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I. Dane identyfikacyjne 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR albo Agencja), 
Warszawa, ul. Poleczki 33 (kod: 02-822) 

 

Maria Fajger – Prezes ARIMR, od 2 listopada 2017 r. (p.o. Prezesa ARiMR 
od 1 sierpnia do 1 listopada 2017 r.).  

Krzysztof Adamkiewicz - Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
od 27 stycznia 2016 r. do 5 listopada 2018 r., Lidia Czechak – p.o. Dyrektora 
Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR od 6 listopada 2018 r. 

 

1. Przygotowanie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu 
(dalej: WOR ARiMR albo Oddział Regionalny) do wdrożenia zadań przejętych od 
zniesionego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu (dalej: OT 
ARR), w tym zatrudnienia pracowników tego oddziału agencji. 

2. Realizacja zadań przez WOR ARiMR przejętych od zniesionego OT ARR. 

 

Od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r.1  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 

 

 

1. Maciej Sterczała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LPO/149/2018 z 18 września 2018 r.  

2. Joanna Piasecka-Girguś, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LPO/150/2018 z 18 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Do realizacji celów kontroli przewiduje się zbadanie zagadnień z okresu wcześniejszego, mających istotny 
wpływ na działalność objętą kontrolą, a także zdarzeń występujących do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych. Dalej także: kontrolowany okres. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK  
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
WOR ARiMR był przygotowany do wdrożenia zadań przejętych od zniesionego OT 
ARR, a ich realizacja była skuteczna, pomimo początkowych trudności będących 
następstwem dużego zakresu zmian organizacyjnych wynikających z postanowień 
ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa4 (dalej: ustawa pwKOWR) oraz z dużej liczby 
przejętych spraw.  

Dyrektor WOR ARiMR prawidłowo przejął dokumentację spraw prowadzonych 
dotychczas przez OT ARR oraz przynależną część jego majątku. Zaproponowanie 
przez Dyrektora WOR ARiMR zatrudnienia wszystkim pracownikom OT ARR oraz 
zatrudnienie dodatkowych pracowników, zapewniło realizację wszystkich zadań 
przejętych od ARR na podstawie ustawy pwKOWR. Prezes ARiMR, w złożonej 15 
zatrudnionym na czas nieokreślony pracownikom OT ARR propozycji przejścia do 
WOR ARiMR, ujął jednak m.in. zmianę umowy o pracę z bezterminowej na 
terminową. Wynikające z art. 51 ust. 4 ustawy pwKOWR zobowiązanie Prezesa 
ARiMR do określenia pracownikom, których miał on zamiar przejąć, nowych 
warunków pracy i płacy nie uprawniało go do proponowania takiej zmiany rodzaju 
umowy o pracę, a co za tym idzie do zawierania umów na czas określony z osobami 
dotychczas zatrudnionymi w ARR na czas nieokreślony.  

Pomimo, że część spraw przejętych z OT ARR była realizowana z przekroczeniem 
terminu wynikającego art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego5 (dalej: kpa), przyjęte przez Oddział Regionalny 
rozwiązania organizacyjne oraz priorytetyzacja zadań spowodowały, że według 
stanu na dzień 30 września 2018 r. rozpatrywanie większości spraw przejętych  
z ARR zostało zakończonych. Stwierdzone przypadki naruszenia przepisu art. 10 § 
1 kpa oraz postanowień procedur wewnętrznych dotyczących trybu rozpatrywania 
przejętych spraw, miały charakter jednostkowy i pozostawały bez wpływu na wynik 
poszczególnych postępowań. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Poznaniu do wdrożenia zadań przejętych od 
zniesionego OT Agencji Rynku Rolnego, w tym 
zatrudnienie jego pracowników 

1.1. Zarządzeniem z 23 marca 2017 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa (zwanej dalej ARiMR albo Agencją) powołał pomocniczy 
zespół do opracowania rozwiązań organizacyjnych dotyczących utworzenia jednej 
agencji płatniczej (dalej: Zespół). W ramach Zespołu wyodrębnione zostały: komitet 
sterujący, kierownik projektu, wsparcie projektu, podzespoły oraz koordynatorzy 
regionalni, odpowiedzialni za koordynację przygotowania oddziałów regionalnych  
i biur powiatowych do realizacji nowych zadań przejętych po zniesionej ARR.  
W Oddziale Regionalnym koordynatorami zostało trzech pracowników Oddziału. 

(akta kontroli str. 58-62, 64-66, 120) 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dz. U. poz. 624, ze zm. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Działania dotyczące przygotowania ARiMR do przejęcia zadań z ARR od 31 
sierpnia 2017 r., terminy ich realizacji oraz odpowiedzialność za ich realizację 
zostały określone w opracowanym w tym celu harmonogramie, udostępnionym na 
wewnętrznym portalu ARiMR. Realizacja dwóch spośród wymienionych w nim 
zadań, została przypisana oddziałom regionalnym. Dotyczyły one: opracowania 
projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych poszczególnych oddziałów 
oraz transportu składników majątkowych z Oddziałów Terenowych ARR do 
oddziałów regionalnych ARiMR. WOR ARiMR zrealizował wszystkie określone  
w tym harmonogramie zadania oraz inne czynności niezbędne do przygotowania 
Agencji do przejęcia zadań na podstawie pisemnych poleceń przekazywanych przez 
Centralę ARiMR. 

(akta kontroli str. 67-71, 456-464) 

ARiMR zawarła z ARR porozumienia regulujące współpracę w zakresie 
przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów odtłuszczonego mleka oraz obsługi 
przejmowanych mechanizmów, tj. umożliwienia delegowania pracowników ARiMR 
do terenowych oddziałów ARR w celu zapewnienia ich udziału w obsłudze 
przejmowanych przez ARiMR zadań. W celu zdobycia wiedzy i doświadczeń  
w zakresie realizacji przejmowanych zadań trzech pracowników WOR ARiMR oraz 
trzech pracowników Biur Powiatowych ARiMR zostało oddelegowanych do ARR, 
a ośmiu pracowników odbyło odpowiednie szkolenia.  

(akta kontroli str. 64-66, 95-100, 197, 445-452) 

Przejęcie przez ARiMR dokumentacji spraw prowadzonych przez ARR odbywało się 
według zasad określonych w „Instrukcji w zakresie metodyki przejmowania 
dokumentacji akt spraw między dyrektorami komórek/jednostek organizacyjnych 
ARR, a dyrektorami komórek/jednostek organizacyjnych ARiMR na stanowiska 
pracy” opracowanej i uzgodnionej z ARR przez Centralę ARiMR. W okresie 
poprzedzającym przekazanie dokumentacji, WOR ARiMR pozyskiwał od ARR dane 
o liczbie i zaawansowaniu realizacji spraw w poszczególnych mechanizmach. 

(akta kontroli str. 64-71, 108-128, 1179) 

W związku z przejęciem zadań od ARR, Dyrektor WOR ARiMR zawarł umowy 
najmu powierzchni biurowych i administracyjnych niezbędnych dla zapewnienia 
miejsc pracy przejmowanym pracownikom oraz miejsc archiwizacji dla 
przejmowanych akt. 

