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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Zbigniew Truszkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/148/2018 z dnia 18 września 2018 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Arkadiusz Kłonowski, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LPO/147/2018 
z dnia 18 września 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4)) 

Jednostka 
kontrolowana 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa (dalej: 
KOWR, Krajowy Ośrodek albo Centrala) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Serafin, p.o. Dyrektora Generalnego1 (dalej: Dyrektor Generalny) 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Oddział Terenowy KOWR w Poznaniu (dalej: Oddział albo KOWR OT) w okresie od 
1 września 2017 r. do 30 września 2018 r.3 prawidłowo realizował zadania, przejęte 
od zniesionej Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej: ANR) i Agencji Rynku Rolnego 
(dalej: ARR). Po dniu 30 sierpnia 2017 r. zostały właściwie przejęte 
i zaewidencjonowane składniki majątkowe z oddziałów terenowych ANR i ARR. 
Zakres przejętych zadań został ujęty w wewnętrznych regulaminach 
organizacyjnych dla poszczególnych wydziałów, które jednak Dyrektor Generalny 
zatwierdził dopiero po upływie ośmiu miesięcy od rozpoczęcia funkcjonowania 
Oddziału. W konsekwencji 82% zatrudnionych w KOWR OT pracowników przyjęło 
do stosowania swoje zakresy obowiązków dopiero w dniu 16 maja 2018 r. Wszyscy 
pracownicy zniesionych agencji którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu 
zaproponowanych warunków zatrudnienia, z dniem 1 września 2017 r. stali się 
pracownikami Oddziału. Jednakże 21 pracownikom ze znoszonych ANR i ARR, 
niezgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa4, Wiceprezes ANR i  Prezes ARR, 
działający w imieniu Pełnomocnika ds. utworzenia KOWR5, podpisali propozycje 
zatrudnienia, w których zmieniono w sposób nieuprawniony umowy o pracę z 
 bezterminowych na terminowe. Liczba zatrudnionych pracowników i rodzaj 

                                                      
1 D 3 lipca 2018 r. Wcześniej, od 1 września 2017 r. Dyrektorem Generalnym był Witold Strobel. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 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: okres 
objęty kontrolą, kontrolowany okres, badany okres. 
4 Dz. U. poz. 624, ze zm., dalej: pwKOWR. 
5 Dalej: Pełnomocnik. 

Ocena ogólna 
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przydzielonych im zadań była wystarczająca do prawidłowej i terminowej realizacji 
zadań, aczkolwiek na dzień 31 października 2018 r. w Wydziale Gospodarowania 
Zasobem Oddziału pozostawało nadal niezałatwionych 17,8% spraw przejętych 
z ANR OT. Zestawienie przekazanych przez ANR OT spraw w toku, które przejął 
KOWR wykonano nierzetelnie. Właściwie natomiast realizowano obowiązek 
przeprowadzania kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach 
administrowanych przez Krajowy Ośrodek. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.  Przygotowanie OT KOWR w Poznaniu do wdrożenia 
zadań przejętych od zniesionych Agencji Rynku 
Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych, w tym 
zatrudnienia pracowników tych agencji 

1.1. Osobą upoważnioną do podejmowania działań organizacyjnych mających na 
celu zapewnienie rozpoczęcia funkcjonowania KOWR OT był Dyrektor KOWR OT. 
W maju i czerwcu 2017 r. odbywały się robocze spotkania w siedzibach oddziałów 
terenowych ARR (dalej: ARR OT) i ANR (dalej: ANR OT), w Poznaniu, podczas 
których ustalano działania związane z przygotowaniami do zniesienia działalności 
ww. podmiotów i powstawaniem KOWR OT. Wnioski z tych spotkań dotyczyły m.in.: 
funkcjonowania KOWR OT w  jednym lub dwóch budynkach, dokumentów 
i archiwum ARR, zasobów sprzętowych IT, mebli i  wyposażenia biurowego ARR, 
terminów przeprowadzki, barier lokalowych i  technicznych związanych 
z przyjmowaniem pracowników ARR. W spotkaniach tych uczestniczyli pracownicy 
znoszonych struktur ARR OT: Dyrektor i  jego Zastępca, Kierownik Sekcji 
Administracyjno-Finansowej, Kierownik Sekcji Operacyjnej, dwóch informatyków 
oraz pracownicy znoszonej ANR OT: Dyrektor, Kierownik Sekcji Organizacyjno-
Prawnej, dwóch informatyków i archiwistka. 

