadziły
w Oddziale trzy audyty certyfikujące przejęte z ARR mechanizmy rynkowe/działania.
Dotyczyły one:
- pomocy na ograniczenie produkcji mleka, realizowanej w ramach Europejskiego

Funduszu Rolniczego Gwarancji,
- nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników

w innych sektorach hodowlanych - pomoc w formie refundacji kosztów zakupu
jałówek hodowlanych ras mlecznych;

- obsługi programów operacyjnych uznanych organizacji producentów warzyw
i owoców.

W wyniku przeprowadzenia dwóch pierwszych audytów nie stwierdzono
nieprawidłowości i nie sformułowano rekomendacji. Do zakończenia kontroli do
Oddziału nie wpłynęła informacja o wynikach audytu dotyczącego obsługi
programów operacyjnych uznanych organizacji producentów warzyw i owoców.

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 76-107, 762-763)

W Oddziale nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych dotyczących realizacji
zadań przejętych od ARR.

(dowód: akta kontroli str. 75)
1.4. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki stwierdzenia przez
Dyrektora Oddziału nieważności decyzji wydanych przez organy Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach dotyczących przyznania dopłat z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany za 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 109-111)

W działalności Oddziału w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości

Podjęte w okresie objętym kontrolą w Oddziale działania w celu wdrożenia zadań
przejętych od zniesionego OT ARR były prawidłowe. Zadania te ujęto w regulaminie,
zapewniono pracownikom je wykonującym warunki biurowe do ich realizacji,
a składniki mienia OT ARR przejęto i prawidłowo zaewidencjonowano. Pracownikom
OT ARR terminowo przekazano propozycje zatrudnienia w Oddziale na warunkach
pracy i płacy odpowiadających ujętym w otrzymanym przez Oddział wykazie. Dwóm
z tych pracowników zaproponowano zmianę rodzaju umowy o pracę (z umowy
na czas nieokreślony na umowę na czas określony), co - w ocenie NIK - było
niezgodne z art. 51 ust. 4 Przepisów wprowadzających ustawę o KOWR. Należy
jednak zauważyć, że ww. propozycje podpisał Prezes Agencji, a Dyrektor Oddziału
został upoważniony do ich doręczenia pracownikom OT ARR.
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2. Realizacja przez Oddział zadań przejętych od zlikwidowanego Oddziału
Terenowego ARR

2.1. W okresie objętym kontrolą, Oddział realizując zadania przejęte od ARR,
prowadził sprawy związane z:
- przyznawaniem pomocy finansowej w ramach mechanizmu pomocy finansowej

na ograniczenie produkcji mleka,
- przyznawaniem pomocy finansowej w ramach mechanizmu dalszego wsparcia

kryzysowego producentów owoców i warzyw,
- przyznawaniem pomocy finansowej w ramach mechanizmu nadzwyczajnej

pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach
hodowlanych,

- uznawaniem: grup producentów rolnych i ich związków oraz organizacji
producentów i zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw,

- dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany (zadanie realizowane przez Biura Powiatowe).

(dowód: akta kontroli str. 602-610)

W okresie objętym kontrolą do Oddziału nie wpłynęły skargi na realizację zadań
przejętych od ARR.

(dowód: akta kontroli str. 5, 75)

2.2. Oddział 1 września 2017 r. otrzymał od znoszonego Oddziału Terenowego ARR
do realizacji 26 spraw (24 dotyczące uznawania grup producentów rolnych i ich
związków, jedną - dotyczącą zatwierdzenia programu operacyjnego i jedną -
przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego).
Do 31 grudnia 2017 r. zakończono 23 z ww. 26 spraw (21 spraw dotyczących
uznania grup producentów rolnych i ich związków16 oraz sprawy dotyczące:
zatwierdzenia programu operacyjneg017 i przyznania pomocy finansowej
na dofinansowanie funduszu operacyjneg018). Z pozostałych trzech spraw
(dotyczących uznania grup producentów rolnych i ich związków): jedną zakończono
w 2018 r. wydaniem decyzji, natomiast dwie są w trakcie załatwiania.