(akta kontroli str. 198-228) 

1.2. W dniu 2 maja 2017 r. Dyrektor WOR ARIMR otrzymał imienny wykaz 
pracowników OT ARR7. Z korespondencji ówczesnego p.o. Prezesa ARiMR  
z dyrektorami oddziałów regionalnych ARiMR wynika, że według uzgodnień  
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczęcie rozmów z pracownikami 
ARR, którzy mogli zostać zatrudnieni w ARiMR i wręczenie im propozycji 
zatrudnienia nie mogło nastąpić przed 8 maja 2017 r. Dyrektor WOR ARiMR został 
zobowiązany do przygotowania propozycji warunków zatrudnienia w Oddziale 
Regionalnym wyżej wymienionych pracowników. Na podstawie propozycji Dyrektora 
WOR ARiMR miały zostać przygotowane propozycje zatrudnienia podpisywane 
przez Prezesa ARiMR. Do doręczenia w imieniu Prezesa ARiMR propozycji 
zatrudnienia w Agencji pracownikom ARR, o których mowa w art. 51 ust. 2 i 4 
ustawy pwKOWR został upoważniony przez ówczesnego p.o. Prezesa ARiMR 
Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego. Propozycje zatrudnienia zostały 
przekazane pracownikom ARR przed upływem ustawowego terminu przekazania 
propozycji.  

(akta kontroli str. 411-419) 

                                                      
7 Poprzedni wykaz został przekazany Zastępcy Dyrektora WOR ARiMR 21 kwietnia 2017 r. 



 

5 

Spośród 19 pracowników ARR, którym złożono propozycje zatrudnienia w ARiMR, 
zostało zatrudnionych 12 osób (63%)8. Pięć osób złożyło oświadczenie o odmowie 
przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia, a dwie osoby pozostawiły 
propozycję zatrudnienia bez odpowiedzi9. 

(akta kontroli str. 253-380, 404-407) 

Propozycje warunków zatrudnienia w ARiMR określały proponowane stanowiska 
pracy według regulaminu wynagradzania w ARiMR i były tożsame  
z dotychczasowymi stanowiskami pracowników ARR. Pracownicy znajdujący się na 
liście przekazanej Dyrektorowi WOR ARiMR przez Prezesa ARiMR, byli zatrudnieni 
w ARR na stanowiskach: specjalisty (13 pracowników), starszego specjalisty (2) 
oraz głównego specjalisty (4). Spośród ww. 19 pracowników ARR, 14 
zaproponowano wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości tożsamej  
z posiadaną dotychczas przez nich w ARR. W pozostałych pięciu przypadkach 
zatrudnienia, zaoferowano wynagrodzenie zasadnicze brutto wyższe  
o 100 do 200 zł brutto w stosunku do dotychczasowego. Zaproponowanie wyższego 
wynagrodzenia wynikało z wyrównania wynagrodzenia do poziomu 2.700 zł brutto 
miesięcznie, czyli do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
ARiMR ustalonego przez Prezesa ARiMR. Wysokość zaproponowanego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto dla: specjalistów, starszych specjalistów oraz 
głównych specjalistów wynosiła odpowiednio: od 2.700 do 3.100 zł, od 2.800 do 
3.000 zł oraz od 3.400 do 3.750 zł.  

(akta kontroli str. 383-407) 

Warunki pracy określone w propozycjach zatrudnienia złożone pracownikom ARR 
wynikały z opracowanego przez Dyrektora WOR ARiMR na polecenie Prezesa 
ARiMR dokumentu pn. „Informacja do propozycji zatrudnienia”10, zawierającego 
wytyczne do przeprowadzenia analizy i sformułowania propozycji warunków 
zatrudnienia. Wszystkie propozycje zatrudnienia złożone pracownikom ARR były 
propozycjami umów na czas określony (maksymalnie jeden rok), niezależnie od 
rodzaju umowy obowiązującej w ARR. Dyrektor WOR ARiMR wyjaśnił, że 
propozycje umów na czas określony wynikały z zamiaru umożliwienia pracownikom 
skrócenia okresu wypowiedzenia w przypadku zrezygnowania przez nich z dalszego 
zatrudnienia w ARiMR oraz wynikały z konieczności adaptacji pracowników  
w nowym środowisku, a w niektórych przypadkach przy innych zadaniach. Dyrektor 
Oddziału Regionalnego wyjaśnił, że proponując pracownikom ARR warunki 
zatrudnienia w zakresie stanowiska i wysokości wynagrodzenia zgodne  
z dotychczas posiadanymi w ARR, uwzględniono: staż pracy, kwalifikacje 
poszczególnych pracowników, zajmowane dotychczas stanowiska oraz warunki 
zatrudnienia. 

(akta kontroli str. 229-244, 409-426) 

Wszystkim osobom zatrudnionym z ARR przypisano realizację zadań związanych  
z zadaniami przejętymi z tej jednostki. Propozycje zatrudnienia nie określały zadań, 
które miały być realizowane przez pracowników po zatrudnieniu w ARiMR. 
Zajmowane przez pracowników ARiMR stanowiska pracy są określane poprzez: 
opis stanowiska pracy w związku z wykonywanymi zadaniami oraz poprzez 
określenie poziomu wynagrodzenia na stanowisku pracy wynikającego z regulaminu 
wynagradzania. W przekazanych pracownikom ARR propozycjach zatrudnienia 

                                                      
8 Spośród 12 pracowników OT ARR, którzy przyjęli złożone im propozycje zatrudnienia w WOR ARiMR, trzech 
zatrudnionych było na zastępstwo, jeden na czas określony, a ośmiu na czas nieokreślony.  
9 Wszyscy pracownicy, którzy odmówili przyjęcia złożonych im propozycji (5) oraz którzy nie odpowiedzieli na te 
propozycje (2) byli zatrudnieni w OT ARR na czas nieokreślony.  
10 Załącznik do przekazanego dyrektorom oddziałów regionalnych ARiMR maila p.o. Prezesa ARiMR z dnia 26 
kwietnia 2017 r. w sprawie najwcześniejszego terminu rozpoczęcia rozmów z przejmowanymi pracownikami 
ARR (wg wyjaśnień p.o. Dyrektora WOR ARiMR, treść maila nie zachowała się). 
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rodzaj wykonywanej pracy został określony poprzez wskazanie stanowiska pracy 
(według regulaminu wynagradzania), nazwy jednostki (oddział lub biuro powiatowe) 
oraz komórki organizacyjnej Oddziału Regionalnego, w której pracownik miał 
świadczyć pracę11. Szczegółowy opis zadań wykonywanych na poszczególnych 
stanowiskach pracy w WOR ARiMR przez pracowników przechodzących z OT ARR 
został zawarty w przekazanych im w dniu 1 września 2017 r. zakresach czynności.  