Zgodnie ze wskazanym przez Prezesa ARR terminem, w dniach od 7 do 11 sierpnia 
2018 r., nastąpiło przeniesienie pracowników ARR OT, wraz z majątkiem OT do 
budynku przy ul. Fredry 12 w Poznaniu, siedziby ANR OT, który decyzją 
Pełnomocnika, od dnia 1 września 2017 r. stał się siedzibą KOWR OT6. Koszty 
przeprowadzki do siedziby KOWR OT poniosła ARR, natomiast koszty związane z 
 przejęciem pracowników ARR i  zapewnieniem im odpowiednich warunków pracy 
poniosła ANR. Wyznaczone terminy cząstkowych działań zostały dotrzymane; 
1 września 2017 r. Oddział rozpoczął wykonywanie swoich regulaminowych działań.  

(dowód: akta kontroli str. 6-58) 

 

1.2. W okresie od 1 września do 2017 r. do 1 września 2018 r., w związku z 
 wprowadzeniem w dniu 15 maja 2018 r. wewnętrznych regulaminów wydziałów OT 
KOWR dokonano jednej zmiany w strukturze organizacyjnej Oddziału. Zmniejszono 
z 10 do dziewięciu ilość sekcji w Wydziale Kształtowania Ustroju i  Gospodarowania 
zasobem (dalej: Wydział Gospodarowania Zasobem) w taki sposób, że połączono 
sekcję gospodarki mieszkaniowej z sekcją inwestycji, tworząc nową sekcję 
gospodarki mieszankowej i inwestycji. Ta zmiana, będąca inicjatywą Centrali, miała 
spowodować lepsze wykorzystanie zatrudnionych w nich specjalistów. Cztery 
wydziały w KOWR OT, w skład których wchodziło 11 sekcji, utworzono ze struktur 

                                                      
6 Od dnia 14 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia, zgodnie z przyjętymi założeniami organizacyjnymi obydwie znoszone 
agencje wykonywały swoje zadania w budynku przy ul. Fredry 12. 

Opis stanu 
faktycznego 
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organizacyjnych zniesionych agencji; z trzech sekcji i jednego samodzielnego 
stanowiska w ANR i trzech sekcji w ARR OT.  

(dowód: akta kontroli str. 59-187) 

1.3. Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. na utrzymanie ANR OT wydatkowano7 
1.961.092,17 zł, z tego na: materiały i energię 572.832,73 zł, usługi obce 
1.020.567,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych  15.103,94 zł, opłaty na 
rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30.150,57 zł, podatki 
stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 
25.450,00 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie  60.659,45 zł i wydatki 
majątkowe w wys. 232.066,46  zł. W analogicznym okresie w 2018 r. na 
utrzymanie siedziby OT KOWR wydatkowano 1.632.583,22 zł, z tego na: materiały i 
 energię  507.019,85 zł, usługi obce 945.852,74 zł, świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 5.619,04 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 30.960,94 zł, podatki stanowiące źródło dochodów własnych 
jednostek samorządu terytorialnego 28.560,00 zł i pozostałe wydatki na 
funkcjonowanie w wys. 108.076,40 zł. Wydatki w KOWR ewidencjonowano według 
pozycji planów finansowych i klasyfikacji budżetowej, zgodnie z  zarządzeniami 
nr 08/2017/W i 13/2018/W Dyrektora Generalnego KOWR8 (zmienionym jego 
zarządzeniem nr 93/2018/W z 18 stycznia 2018 r.). KOWR nie ewidencjonował 
wydatków według układu zadaniowego. Przyjęty sposób ewidencji kosztów 
w KOWR nie pozwalał na pełne porównanie wykonania planu finansowego 
w zlikwidowanych OT ANR i ARR z planem OT KOWR.  