(dowód: akta kontroli str. 603-610, 762-763)

2.3. Od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r., poza sprawami opisanym
w punkcie 2.2. wystąpienia, wpłynęło do Oddziału 15 wniosków o załatwienie spraw
z zakresu zadań przejętych od ARR: sześć - dotyczących uznania grup
producentów rolnych i ich związków, dwa - o przyznanie wsparcia finansowego
producentom owoców wycofanych z rynku, jeden - o przyznanie pomocy finansowej
na dofinansowanie funduszu operacyjnego oraz sześć powiadomień o zamiarze
dokonania operacji wycofania produktów z rynku. Do 30 września 2018 r.
rozpatrzono dziewięć z 15 ww. wniosków (w trakcie rozpatrywania było sześć
wniosków dotyczących uznania grup producentów rolnych i ich związków).

(dowód: akta kontroli str. 604-610)

16 Postępowania zakończono wydaniem: pięciu zaświadczeń potwierdzających spełnianie przez grupę
producentów rolnych warunków uznania, ośmiu decyzji o stwierdzeniu niespełniania warunków uznania,
trzech decyzji umarzających postępowanie i pięciu decyzji w sprawie uznania grupy producentów rolnych
i zatwierdzenia planu biznesowego.

17 Postępowanie zakończono wydaniem dwóch decyzji (w których m.in. zatwierdzono zmiany programu
i funduszu operacyjnego).

18 Postępowanie zakończono wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie 165,5 tys. zł.
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Ponadto do Biur Powiatowych z terenu właściwości Oddziału wpłynęło w 2018 r.
(do 30 września) 3.212 wniosków w sprawie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany19.Do 30 września
2018 r. nie wydano decyzji w sprawie przyznania ww. dopłat z uwagi na fakt,
że przepisy określające ich stawki weszły w życie 29 września 2018 r.20.

(dowód: akta kontroli str.737-745, 761)
2.4. W okresie objętym kontrolą na zadania przejęte od ARR wydano (w 2018 r.)
225,3 tys. zł, z tego na przyznanie: pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu
operacyjnego dla dwóch podmiotów - 174,0 tys. zł i wsparcia finansowego dwóm
producentom owoców wycofanych z rynku - 51,3 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 604-608)
Badanie skuteczności realizacji przez Oddział zadań przejętych od ARR,
przeprowadzone na dziewięciu wybranych losowo sprawach21wykazało, że przy ich
rozpatrywaniu przestrzegano obowiązujących procedur (w tym dotyczących m.in.
kompletności wniosków, stosowanych wzorów dokumentów, zasad i trybu
uzupełnienia i usuwania błędów we wnioskach), regulacji dotyczących oceny
operacji, przepisów i regulacji dotyczących zasad weryfikacji wniosków oraz
wyliczenia i wypłaty należnej kwoty płatności/dopłaty. We wszystkich z badanych
spraw przeprowadzono wymagane kontrole.

(dowód: akta kontroli str. 341-601,611-625)
Osiem z objętych badaniem spraw załatwiono - po uwzględnieniu terminów
i okresów podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. - w ciągu miesiąca,
tj. w terminie określonym wart. 35 § 3 tej ustawy, natomiast jedną - po tym terminie.

(dowód: akta kontroli str. 341-342, 593-603)
Oddział niezwłocznie przekazywał Centrali Agencji właściwe dokumenty związane
z prowadzonym przez Dyrektora Oddziału, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie
innych ustaw22, rejestrem grup producentów rolnych. Rejestr zawierał elementy
wymagane art. 9 ust. 2 ww. ustawy. Działania pracowników Oddziału w zakresie
prowadzenia Rejestru były zgodne z procedurą obowiązującą w Agencji23,
a o zmianach w Rejestrze, zgodnie z art. 9 ust. 6 ww. ustawy, informowani byli
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes Agencji.