(akta kontroli str. 253-380, 404, 408) 

Spośród 12 byłych pracowników OT ARR, zatrudnionych w WOR ARiMR na czas 
określony (do 31 sierpnia 2018 r.) na podstawie ww. porozumień, przed datą 
zakończenia zatrudnienia wynikającego z tych porozumień: 
- z siedmioma zawarto umowy na czas nieokreślony12 (wg stanu na 21 listopada 
2018 r. spośród tych pracowników, w WOR ARiMR sześciu nadal zatrudnionych 
było na czas nieokreślony; jeden, po zawarciu z nim umowy na czas nieokreślony 
w dniu 12 lutego 2018 r., rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron z dniem 
30 września 2018 r.), 

- z jednym zawarto umowę na czas określony (do 31 stycznia 2019 r.), 

- trzech (w tym jeden zatrudniony w OT ARR na umowę na czas określony i dwóch 
zatrudnionych w OT ARR na umowę na czas nieokreślony) rozwiązało stosunek 
pracy za porozumieniem stron13. 

Z jednym byłym pracownikiem OT ARR, zatrudnionym w WOR ARiMR na czas 
określony, tj. do 31 sierpnia 2018 r., po upływie tego terminu, nie zawarto kolejnej 
umowy o pracę. 
(akta kontroli str. 229-382, 404-407, 408, 415, 418, 427-431, 1180-1181, 1182, 
1183-1204) 

W okresie objętym kontrolą, w celu wykonywania m.in. zadań przejętych z ARR  
w WOR ARiMR zatrudnionych zostało 29 osób niebędących uprzednio 
pracownikami ARR. Sześć osób zostało zatrudnionych w Oddziale Regionalnym, 
przy czym jedna z nich w celu realizacji wyłącznie zadań przekazanych do ARiMR 
z ARR, a pięć w celu realizacji kontroli wykonywanych przez Biuro Kontroli na 
Miejscu i docelowo miały obsługiwać zadania wykonywane przez to Biuro. Pozostałe 
23 osoby zostały zatrudnione w Biurach Powiatowych m.in. do obsługi zadań 
związanych z dopłatami do materiału siewnego. Wszystkie osoby zostały 
zatrudnione na jednakowych stanowiskach pracy i z jednakowym miesięcznym 
wynagrodzeniem zasadniczym brutto wynoszącym 2.700 zł. Jedna  
z ww. osób została zatrudniona 1 września 2017 r., kolejne 15 osób do końca 
2017 r., a pozostałe 11 do 30 września 2018 r. Ponadto w celu zwiększenia 
zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją zadań przejętych po zniesionej 
ARR, przeprowadzono rekrutację wewnętrzną, w wyniku której realizację tych zadań 
podjęło dodatkowo pięć osób, w tym jedna w jednym z biur powiatowych. 

(akta kontroli str. 427-430) 

W związku z przejęciem przez ARiMR z dniem 31 sierpnia 2017 r. praw  
i obowiązków związanych z wykonywaniem zadań zniesionej ARR, Agencja przejęła 
składniki majątkowe ARR. Oddział Regionalny nie brał udziału w przeprowadzanych 
w ARR czynnościach inwentaryzacyjnych mienia, poza inwentaryzacją zapasów 
odtłuszczonego mleka w proszku. Sposób przejęcia, orientacyjne terminy, wzory 

                                                      
11 Oferty pracy nie wskazywały stanowiska pracy wynikającego z opisu stanowisk pracy.  
12 Umowy z dni: 12.02.2018 r. (1), 26.03.2018 r. (1), 06.08.2018 r. (2), 28.08.2018 r. (3). 
13 W przypadku ustania stosunku pracy dwóch pracowników, w podpisanych przez dyrektora WOR ARiMR 
dokumentach „Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron” podano, że na mocy porozumienia 
stron, zostały rozwiązane obowiązujące w ARR umowy o pracę na czas nieokreślony. W przypadku ustania 
stosunku pracy jednego pracownika, w podpisanym przez dyrektora WOR ARiMR dokumencie „Rozwiązanie 
umowy o pracę na mocy porozumienia stron” podano, że na mocy porozumienia stron, została rozwiązana 
obowiązująca w ARR umowa o pracę na czas określony.  
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dokumentacji oraz podział przejmowanych składników mienia pomiędzy 
poszczególne oddziały regionalne ARiMR zostały ustalone przez Centralę Agencji.  

(akta kontroli str. 101-107, 453-537) 

Przejęte przez WOR ARiMR składniki mienia zostały zaewidencjonowane przez 
Centralę ARiMR i znajdowały się w dyspozycji Oddziału.  

(akta kontroli str. 538-561) 

W zakresie przejętego ze zniesionej ARR mienia, Dyrektor WOR ARiMR przejął od 
ARR protokołem przekazania/przejęcia: meble, urządzenia GPS oraz samochód 
osobowy. W protokołach przekazania/przejęcia mebli oraz urządzeń GPS określono 
cechy przekazywanych środków trwałych takie jak: symbol klasyfikacji rodzajowej, 
wartości początkowej, umorzenia, dotychczasowej amortyzacji oraz metody 
amortyzacji, i numeru inwentarzowego środka trwałego. Dane te nie zostały 
wykazane natomiast w protokole przekazania/przejęcia samochodu osobowego. 
Dyrektor Oddziału Regionalnego wyjaśnił, że nie przekazywał ww. danych do 
Centrali ARiMR, a wytyczne do przejęcia samochodu służbowego otrzymał  
z Centrali ARiMR. Dokumenty OT dotyczące przejmowanego majątku zostały 
wystawione przez Centralę ARiMR.  

(akta kontroli str. 453-537) 

1.3. Na dzień przejęcia zadań przez WOR ARiMR obowiązywał regulamin 
organizacyjny ARiMR wprowadzony w życie 31 sierpnia 2017 r., który uwzględniał 
zadania przejęte po zniesionej ARR oraz przypisywał je do komórek 
organizacyjnych biur regionalnych. Zarządzeniem wprowadzającym regulamin 
organizacyjny ARiMR, dyrektorzy oddziałów regionalnych zostali zobowiązani do 
dostosowania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego do dnia 20 września 
2017 r. Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Oddziału Regionalnego został 
opracowany przez Dyrektora WOR ARiMR siedem dni po terminie wyznaczonym 
przez Prezesa ARiMR w zarządzeniu wprowadzającym regulamin organizacyjny,  
a regulamin został zatwierdzony przez Prezesa ARiMR 3 października 2017 r. 
Dyrektor Oddziału Regionalnego wyjaśnił, że wprowadzenie regulaminu 
organizacyjnego Oddziału Regionalnego było czynnością techniczną, gdyż zadania 
dla poszczególnych komórek organizacyjnych zostały opisane w regulaminie 
organizacyjnym ARiMR. 

(akta kontroli str. 562-696, 422) 

Według stanu na dzień 1 września 2017 r. w ARiMR nie obowiązywało 14 procedur 
postępowania dotyczących mechanizmów przejętych z ARR, m.in. uznawania grup 
producentów rolnych i ich związków14, postępowania w sprawie kar pieniężnych  
w ramach Organizacji Rynku Mleka15, obsługi powiadomień i wniosków o zamiarze 
dokonania operacji wycofania produktów z rynku16. Przedmiotowe procedury zostały 
wprowadzone w życie do 19 stycznia 2018 r. z wyjątkiem jednej, o tytule: 
„Weryfikacja zobowiązań beneficjentów, którzy uzyskali pomoc w zakresie 
mechanizmów nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka  
i rolników w innych sektorach hodowlanych”, która weszła w życie z dniem 28 
sierpnia 2018 r.  