(dowód: akta kontroli str. 188-201) 

 

1.4. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ANR nr 371A/2017 z 19 czerwca 2017 r.9 
inwentaryzacją objęto następujące składniki majątkowe Oddziału10:  

 środki trwałe11 i przedmioty niskocenne12 oraz gotówkę i inne papiery 
wartościowe w kasie13 - drogą spisu z natury; 

 środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz rozrachunki (należności i 
 zobowiązania) – drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów 
potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych Oddziału 
stanu aktywów i pasywów, 

 rezerwy i pozostałe pasywa, rozliczenia międzyokresowe, aktywa nieobjęte 
inwentaryzacją w sposób opisany w punktach a oraz c – drogą porównania 
danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości 
tych składników. 

Powołano komisję inwentaryzacyjną i zespoły spisowe, wypełniono arkusze 
spisowe, a z przebiegu prac inwentaryzacyjnych sporządzono protokół. Zespoły nie 
zgłaszały uwag co do przebiegu prac spisowych ani wniosków, nie stwierdzono 

                                                      
7 Dla celów porównawczych zrezygnowano z przytaczania kwot z tytułu wynagrodzeń i ich pochodnych. W KOWR OT 
wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, usługi zdrowotne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, odprawy 
(pośmiertne oraz pieniężne z tyt. likwidacji ANR), realizowano ze środków Centrali KOWR. 
8 Z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w zakresie mechanizmów krajowych i działalności 
administracyjnej KOWR i z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości zasobu własności rolnej 
Skarbu Państwa. 
9 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu. 
10 Według stanu na 30 czerwca albo 31 sierpnia 2017 r. 
11 3 378 pozycji o łącznej wartości 7 522 tys. zł. 
12 147 pozycji o łącznej wartości 9 tys. zł. 
13 Stan kasy: 0 zł. 
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różnic inwentaryzacyjnych w spisanym zakresie. Banki14 i kontrahenci15 potwierdzali 
salda rachunków. Wartość pozostałych składników majątkowych weryfikowano 
porównując dane z ksiąg rachunkowych z zawartością baz danych opartych na 
dokumentach źródłowych16. 

(dowód: akta kontroli str. 210-241, 379-398) 

W związku z przeprowadzeniem spisu z natury środków trwałych Oddziału 
sporządzono równolegle spis z natury środków trwałych Zasobu17 stanowiących 
wyposażenie Oddziału i sekcji zamiejscowych, według stanu na dzień 30 czerwca 
2017 r. Z uwagi na fakt, że księgi rachunkowe ANR prowadzone dla Zasobu nie 
zostały zamknięte na dzień 31 sierpnia 2017 r., zapisy od 1 września tego roku były 
dokonywane w tych samych księgach co dotychczas, ale pod firmą KOWR, a 
 inwentaryzacja Zasobu została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2017 r. W 
 zakresie środków trwałych dokonano weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z 
 danymi źródłowymi wprowadzonymi do systemu Majątek, na podstawie 
dokumentacji zdarzeń gospodarczych zaistniałych w ciągu 2017 roku w ANR i 
 KOWR. Zostały wysłane zestawienia stanu majątkowego Zasobu dotyczące mienia 
oddanego w dzierżawę oraz trwały zarząd, w celu potwierdzenia ich zgodności i 
odesłania do KOWR. 

(dowód: akta kontroli str. 242-257) 

Zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił, że jeszcze w dniu 17 listopada 2000 r. 
zarządzeniem Dyrektora ANR OT w Poznaniu nr 593/2000 został powołany Zespół, 
którego zadaniem stało się nadzorowanie i koordynowanie prac polegających na 
inwentaryzacji w drodze spisu z natury majątku Zasobu, wg. planu inwentaryzacji 
zatwierdzanego przez Dyrektora OT. Na podstawie przekazywanych protokołów z 
 przeprowadzonych przez ww. zespół inwentaryzacji, Sekcja Finansowo-Księgowa 
ówczesnej ANR jak i Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji w KOWR 
wprowadzały ewentualnie zmiany stanu środków trwałych wynikające z ww. 
dokumentów do systemu Majątek.  

W dniu 5 stycznia 2018 r. Dyrektor KOWR OT w Poznaniu powołał Komisję 
Inwentaryzacyjną w związku z koniecznością dalszego prowadzenia inwentaryzacji 
ciągłej środków trwałych Zasobu, w tym środków znajdujących się we władaniu osób 
trzecich (np. dzierżawców majątku KOWR). Załącznikiem do zarządzenia była 
instrukcja inwentaryzacyjna określająca m.in.: cele, sposoby, metody, formy, terminy 
i etapy przeprowadzania inwentaryzacji oraz jej organizację. 