(dowód: akta kontroli str. 642-669)
W okresie objętym kontrolą Oddział przeprowadził 23 kontrole grup producentów
rolnych, z tego siedem przed wydaniem decyzji o uznaniu grupy (art. 12 ust. 2a
pkt 1 ww. ustawy), 12 - w realizacji obowiązku przeprowadzenia takiej kontroli
co najmniej raz na dwa lata od daty wydania decyzji o uznaniu grupy (art. 12 ust. 2a
pkt 2 ww. ustawy) oraz cztery - potwierdzające warunki uznania grupy (art. 4 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów

19 W ramach naboru prowadzonego od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r.
20 Rozporządzenie 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
2018 (Dz. U. poz. 1862) weszło w życie 29 września 2018 r. Od tego dnia do 17 pażdziernika 2018 r.
wydano 850 decyzji.

21 Dwie sprawy dotyczące wsparcia producentów rolnych (wsparcie kryzysowe producentów owoców
iwarzyw) i siedem spraw dotyczących dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany.

22 Dz. U. z 2018 r. poz. 1026.
23 ,Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków'.

9



Ustalona
nieprawidłowość
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Wniosek pokontrolny

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-202024).

(dowód: akta kontroli str. 637-639)

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono
następującą nieprawidłowość:
Jedną z dziewięciu objętych badaniem spraw25 załatwiono po upływie
(po uwzględnieniu terminów i okresów podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 35
§ 5 k.p.a.) 39 dni od jej wszczęcia, tj. z naruszeniem art. 35 § 3 tej ustawy, zgodnie
z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Z wyjaśnień Dyrektora Oddziału wynika, że sprawa była skomplikowana z uwagi
na konieczność oczekiwania przez Oddział na dokonanie przez Departament Baz
Referencyjnych i Kontroli Terenowych Centrali Agencji wyboru podmiotów
przeznaczonych do kontroli na miejscu (wyboru dokonywano raz w miesiącu),
a następnie przeprowadzenia kontroli.
Zdaniem NIK nie była to jednak sprawa, której nie można było z przyczyn
obiektywnych załatwić w ciągu miesiąca - przyczyną przekroczenia terminu jej
załatwienia było oczekiwanie przez Oddział przez 20 dni na decyzję ww.
Departamentu, co do przeprowadzenia przed wydaniem decyzji kontroli,
spowodowane trybem postępowania przyjętym w Agencji.
Wprawdzie zatem przekroczenie terminu załatwienia ww. sprawy zostało
spowodowane czynnikiem niezależnym od Oddziału, to jednak Oddział nie wypełnił
wynikającego z przepisów art. 36 k.p.a. obowiązku zawiadomienia strony
o niezałatwieniu sprawy w terminie ze wskazaniem przyczyny zwłoki, nowego
terminu jej załatwienia oraz pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia.

(dowód: akta kontroli str. 341-342, 593-603)

W okresie objętym kontrolą w Oddziale na bieżąco realizowano wszystkie zadania
przejęte od OT ARR. Objęte badaniem dziewięć spraw z zakresu zadań przejętych
po ARR Oddział załatwił prawidłowo i terminowo, za wyjątkiem jednej, w przypadku
której przekroczono termin załatwiania spraw, określony w przepisach art. 35 § 3
k.p.a. Wprawdzie przekroczenie terminu załatwienia tej sprawy zostało
spowodowane czynnikiem niezależnym od Oddziału, to jednak Oddział nie wypełnił
wynikającego z przepisów art. 36 k.p.a. obowiązku zawiadomienia strony
o jej niezałatwieniu w terminie ze wskazaniem przyczyny zwłoki, nowego terminu
jej załatwienia oraz pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli26, wnosi o podjęcie działań w celu zapewnienia realizacji
obowiązków wynikających z art. 36 k.p.a. w przypadku niemożności załatwienia
sprawy w terminie.

24 Dz. U. poz. 1888.
25 Sprawa dotycząca dopłaty z tytułu dalszego wsparcia kryzysowego producentów owoców Nr BDSPB11-

WGRR-61916.2.22018.
26 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. - dalej: ,ustawa o NIK'.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosku

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 Delegatury NIK w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.

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.
Gdańsk, dnia/l!-grUdnia 2018 r.

Kontroler

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

Piotr Borkowski
doradca .Ziem]

···~;dP;;····~J··

WICEOYRbn UR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
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