(akta kontroli str. 779-791) 

Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności 
Bezpośrednich WOR ARiMR (dalej: BDSŚPB) wyjaśnił, że w zdecydowanej 
większości zagadnień tematycznych Oddział Regionalny nie przejął 
niezakończonych spraw, a także nie zostały uruchomione nabory pozwalające na 

                                                      
14 Książka procedur weszła w życie 19 września 2018 r. 
15 Książka procedur weszła w życie 28 listopada 2018 r. 
16 Książki procedur weszły w życie 19 stycznia 2018 r., czyli od dnia, w którym możliwe było dokonanie 
powiadomienia o zamiarze dokonania operacji wycofania produktów z rynku. 
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obsługę spraw w ramach poszczególnych książek procedur, w okresach pomiędzy 1 
września 2017 r. a dniem wejścia w życie procedur. W zakresie realizacji zadań 
związanych z uznawaniem grup producentów rolnych i ich związków, weryfikacją 
warunków uznania i zmianą planów biznesowych grup, w ramach których przejęto  
z ARR 256 spraw, Kierownik BDSŚPB podał, że procedura weszła w życie 4 
października 2018 r. a do tego czasu następowało wykonywanie niezbędnych 
czynności polegających na: zapoznawaniu się z aktami, szkoleniu wewnętrznym 
pracowników i egzaminach oraz, w sytuacjach tego wymagających, zastosowaniu 
przedłużenia terminu rozpatrywania spraw na podstawie art. 36 kpa. 

(akta kontroli str. 779-791) 

WOR ARiMR nie był poddawany audytowi wewnętrznemu w obszarach związanych 
z zadaniami przejmowanymi po zniesionej ARR. Ponadto Oddział Regionalny nie 
został poinformowany o rekomendacjach i zakresie ich realizacji wynikających  
z audytu akredytacyjnego prowadzonego przez służby Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej (dalej: KAS), natomiast został poinformowany o przyznaniu przez 
Ministra Rozwoju i Finansów akredytacji tymczasowej jako agencji płatniczej17 
obowiązującej do dnia 31 sierpnia 2018 r.18 Służby Szefa KAS w dniu 18 maja 
2018 r. rozpoczęły audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach przejmowanych przez ARiMR działań realizowanych 
dotychczas przez ARR. Planowany termin zakończenia tych czynności był 
przewidywany na 14 września 2018 r. WOR ARiMR nie został bezpośrednio 
poddany audytowi i nie został poinformowany o jego wynikach. 

(akta kontroli str. 697-731) 

1.4 Dyrektor WOR ARiMR, działając na podstawie art. 47a ust. 6 pkt 2 pwKOWR, 
pięciokrotnie stwierdził nieważność decyzji wydanych przez organy KOWR  
w sprawach dotyczących przyznania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (dalej dopłaty do materiału 
siewnego) za 2017 r. Po wydaniu ww. decyzji, sprawy zostały przekazane do biur 
powiatowych, zgodnie z ich właściwościami. 

(akta kontroli str. 732-766, 1175-1178) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Zarówno zaproponowanie przez Prezesa ARiMR 15 pracownikom OT ARR, 
zatrudnionych w tej jednostce na czas nieokreślony, którzy mieli zostać zatrudnieni 
w WOR ARiMR, zmiany umów o pracę z bezterminowej na terminową, a więc 
zmiany rodzaju umowy o pracę, jak i zawarcie umów terminowych19 z ośmioma 
spośród tych pracowników OT ARR, którzy propozycję tę przyjęli, było niezgodne z 
art. 51 ust. 4 ustawy pwKOWR.  

(akta kontroli str. 229-382, 404-407, 408, 427-430) 

Ocena ta znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego,  
w szczególności w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 
1994 r.20 dotyczącej interpretacji art. 42 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy21 (dalej: k.p.) regulującego wypowiedzenie zmieniające. Zarówno  
art. 42 § 1 k.p. i art. 51 ust. 4 ustawy pwKOWR posługują się takim samym pojęciem 
„warunki pracy i płacy”. Sąd Najwyższy uznał, że nie jest dopuszczalna – przez 
dokonanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 k.p.) – zmiana rodzaju umowy 

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 1660. 
18 Obowiązującym od 1 września 2018 r. rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 2018 r. Minister Finansów zmienił 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania ARiMR akredytacji jako 
agencji płatniczej (Dz. U poz. 455). 
19 Udokumentowane oświadczeniami pracowników o przyjęciu złożonych im propozycji.  
20 Sygn. akt I PZP 52/93 (OSNP 1994/11/169).  
21 Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony, dowodząc, że 
na płaszczyźnie przepisów prawa pracy „warunek umowy o pracę” nie może być 
utożsamiany z pojęciem rodzaju. Sąd Najwyższy podkreślił, że „z punktu widzenia 
systematyki przepisów kodeksu pracy i nazewnictwa stosowanego w tym akcie 
ustawodawczym, pojęcia „rodzaj umowy o pracę” (art. 25 § 1 k.p.) i „warunki 
umowy” są rozdzielne i autonomiczne, gdyż kodeks pracy nigdzie nie 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”. Wykładnia 
celowościowa art. 51 ustawy pwKOWR prowadzi również do wniosku, że zamiarem 
ustawodawcy nie było umożliwienie Prezesowi ARiMR przy okazji przejmowania 
pracowników ARR, przekształcenia ich umów o pracę z bezterminowych na 
terminowe. Celem tego przepisu było bowiem zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania i ciągłości realizacji zadań przez ARiMR po przejęciu części zadań 
ARR, poprzez zatrudnienie pracowników ARR o dużym doświadczeniu, 
wyspecjalizowanych w realizacji określonych zadań. W związku z tym nie można 
uznać, że w przypadku przejęcia niektórych zadań ARR przez ARiMR intencją 
ustawodawcy było przejęcie „na czas określony” fachowców z ARR. Zamysłem 
ustawodawcy nie było także zobowiązanie (uprawnienie) podmiotu przejmującego 
do dokonywania oceny potrzeb kadrowych w przyszłości (w perspektywie kilku lat)  
i na tej podstawie ustalanie czasu trwania umów o pracę z poszczególnymi 
przejmowanymi pracownikami.  

Zawarte w ustawie pwKOWR uregulowania dotyczące pracowników likwidowanych 
agencji, stwarzają podstawę do podejmowania arbitralnych decyzji o przedstawieniu 
propozycji nowych warunków pracy tylko niektórym pracownikom likwidowanych 
agencji, gdyż nie ustalono żadnych kryteriów doboru pracowników. Ponadto 
pracownikom znoszonych podmiotów przysługują bardzo ograniczone możliwości 
kontroli sądowej mechanizmów wprowadzonych w ustawie dotyczących 
wygaśnięcia i przekształcenia stosunku pracy22. W tej sytuacji, tym bardziej jest nie 
do przyjęcia zastosowana przez Prezesa ARiMR rozszerzająca interpretacja art. 51 
ust. 4 ustawy pwKOWR pozwalająca na dalsze osłabianie pozycji pracownika 
poprzez umożliwienie zmiany umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na 
umowę na czas określony23.  