(dowód: akta kontroli str. 258-264, 379-398) 

Zastępca Dyrektora Oddziału wskazał, że powstanie Zespołu, a następnie Komisji, 
zajmujących się inwentaryzacją ciągłą środków trwałych Zasobu spełniało warunki 
wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy o rachunkowości18, które określają 
m.in. częstotliwość inwentaryzacji składników aktywów i pasywów, dla jakich 
przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie 

                                                      
14 Np. Bank Gospodarstwa Krajowego. 
15 Np. Województwo Wielkopolskie. 
16 Programami komputerowymi wykorzystywanymi uprzednio w ANR a obecnie również w KOWR są: 1) System Majątek (ST) - 
obsługujący ewidencję środków trwałych, 2) System finansowo-księgowy (FIX) - obsługujący księgowania i ewidencję 
księgową Zasobu i Oddziału, 3) System Ewidencji Gruntów (SEG) - obsługujący ewidencję działek wraz z wszelkimi 
operacjami zagospodarowania nietrwałego, rozdysponowania trwałego oraz zmianami i aktualizacjami geodezyjnymi, 4) 
System Windykacji Należności (WN) - ewidencja należności wynikających ze sprzedaży, najmu, dzierżawy, zarządu, 
użytkowania, administrowania, użyczenia majątku, będącego w dyspozycji Oddziału (a wcześniej także w AWRSP). Wszystkie 
te programy są ze sobą zintegrowane i tworzą tzw. zintegrowany system informatyczny (ZSI).  
17 „Zasób” w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91, ze zm.). 
18 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 395, ze zm.) 
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było możliwe na ostatni dzień każdego roku obrotowego19. Podkreślił, że Zasób OT 
w Poznaniu to ponad 172 tys. ha20 rozmieszczonych na terenie całego województwa 
wielkopolskiego, na których znajduje się 16 659 przypisanych do Zasobu środków 
trwałych. W związku z rozległością obszaru spisowego, Zespół, a obecnie Komisja, 
prowadziły inwentaryzację w drodze spisu z natury w sposób ciągły, w trakcie roku 
obrotowego. Podczas oględzin sprawdzano m.in. stan techniczny i ilościowy 
posadowionych na nieruchomości środków trwałych. Dodał, że przedmiotem 
badania zbiorczego sprawozdania finansowego Zasobu za 2013 r. był m.in. sposób 
przeprowadzania inwentaryzacji poprzez działania Zespołu zajmującego się 
wspomnianą inwentaryzacją ciągłą. W raporcie z badania niezależnego biegłego 
rewidenta zawarto opinie, że „Zespoły badające nie obserwowały przebiegu 
inwentaryzacji rocznej, jednak dokumentacja inwentaryzacji oraz przeprowadzenie 
testu na istnienie wybranych składników aktywów nie budzi zastrzeżeń i pozwala na 
uznanie wykazanych w sprawozdaniu finansowym pozycji za realne.”  

W roku 2016, 2017 i 2018 (do 30 września) w ramach inwentaryzacji ciągłej 
dokonano spisu z natury odpowiednio 95, 37, 51 nieruchomości i znajdujących się 
na nich składników majątkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 264-299, 379-398) 

Przeprowadzone przez NIK w dniu 9 października 2018 r. oględziny potwierdziły 
istnienie 23 składników majątkowych KOWR przejętych od ANR i ARR21, losowo 
wybranych w oparciu o wydruki z programu komputerowego „Majątek”22. Piętnaście 
z tych składników majątkowych, przejętych od ANR, zostało ujętych w ewidencji 
Oddziału albo Zasobu KOWR 1 września 2017 r., a ich wartość odpowiadała 
wartości tych składników określonej w tych ewidencjach ANR na koniec sierpnia 
2017 r. oraz znajdowała oparcie w dokumentacji źródłowej23. Pozostałe osiem 
składników majątkowych, pochodzących z ARR, zostało przekazanych do Oddziału 
z Centrali KOWR 22 maja i 4 września 2018 r. i w tych samych dniach ujęto je w 
 ewidencji Oddziału. Ich wartość ujęta w ewidencji odpowiadała wartościom 
określonym w protokołach przekazania. 

(dowód: akta kontroli str. 300-365) 

Zarządzeniem nr 403A/2018 Dyrektora OT z dnia 14 września 2018 r. wprowadzona 
została Instrukcja Inwentaryzacyjna w KOWR OT. Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora 
Oddziału, instrukcja ta jest tożsama dla Centrali oraz każdego oddziału terenowego 
KOWR. 

(dowód: akta kontroli str. 366-398) 

 

1.5. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa24 dyrektor ANR OT wręczył 
propozycje zatrudnienia w dniach 10, 11, 29, 30 i 31 maja 2017 r. odpowiednio 70, 
28, 2, 11 i 10 pracownikom znoszonego ANR. Natomiast 36 pracowników znoszonej 
ARR otrzymało propozycję zatrudnienia w KOWR OT w dniu 8 maja 2017 r. 

                                                      
19 I analogicznie, na dzień – formalnego – zakończenia działalności przez jednostkę (art. 26 ust. 4 uor).  
20  Na dzień 30 września 2018 r. 
21 Czterech budynków, dziewięciu samochodów osobowych oraz 10 innych ruchomości (trzech serwerów, centralnego 
zasilacza UPS, klimatyzatora, notebooka, regałów przesuwnych, kopertownicy, kopiarki i projektora), o łącznej wartości brutto 
na dzień oględzin 6 696 tys. zł. 
22 Służącego do ewidencjonowania środków trwałych KOWR, a wcześniej także ANR. 
23 Np. w protokołach zdawczo odbiorczych gdzie zdającym na rzecz ANR było Gospodarstwo Mieszkaniowe Skarbu Państwa, 
Poznań, ul. Karpia 9 (2012 r.) oraz fakturach zakupu. W części przypadków nastąpiło to z umniejszeniem wartości 
nieodliczonego VAT, albo dodaniem wartości dodatkowo poniesionych opłat (np. komunikacyjnych lub skarbowych w 
przypadku samochodów osobowych) oraz kolejnych modernizacji budynku i sprzętu komputerowego. 
24 Pełnomocnictwo Nr 51 od Pełnomocnika dla Wojciecha Perczaka – Dyrektora Oddziału ANR z siedzibą w Poznaniu w dniu 
25 kwietnia 2017 r., do doręczania oraz odbioru oświadczeń o przyjęciu albo odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków 
zatrudnienia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. 
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Pracownicy tych agencji otrzymali propozycje odpowiadające zadaniom 
wykonywanym wcześniej w zniesionych agencjach. 

(dowód: akta kontroli str. 399-411) 

W dniu 1 września 2017 r. 121 pracowników zniesionej ANR i 37 pracowników 
zniesionej ARR (łącznie 158) zostało pracownikami KOWR OT; 54 pracowników 
zniesionych agencji, nie otrzymało propozycji zatrudnienia w KOWR. Zgodnie z art. 
51 ust. 9 pwKOWR, w dniu 31 sierpnia 2017 r., wypłacono im odprawy w łącznej 
kwocie 946.152,55 zł. W tym dniu 25 pracowników Wydziału Rynków Rolnych 
przyjęło do realizacji, podpisane przez Dyrektora Oddziału, zakresy obowiązków 
pracownika. Przygotowanie zakresów obowiązków dla zaledwie 16 % 
zatrudnionych, było inicjatywą ówczesnego Zastępcy Dyrektora Oddziału, który był 
zobowiązany do przekazywania do Centrali wykazu osób, wykonujących czynności 
pracownicze w  ramach mechanizmów: wsparcie na przystępowanie do systemów 
jakości 3.1 i  pomoc żywnościowa POPŻ, wraz z ich zakresami obowiązków. 