Należy przy tym zaznaczyć, że zmiana umów bezterminowych na terminowe, choć 
niezgodne z prawem, była skuteczna, z tym, że mogła być wzruszona na podstawie 
orzeczenia sądu przywracającego do pracy na poprzednich warunkach.  
Odnośnie do zaproponowania pracownikom OT ARR zatrudnionym dotychczas na 
czas nieokreślony, zatrudnienia w WOR ARiMR na czas określony oraz odnośnie do 
zatrudnienia ośmiu z nich na czas określony, Prezes ARiMR podała, że ARiMR 
prezentuje stanowisko zgodne z zawartym w piśmie Dyrektora Departamentu 
Prawno-Legislacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 
2017 r. Wyjaśniła, że zgodnie z art. 51 ust. 4 pwKOWR Prezes ARiMR  
i Pełnomocnik proponowali zatrudnienie, określając warunki pracy  
i płacy, przy czym „zatrudnienie” i „warunki pracy i płacy” nie są pojęciami 
tożsamymi. Zatrudnienie jest pojęciem szerszym, obejmującym nie tylko warunki 

                                                      
22 Wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich w pismach z dnia 4 lipca 2017 r., nr III 7041.8.2017.LN z dnia 15 
maja 2017 r., nr III 7041.8.2017.LN kierowanych do Ministra Rolnictwa.  
23 Umowa o pracę na czas nieokreślony gwarantuje najpełniejszy zakres uprawnień składających się 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. W przypadku umów na czas określony brak takiego wymogu, co 
umożliwia wypowiedzenie takiej umowy w każdym czasie (patrz: glosa Teresy Bińczyckiej-Majewskiej do 
uchwały SN z dnia 28 kwietnia 1994 r. sygn. akt I PZP 52/93, opubl. OSP 1995/12/240).  
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pracy i płacy, ale również m.in. podstawę stosunku pracy (powołanie, umowa  
o pracę, w tym dopuszczalne jest proponowanie innego rodzaju umowy o pracę). 
Ponadto dodała, że ARiMR przejęła pracowników ARR i z mocy prawa wstąpiła  
w prawa i obowiązki znoszonej ARR w zakresie określonym w pwKOWR, tym 
samym ARiMR stała się następcą prawnym ARR także w zakresie przejętych 
pracowników. 

(akta kontroli str. 1207-1209, 1218-1220, 1223-1227) 

NIK wskazuje, że przepis art. 51 ust. 4 pwKOWR określał zakres propozycji 
zatrudnienia, jaką Prezes ARiMR był upoważniony złożyć dotychczasowym 
pracownikom ARR, a mianowicie propozycja taka mogła się odnosić tylko do 
warunków pracy i płacy. Prawo do zmiany stosunku pracy nawiązanego na 
podstawie umowy o pracę w stosunek pracy wykonywany na podstawie powołania 
było szczególnym uprawnieniem wynikającym z art. 51 ust. 6 pwKOWR. 
Zastosowanie rozszerzającej wykładni dla przepisów art. 51 ust. 4 i 6 pwKOWR 
w celu zmiany rodzaju umowy o pracę zawartej z pracownikami ARR,  
z bezterminowych na terminowe, było w zaistniałym stanie faktycznym 
nieuprawnione. 

WOR ARiMR przejął zadania od zniesionego OT ARR w Poznaniu zgodnie  
z przyjętymi w tym zakresie założeniami, a obowiązujący w dniu 1 września 2017 r. 
regulamin organizacyjny ARiMR uwzględniał przejęte od ARR zadania.  
W okresie objętym kontrolą WOR ARiMR był objęty akredytacją dla agencji 
płatniczej udzielaną przez ministra właściwego dla finansów publicznych. Wszyscy 
pracownicy ARR otrzymali propozycje zatrudnienia związane z zadaniami 
przejmowanymi od ARR, przy czym dokonanie zmiany rodzaju umowy o pracę 
przejętych przez ARiMR byłych pracowników OT ARR z bezterminowej na 
terminową było niezgodne z art. 51 ust. 4 ustawy pwKOWR. 

Dyrektor WOR ARiMR zapewnił pracownikom wykonującym przejęte zadania 
warunki biurowe do ich realizacji. Przejęty od zniesionej ARR majątek został 
zaewidencjonowany przez Centralę ARiMR i znajdował się w dyspozycji i na terenie 
Oddziału Regionalnego.  

2. Realizacja przez Oddział Regionalny zadań przejętych 
od zniesionej ARR 

2.1. W okresie objętym kontrolą, Oddział Regionalny realizował zadania dotyczące: 
- mechanizmów uruchamianych w sytuacjach nadzwyczajnych24,  
- uznawania grup producentów rolnych i ich związków,  
- dopłat do materiału siewnego,  
- pomocy w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej (dalej: Pakiet Hogana), 
- pomocy w ograniczeniu produkcji mleka,  
- wymierzanie kar pieniężnych na rynku mleka i produktów mlecznych. 

Sprawy dotyczące funduszy operacyjnych uznanych organizacji producentów 
owoców i warzyw ze względu na brak takich spraw zarówno wśród spraw przejętych 
od ARR oraz wśród wniosków złożonych do WOR ARiMR, nie były prowadzone.  

(akta kontroli str. 766-770) 

W kontrolowanym okresie do WOR ARiMR nie wpłynęły skargi w związku  
z realizacją zadań przejętych od ARR. 

(akta kontroli str. 707-725) 

2.2. Oddział Regionalny przejął z OT ARR 311 spraw nierozpatrzonych do 1 
września 2017 r., w tym: 207 dotyczących weryfikacji warunków uznania grup 

                                                      
24 Wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem, tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla 
rolników w sektorze wieprzowiny. 
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producentów rolnych, 44 związane z uznaniem grup producentów rolnych, pięć 
spraw w zakresie zmian planów biznesowych grup producentów rolnych, 20 
dotyczących przyznania dopłaty do materiału siewnego, pięć spraw tymczasowej 
nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorze wieprzowiny, dwie sprawy  
o udzielenie wsparcia producentom mleka, pięć dotyczących dalszego wsparcia 
kryzysowego producentów owoców i warzyw (embargo), 18 w zakresie 
mechanizmów z Pakietu Hogana, trzy dotyczące pomocy na ograniczenie produkcji 
mleka i dwie sprawy wymierzania kar pieniężnych na rynku mleka i produktów 
mlecznych. Spośród 311 przejętych z ARR spraw w toku, na dzień 31 grudnia 
2017 r. nierozpatrzonych było 149 (48%), a na dzień 30 września 2018 r. – 13 spraw 
(4%).  

(akta kontroli str.769) 

Spośród przejętych ze zniesionej ARR spraw nierozpatrzonych na dzień 1 września 
2017 r., szczegółowym badaniem objęto pięć dotyczących wniosków grup 
producentów rolnych o potwierdzenie spełniania warunków uznania, których 
rozpatrywanie zostało zakończone przez WOR ARiMR do 31 grudnia 2017 r. oraz 
trzy sprawy w tym samym przedmiocie, jedną dotyczącą wniosku o uznanie grupy 
producentów rolnych i jedną w sprawie wniosku o zatwierdzenie zmian  
w planie biznesowym, których rozpatrywanie przez Oddział Regionalny nie zostało 
zakończone do dnia 30 września 2018 r. (łącznie 10 spraw). Analizą kontrolną 
objęto: przestrzeganie przy rozpatrywaniu spraw przez WOR ARiMR przepisów  
i procedur wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości ich 
załatwiania.  