W dniu 4 września 2017 r. w sali przetargowej Oddziału, podczas spotkania z 
 pracownikami, jego Dyrektor25 omówił ogólne zasady funkcjonowania KOWR OT do 
czasu zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego przez Dyrektora Generalnego. 
Dyrektor KOWR OT poinformował zebranych o  konieczności zachowaniu ciągłości 
pracy, wskazując, że pracownicy nadal powinni wykonywać zadania, które 
wykonywali do tej pory. KOWR OT działał na podstawie regulaminu organizacyjnego 
KOWR26, w którym, w  rozdziale 3 Oddziały Terenowe, wskazano: rodzaje komórek 
organizacyjnych, realizowane przez nie zadania oraz zasady kierowania nimi. 
Ustalenie szczegółowej organizacji OT oraz zakresu jego działania w wewnętrznych 
regulaminach organizacyjnym wydziałów, powierzono Dyrektorowi OT. Wykonując 
dyspozycję zawartą w § 37 ww. regulaminu, w związku z pismem Dyrektora 
Generalnego KOWR z września 2017 r.27, w dniu 15 września 2017 r. Dyrektor OT 
przekazał do zatwierdzenia wewnętrzne regulaminy podległych wydziałów28.  

W swoich wyjaśnieniach Dyrektor KOWR OT29 podkreślił, że uważał, iż stan 
przejściowy związany z brakiem regulaminów potrwa krótko, dlatego nie zdecydował 
się na wydanie pisemnych regulacji tymczasowych w tym zakresie. Ówczesny 
Zastępca Dyrektora KOWR OT w Poznaniu30 wyjaśnił, że zwłoka w  zatwierdzeniu 
regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych OT była przedmiotem 
rozmów z Dyrektorem OT, który kilkukrotnie zwracał się w tej sprawie do Dyrektora 
Generalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 410-411, 560-573) 

W badanym okresie w KOWR OT, oprócz ww. osób, zatrudniono: 11 osób na 
umowę o pracę na czas określony, w celu zastępstwa w czasie usprawiedliwionej 
nieobecności pracowników, jedną osobę w związku z wakatem powstałym w dniu 30 
listopada 2017 r. na stanowisko starszego referenta, na czas określony oraz jedną 
 osobę na stanowisku zastępcy dyrektora oddziału (powołanie); z 11 osobami 
zawarto 22 umowy zlecenia31. Na koniec III kwartału 2018 r. w KOWR OT 

                                                      
25 Wojciech Perczak zatrudniony na stanowisku Dyrektora KOWR OT od 1 wrzesnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. 
26 Wprowadzonego zarządzeniem nr 01/2017/W Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 1 września 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego KOWR. 
27 W przedstawionym dokumencie w dacie widnieje tylko rok i miesiąc. 
28 Kopie regulaminów przekazane drogą elektroniczną 15 maja 2018 r. Data wpływu pisma przewodniego w tej sprawie to 25 
maja 2018 r. 
29 Wojciech Perczak zatrudniony na stanowisku Dyrektora KOWR OT od 1 września 2017 r. do 31 lipca 2018 r. 
30 Marek Garstka pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ANR OT w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r., następnie w 
okresie od 1 września 2017 r. do  31 lipca 2018 r. funkcję Zastępcy Dyrektora KOWR OT. 
31 Przedmiotem umów zleceń była: obsługa portierni, obsługa kotłowni w budynkach (pałacach) wchodzących w skład Zasobu, 
analiza i weryfikacja w systemie informatycznym dokumentacji związanej z dopłatami, funduszami promocji oraz archiwizacja 
dokumentów, terenowe wizytacje kontrolne, przygotowanie rocznej informacji, sporządzania sprawozdania dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącej środków trwałych Zasobu, w skład których wchodzą wyroby 
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zatrudnionych było 167 osób, w tym 10 osób na umowę o pracę na czas określony 
w celu zastępstwa w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracowników. Wśród 
ww. zatrudnionych, w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., było 
osiem osób, które wcześniej nie były pracownikami zniesionych agencji; jeden 
zastępca dyrektora Oddziału i siedem osób zatrudnionych na czas określony w celu 
zastępstwa pracowników. Średni staż pracy zatrudnionych w KOWR OT wynosił 17 
lat. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. w Oddziale zatrudniono: jednego 
dyrektora i jednego zastępcę, pięciu kierowników wydziałów, ośmiu głównych 
specjalistów na samodzielnych stanowiskach pracy, 28 głównych specjalistów, 52 
starszych specjalistów, 35 specjalistów, 26 starszych referentów, jednego referenta, 
jednego pracownika gospodarczego oraz trzech radców prawnych, dwóch 
analityków i  jednego inżyniera do spraw programowania. Zgodnie z art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o KOWR32 ogłoszenia o naborze do pracy33 w 
 Oddziale udostępniano w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszczano w  miejscu 
powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której prowadzono nabór. 

(dowód: akta kontroli str. 424-431, 432-484, 721-722) 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika KOWR OT w przeliczeniu na 
jeden etat na koniec 2017 r. i 30 czerwca 2018 r. wynosiło odpowiednio: 6 248,43 zł 
i 5 794,89 zł.34 To samo wynagrodzenie w zniesionych ANR OT i ARR OT w dniu 31 
sierpnia 2017 r. wynosiło odpowiednio: 7 291,12 zł i 4 450,11 zł. Przeciętne 
wynagrodzenie w KOWR OT na koniec grudnia 2017 r. było niższe o 14% od 
przeciętnego wynagrodzenia obliczonego na ostatni dzień istnienia ANR i większe 
o 40% od tego wynagrodzenia w ARR, obliczonego na dzień 31 sierpnia 2017 r. 

W okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r. pracownicy KOWR OT, 
przez 2 835 godzin świadczyli pracę ponad obowiązujące ich normy czasu pracy, 
z tego: w Wydziale Rozwoju Rynków Rolnych przez 1 619 godzin, w Wydziale 
Organizacyjno-Prawnym przez 735 godzin, w Wydziale Gospodarowania Zasobem 
przez 356 godzin i w Wydziale Finansowym przez 125 godzin. 

Wykonywanie zadań pracowniczych poza normalnym czasem pracy w Wydziale 
Rynków Rolnych wynikało z dużej ilości złożonych wniosków (14 386) i terminów 
wydania decyzji z tytułu dopłat zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, i 
 konieczności zakończenia weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej wniosków, 
wprowadzenia wszystkich danych z wniosków do systemu informatycznego, 
wydania decyzji oraz przygotowania i przekazania ww. dokumentacji do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR). W  ramach godzin 
nadliczbowych pracownicy Wydziału Rynków Rolnych obsługiwali program dla 
szkół, który ze względu na krótkie terminy zdań do wykonania wymagał 
dodatkowego czasu pracy na: weryfikację formalno-prawną i merytoryczną umów 
zawartych pomiędzy dostawcami i szkołami podstawowymi (I semestr 2017/2018 
- 1 444 umów, II semestr 2017/2018 – 1 452 umów, I semestr 2018/2019 – 1 468 
umów), wprowadzenie danych z umów do systemu informatycznego, weryfikację 
oświadczeń zatwierdzonych szkół podstawowych, sporządzenie zbiorczej informacji 
o liczbie dzieci uczestniczących w  programie dla szkół. Także mechanizm promocji 
produktów rolno-spożywczych, z uwagi na wykonywanie wielu zadań w dni wolne od 

                                                                                                                                       
zawierające azbest, wykonywanie prac gospodarczych i naprawczych w siedzibie Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania 
Zasobem w Starym Bojanowie. 
32 Dz.U. 2018 r. poz. 1154.  
33 Według art. 7 ust. 1: ustawy o KOWR, nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w KOWR, z 
wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 3, jest otwarty i konkurencyjny. 
34 W obliczeniach uwzględniono nagrody wypłacone pracownikom za 2017 r. 
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pracy (spotkania, konferencje i  targi), wymagał pracy w godzinach nadliczbowych. 
W Wydziale Organizacyjno-Prawnym praca w ponadnormatywnym czasie związana 
była m.in. z: centralizacją domen, odbiorem obiektów, przekazywaniem obiektów do 
ochrony, terminowym opracowywaniem i skanowaniem dokumentów w  aplikacji 
CAPS, wykonywaniem przez kierowcę czynności przewozów, obsługą stoisk 
targowych. Pracownicy Wydziału Finansowo-Księgowego i Windykacji (dalej: 
Wydział Finansowy) w  godzinach nadliczbowych wykonywali zadania związane ze: 
sporządzaniem sprawozdań finansowych na zakończenie działalności ANR na 
koniec roku 2017, deklaracji podatkowych na podatek rolny i leśny oraz 
wprowadzaniem danych do przelewów bankowych i przygotowaniem planu 
finansowego KOWR. Występowanie pracy w godzinach nadliczbowych w Wydziale 
Gospodarowania Zasobem, dotyczyło obsługi stoisk targowych oraz opracowania 
dokumentacji podatkowej i składania deklaracji podatkowych. 