2.2.1. We wszystkich badanych przypadkach spraw rozpatrzonych przez Oddział 
Regionalny do 31 grudnia 2017 r., zostały wydane prawomocne decyzje Dyrektora  
o cofnięciu uznania grupie producentów rolnych i skreśleniu z rejestru grup. Terminy 
rozpatrywania tych spraw, liczone od daty wpływu wniosków do wydania  
ww. decyzji, wynosiły od 293 do 376 dni, jednak nie stwierdzono przewlekłości 
postępowania25. W przypadku trzech badanych spraw, postępowania prowadzone 
były zgodnie z przepisami kpa oraz z obowiązującymi w ARiMR procedurami.  

(akta kontroli str. 793-810) 

W przypadku dwóch spraw rozpatrzonych do 31 grudnia 2017 r., wydanie przez 
Dyrektora decyzji o stwierdzeniu niespełniania warunków uznania i wykreśleniu  
z rejestru grup producentów rolnych, nie zostało poprzedzone poinformowaniem 
strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, co było niezgodne  
z art. 10 § 1 kpa26 oraz z postanowieniami procedury ARiMR: Książka procedur 
Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków… (nr KP-611-497-ARiMR/1/z,  
„Potwierdzenie spełniania warunków uznania grupy producentów rolnych” – punkt 
1.4.4.1.). 

(akta kontroli str. 793-810) 

Odnośnie do przyczyny powstania nieprawidłowości, Kierownik BDSŚPB podał, że 
nie było potrzeby powiadamiania strony o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy przed wydaniem decyzji gdyż Dyrektor WOR ARiMR, po poinformowaniu 
strony o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, nie prowadził postępowania  
w sprawie potwierdzenia spełniania warunków, a jedynie wykreślił grupę z rejestru.  

(akta kontroli str. 797-799) 

                                                      
25 Strony były informowane o braku możliwości terminowego załatwienia sprawy (art. 36 kpa). 
26 Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań. 



 

12 

NIK wskazuje, że w obu przywołanych przypadkach, wydanie przez Dyrektora WOR 
ARiMR ww. decyzji, było skutkiem stwierdzenia w trakcie rozpatrywania wniosków  
o potwierdzenie spełniania warunków uznania grupy producentów rolnych, że grupa 
nie spełnia tych warunków, a co za tym idzie, podlega wykreśleniu z rejestru grup 
producentów rolnych. Zgodnie z przywołanym przepisem kpa, wydanie każdej 
decyzji administracyjnej powinno być poprzedzone powiadomieniem strony  
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyjątki od tego obowiązku 
przewidziano w art. 10 § 2 kpa27 a w przedmiotowych sytuacjach nie znajdują one 
zastosowania. Obowiązek zawiadomienia strony o możliwości zapoznania się 
z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o stwierdzeniu niespełnienia warunków 
uznania wynika także z treści ww. postanowień obowiązującej w ARiMR procedury. 

(akta kontroli str. 793-810, 1164-1172) 

W przypadku jednej z kontrolowanych spraw, zamieszczona w aktach sprawy 
deklaracja bezstronności nie została podpisana przez pracownika nadzorującego, 
co stanowiło naruszenie ww. procedury wewnętrznej ARiMR (pkt 2, str. 79-80) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika BDSŚPB, nieprawidłowość ta była wynikiem 
pomyłki powstałej wskutek dużej liczby zadań pracownika, który nie złożył 
wymaganego podpisu.  

(akta kontroli str. 799-810) 

2.2.2 Spośród pięciu badanych spraw przejętych z ARR, a nierozpatrzonych przez 
WOR ARiMR do 30 września 2018 r., w dwóch przypadkach zostały wydane 
nieprawomocne na ten dzień decyzje Dyrektora o cofnięciu uznania grupie 
producentów rolnych i skreśleniu z rejestru grup, natomiast w trzech przypadkach 
sprawy pozostawały w toku.  

Terminy rozpatrywania tych spraw, w przypadkach wydania ww. nieprawomocnych 
decyzji liczone od daty wpływu wniosków do dnia wydania decyzji wynosiły od 456 
do 635 dni, natomiast w przypadku spraw w toku, liczone od daty złożenia wniosków 
do dnia 30 września 2018 r. wynosiły od 655 do 761 dni. Pomimo długotrwałości 
przedmiotowych postępowań, nie stwierdzono przewlekłego ich prowadzenia.  
W przypadku trzech badanych spraw, postępowania prowadzone były zgodnie  
z przepisami kpa oraz z obowiązującymi w ARiMR procedurami. 

(akta kontroli str. 793-796) 

W przypadku jednej z analizowanych spraw nierozpatrzonych do dnia 30 września 
2018 r., dotyczącej wniosku grupy producentów rolnych o potwierdzenie spełniania 
warunków uznania, w decyzji Dyrektora WOR ARiMR nr 1/62/2018 z dnia 12 
września 2018 r. o cofnięciu uznania grupie producentów rolnych i skreśleniu jej  
z rejestru grup, zamieszczono błędną datę jej wydania, natomiast w skierowanym do 
strony zawiadomieniu o niezałatwieniu sprawy w terminie z dnia 18 września 2017 r. 
wymieniono niewłaściwą grupę producentów rolnych.  

(akta kontroli str. 793-810) 

Odnośnie do ww. nieprawidłowości, Kierownik BDSŚPB podał, że zamieszczenie 
błędnej daty w wydanej decyzji, było skutkiem oczywistej omyłki pracownika28, 
natomiast podanie niewłaściwej nazwy grupy producentów w zawiadomieniu  
o niezałatwieniu sprawy w terminie, było wynikiem błędu.  

(akta kontroli str. 799) 

                                                      
27  Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy 
załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze 
względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. 
28 Błąd został skorygowany postanowieniem wydanym w toku kontroli NIK. 
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W przypadku jednej z analizowanych spraw dotyczącej wniosku grupy producentów 
bydła o potwierdzenie spełniania warunków uznania grupy producentów rolnych, 
deklaracja bezstronności, pracowników WOR ARiMR uczestniczących  
w postępowaniach, wbrew obowiązującej ww. procedurze wewnętrznej ARiMR (pkt 
2, str. 79-80), nie została podpisana przez pracownika nadzorującego. 

Odnośnie do przyczyny powstania tej nieprawidłowości, Kierownik BDSŚPB podał, 
że wynikała ona z bardzo dużej liczby (270) przejętych z ARR spraw dotyczących 
potwierdzania spełniania warunków uznania grup producentów rolnych.  

(akta kontroli str. 799) 

2.3. W okresie objętym kontrolą do WOR ARiMR zostały złożone 163 wnioski  
o wsparcie dla producentów owoców związane z embargiem, 48 wniosków  
o uznanie grup producentów rolnych i ich związków, 24 wnioski o zmianę planu 
biznesowego grupy producentów rolnych i ich związków oraz 14.240 wniosków  
o dopłaty do materiału siewnego. Spośród 163 wniosków o wsparcie dla 
producentów owoców i warzyw związanych z embargiem, na dzień 30 czerwca 
2018 r. rozpatrzono 20, na łączną kwotę 184.289,22 zł, a na dzień 30 września 
2018 r. - 163 (100%), na łączną kwotę 2.909.999,40 zł. Spośród 48 wniosków o 
uznanie grup producentów rolnych i ich związków na dzień 30 czerwca 2018 r. 
rozpatrzonych zostało dziewięć, a na dzień 30 września 2018 r. 23 (38%). Spośród 
24 wniosków o zmianę planu biznesowego grup producentów rolnych i ich związków 
na dzień 30 czerwca 2018 r. rozpatrzone zostały trzy, a na dzień 30 września 
2018 r. - 23 wnioski (48%). Wnioski o dopłaty do materiału siewnego w okresie 
objętym kontrolą nie zostały rozpatrzone ze względu na termin, w którym zostało 
wprowadzone rozporządzenie Rady Ministrów z 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 201829, 
umożliwiające wydanie decyzji w sprawie. Rozporządzenie to weszło w życie  
z dniem 29 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 766-768, 771-773) 

Spośród wniosków złożonych w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 
2018 r. skontrolowano: siedem z 48 (15%) o uznanie grup producentów rolnych i ich 
związków (w tym zmianę planu biznesowego), trzy z 163 (2%) o wsparcie dla 
producentów owoców związane z embargiem oraz dwa spośród 14.240 wniosków 
(0,01%) z zakresu dopłat do materiału siewnego. 

(akta kontroli str. 775-776) 

Oddział Regionalny realizował ww. sprawy na podstawie opracowanych procedur. 
Wnioski o dofinansowanie były składane w terminach wynikających z przepisów 
oraz z procedur ustanowionych przez Prezesa ARiMR w ramach posiadanych 
kompetencji. Rozpatrywane wnioski spełniały wymagania formalne, a w przypadku 
braków, strony były wzywane do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.  

Kwoty wsparcia kryzysowego dla producentów owoców ustalane były na podstawie 
prawidłowych kursów euro i były przekazywane na konta bankowe określone we 
wnioskach. Dyrektor WOR ARiMR przekazywał do Centrali ARiMR dyspozycje 
przekazania przyznanego wsparcia rolnikom na podstawie nieostatecznych decyzji 
wydanych na podstawie § 9 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 2 i § 10 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań 
związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla 
producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu  
z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej30. W konsekwencji wsparcie przyznane 

                                                      
29 Dz. U. z 2018 r. poz. 1862. 
30 Dz. U. z 2018 r. poz. 82. 
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trzema decyzjami w łącznej kwocie 95.416,59 zł, zostało wypłacone na podstawie 
nieostatecznych decyzji. Decyzjom tym nie został także nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności. Zastępca Dyrektora WOR ARiMR wyjaśniła, że 
dostawy owoców w ramach bezpłatnej dystrybucji odbywały się do 30 czerwca 
2018 r., a wnioski o przyznanie płatności były składane do ARiMR do 31 lipca 
2018 r. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania wsparcia wymagało 
przeprowadzenia kontroli zarówno wyrywkowych, jak i II szczebla. Duża liczba 
wnioskodawców i krótki termin przeprowadzenia niezbędnych procedur kontrolnych 
oraz końcowego terminu płatności (tj. 30 września 2018 r.) powodowała 
konieczność przekazywania zleceń płatności na bieżąco, uwzględniając ważny 
interes strony. Praktykę uzasadniano także tym, że decyzje przyznawały płatności  
w pełnej wysokości i w całości spełniały żądanie strony, a nadto tym, iż procedura 
wewnętrzna nie określała terminu przekazywania zleceń płatności. Przekazywanie 
zleceń płatności na podstawie decyzji nieostatecznych miało się przyczynić do 
uniknięcia nagromadzenia dokumentów w Centrali ARiMR i umożliwieniu 
terminowego zrealizowania płatności. 

(akta kontroli str.811-943) 

W sprawach dotyczących uznawania grup producentów rolnych i zmiany ich planu 
biznesowego, w których wnioski wpłynęły do WOR ARiMR po 1 września 2017 r. 
pierwsze czynności podejmowane były w terminach od 20 do 133 dni od wpłynięcia 
wniosku. W okresach tych organ wysyłał jedynie zawiadomienia o przedłużeniu 
terminu rozpatrzenia sprawy, uzasadniając to jej skomplikowanym charakterem. 
Główny specjalista w BDSŚPB wyjaśnił, że skomplikowany charakter spraw 
związanych z uznaniem grup producentów rolnych wynika z konieczności 
przeprowadzenia kontroli formalno-prawnej oraz kontroli merytorycznej wniosków. 
Ponadto Kierownik BDSŚPB wyjaśnił, że z dniem 1 września 2017 r. znacząco 
wzrósł zakres zadań Biura, a zadania związane z uznawaniem grup producentów 
rolnych i zmianą ich biznesplanu obsługiwane były przez czterech pracowników,  
w tym dwóch byłych pracowników ARR. Podał również, że województwo 
wielkopolskie jest wiodącym w zakresie liczby grup producentów rolnych, a ponadto 
Biuro przejęło ponad 49 spraw w toku w powyższym zakresie od ARR i pomimo 
podjęcia pracy w godzinach nadliczbowych nie było możliwości rozpatrzenia 
wszystkich spraw w terminie. Na czas trwania postępowań miał również wpływ 
termin, w którym Biuro Kontroli na Miejscu WOR ARiMR (dalej: BKM) realizowało 
kontrole przeprowadzane na wniosek BDSŚPB, które były podejmowane między 11. 
a 72. dniem od daty złożenia wniosku BDSŚPB. Terminy, w których były 
podejmowane czynności kontrolne Kierownik BKM tłumaczył koniecznością 
realizacji wielu kontroli, priorytetyzacją poszczególnych kontroli przez Prezesa 
ARiMR oraz niewystarczającym zapleczem kadrowym.  

Terminy rozpatrzenia zakończonych spraw z zakresu uznawania grup producentów 
rolnych wyniosły od 207 do 237 dni, natomiast z zakresu zmiany biznesplanu 44 dni. 
Sprawy niezakończone z zakresu uznawania grup producentów rolnych (cztery) na 
dzień 30 września 2018 r. były rozpatrywane w terminach od 241 do 323 dni.  

(akta kontroli str. 944-1053, 1060-1078, 1113-1158) 

W żadnej z sześciu badanych spraw, których rozpatrywanie zostało zakończone, 
organ nie wystosował zawiadomienia na podstawie art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem 
decyzji administracyjnej w sprawie.  

Kierownik BDSŚPB wyjaśnił, że czynność ta nie została wykonana ze względu na 
wyczerpanie w postępowaniach żądania strony oraz że w postępowaniach 
dotyczącej bezpłatnej dystrybucji owoców w związku z embargiem rosyjskim 
szczególnego znaczenia nabiera sprawność administracji publicznej ze względu na 
konieczność zrealizowania płatności do 30 września danego roku. Z kolei  
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w sprawach dotyczących uznania grup producentów rolnych wyjaśnił, że możliwie 
najkrótszy czas procesowania spraw jest w interesie strony, z uwagi na uprawnienia 
płynące z dokonania wpisu do rejestru grup producentów rolnych.  

NIK wskazuje, że – jak to wyżej podano – wyjątki od ww. obowiązku przewidziano  
w art. 10 § 2 kpa, a w przedmiotowych sytuacjach nie znajdują one zastosowania. 
Ponadto, zgodnie z art. 10 § 3 tej ustawy, organ administracji publicznej obowiązany 
jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od ogólnej 
zasady – czego w opisanych przypadkach nie uczyniono. 

W badanych sprawach nie zostały wniesione odwołania od decyzji, ani skarga na 
działania organu. 

(akta kontroli str. 944-946, 1054-1059) 

W okresie objętym kontrolą, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych 
ustaw31, Dyrektor WOR ARiMR, prowadził rejestr grup producentów rolnych 
zawierający informacje wymienione w art. 9 ust. 2 tej ustawy. Dyrektor WOR ARiMR 
wywiązał się z obowiązku zapewnienia jawności tego rejestru (art. 9 ust. 3) poprzez 
opublikowanie jego treści na stronach internetowych ARiMR.  

(akta kontroli str. 792) 

W 2017 r. zaplanowanych zostało przeprowadzenie przez WOR ARiMR 365 kontroli 
w ramach mechanizmów przejętych z ARR (142 w ramach mechanizmu „Uznawanie 
grup producentów rolnych i ich związków”, 96 w ramach mechanizmu „Uznawanie 
grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń”, 64 w ramach mechanizmu 
„Dopłaty do materiału siewnego”, 62 w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie 
kryzysowe producentów owoców i warzyw” oraz jedna kontrolę w ramach 
mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”). Żadna z zaplanowanych na 
2017 r. 365 kontroli nie została zrealizowana. Kierownik BKM wyjaśnił, że komórka 
ta realizuje kontrole na podstawie wyników typowań otrzymanych z Centrali ARiMR 
lub na podstawie zleceń kontroli kierowanych z innych komórek organizacyjnych 
ARiMR a w 2017 r. żadna z ww. informacji do Biura nie wpłynęła. Na sytuację tą 
wpływał również fakt, że OT ARR zakończył przed 31 sierpnia 2017 r. zadania 
związane z Pakietem Hogana, wsparciem dla producentów owoców związanych  
z embargo oraz zadania związane z dopłatami do materiału siewnego, natomiast 
procedura przewidziana obejmująca swoim zakresem potwierdzanie spełniania 
warunków uznania przez grupy producentów rolnych nie przewidywała obowiązku 
przeprowadzenia kontroli przy weryfikacji warunków dla każdej grupy.  

(akta kontroli str. 1075-1112) 

W 2018 r. w WOR ARiMR zaplanowano przeprowadzenie łącznie 689 kontroli  
w ramach mechanizmów przejętych po zniesionej ARR (359 kontroli w ramach 
mechanizmu „Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków”, w tym 50 
kontroli przed uznaniem i 309 kontroli po uznaniu; 87 kontroli w ramach 
mechanizmu „Wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw – embargo, 243 
kontrole w ramach mechanizmu dopłat do materiału siewnego). Na koniec trzeciego 
kwartału 2018 r. zrealizowanych zostało łącznie 409 (59%) z 689 zaplanowanych 
kontroli (118% w zakresie przed uznaniem grup producentów rolnych i ich 
związków, 48% w zakresie uznania grup producentów rolnych i ich związków, 34% 
w zakresie dopłat do materiału siewnego oraz 136% w zakresie mechanizmu 
wsparcia kryzysowego producentów owoców i warzyw). Kierownik BKM wyjaśnił, że 
procentowa realizacja planu kontroli wynikała z intensyfikacji prac związanych  
z realizacją czynności kontrolnych w drugim półroczu 2018 r. Wynikało to  
z przepisów regulujących zasady rozpatrywania wniosków w poszczególnych 

                                                      
31 Dz. U. z 2018 r. poz. 1026. 
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sprawach. Plan kontroli był opracowywany przez Centralę ARiMR, a WOR ARiMR 
nie przedkładał do Planu kontroli żadnych propozycji. 

(akta kontroli str. 1075-1112) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W jednej z wydanych przez Dyrektora WOR ARiMR decyzji, zamieszczona 
została błędna data jej wydania, natomiast w skierowanym do strony zawiadomieniu 
o niezałatwieniu sprawy w terminie wymieniono błędną grupę producentów rolnych. 

2. W przypadku ośmiu spraw, wydanie przez Dyrektora WOR ARiMR decyzji 
administracyjnej, nie zostało poprzedzone poinformowaniem strony o możliwości 
zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów  
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, co było niezgodne z art. 10 § 1 kpa lub  
z postanowieniami procedury wewnętrznej ARiMR. 

3. W trakcie rozpatrywania dwóch spraw, podpisywane przez pracowników 
deklaracje bezstronności zostały sporządzone z naruszeniem zasad określonych  
w procedurze wewnętrznej ARiMR.  

Oddział Regionalny na bieżąco realizował wszystkie zadania przejęte z ARR. 
Pomimo początkowo długotrwałego procesu rozpatrywania przejętych przez WOR 
ARiMR spraw, do czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK, wszystkie te 
sprawy zostały rozpatrzone. Nie stwierdzono negatywnych skutków 
nieprawidłowości dotyczących rozpatrywania spraw przejętych od ARR, 
polegających na odstępstwach od przepisów kpa oraz obowiązujących w ARiMR 
procedur wewnętrznych. Wnioski o dokonanie płatności po dokonaniu kontroli były 
przekazywane niezwłocznie do Centrali ARiMR. Nie stwierdzono nieprawidłowości  
w zakresie prowadzenia rejestru grup producentów rolnych i ich związków. 
Na bieżąco prowadzono kontrolę podmiotów uczestniczących w mechanizmach 
administrowanych przez Agencję, dokonując ich priorytetyzacji w sposób 
zapewniający terminową realizację płatności. W okresie objętym kontrolą nie 
złożono skarg na działalność Oddziału. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia wniosek o podjęcie działań, 
w ramach funkcjonującej kontroli zarządczej, w celu wyeliminowania przypadków 
nieprzestrzegania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych przepisów 
kpa oraz procedur wewnętrznych. 

 

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 Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Poznań, 12 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

Kontrolerzy: 

              Maciej Sterczała 
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         Joanna Piasecka–Girguś 

      inspektor kontroli państwowej 
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Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

1 

Na podstawie art. 35c ust. 1 ustawy o NIK w powyższym tekście dokonano 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej poprzez zastąpienie: 

- użytej na str. 7 w przypisie 14. daty „19 września 2018 r.” datą „4 października 

2017 r.”, 

- użytego na str. 8 w szóstym wierszu od góry wyrazu „2018” wyrazem „2017”. 

 

  

11 stycznia 2019 …………………………. 

data Dyrektor  

z. up. Grzegorz Malesiński  

Wicedyrektor 

 