Pracę w godzinach nadliczbowych lub w dni wolne od pracy zatrudnione w KOWR 
OT osoby wykonywały na podstawie pisemnego polecenia Dyrektora Oddziału. Za 
pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, na pisemne wnioski pracowników 
składane w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło świadczenie pracy w 
 ponadnormatywnym czasie pracy, udzielano im czasu wolnego w wymiarze 
równym ilości przepracowanych godzin nadliczbowych. Pracownicy wykonywujący 
pracę w dni świąteczne, niedziele lub w dni wolne od pracy, na ich wnioski, 
otrzymywali dni wolne od pracy w ilości odpowiadającej dniom przepracowanym w 
 ww. czasie. 

(dowód: akta kontroli str. 489-503, 507-527 ) 

W badanym okresie wielkość zatrudnienia w Wydziale Finansowym nie przekraczała 
ilości etatów określonych w zarządzeniu Dyrektora Generalnego KOWR nr 
121/2018/W z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia 
w KOWR.  

W tym okresie w Wydziale Finansowym zatrudniono trzy osoby na umowy 
zastępstwa, za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich i urlopie 
macierzyńskim; z Wydziału Rynków Rolnych do pracy w Wydziale Finansowym 
skierowano jedną osobę. Po 1 września 2017 r. pracownicy Wydziału Finansowego 
zostali poinformowani ustnie o zakresach swoich obowiązków. W maju 2018 r. 
wszystkim pracownikom ww. wydziału wręczono pisemne zakresy obowiązków. 

Przygotowanie merytoryczne pracowników Wydziału Finansowego, rekrutujących 
się głównie ze zniesionej ANR, posiadających wieloletnią praktykę zawodową, było 
odpowiednie do regulaminowych zadań wykonywanych w  tym wydziale.  Dwie 
osoby ze zniesionej ARR OT, które z dniem 1 września 2017 r. rozpoczęły pracę 
w Wydziale Finansowym, w ciągu kilku następnych dni zostały przeniesione do 
pracy w Wydziale Rynków Rolnych.  

Tylko jedna osoba zatrudniona w Wydziale Finansowym na umowę zastępstwa 
została przeszkolona przez innych pracowników Wydziału w zakresie obsługi 
systemu FIX. Brała ona również udział w szkoleniu podstawowym organizowanym 
przez Centralę. Inna osoba, którą należało przeszkolić w tym zakresie, w pierwszym 
dniu funkcjonowania Oddziału została przeniesiona do pracy w  Wydziale Rynków 
Rolnych. 

Pracownicy KOWR OT zachowali uprawnienia dostępu do zasobów 
teleinformatycznych, które otrzymali w ANR OT albo ARR OT35. W dniu 30 

                                                      
35 Pismo CEN. BTI.WAIT.043.1.2017.PW.2 z 28 września 2017 r.  
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października 2017 r. nadano im uprawnienia według nowych wzorów dokumentów 
ZIT_P2_f4. 

Księgi rachunkowe Zasobu nie były zamykane w dniu 31 sierpnia 2017 r., dlatego 
zapisy w tych księgach były kontynuowane. Pierwszy dokument do ksiąg 
rachunkowych KOWR OT wprowadzono 2 października 2017 r. a zatwierdzono 18 
października 2017 r.   

(dowód: akta kontroli str. 526-531) 

Z dniem 1 września 2017 r., 122 (71%) pracowników zniesionej ANR OT zostało 
zatrudnionych w Oddziale. W badanym okresie w KOWR OT do realizacji zadań 
Wydziału Gospodarowania Zasobem, w dniach 16 maja i 4 czerwca 2018 r. 
włączono dwie osoby ze zniesionej ARR OT. Po przeprowadzonych naborach, do 
pracy w ww. Wydziale, w dniach: od 27 listopada 2017 r. do 30 lipca 2018 r. przyjęto 
dwie osoby i w dniach: 5 i 15 marca oraz 5 maja 2018 r. - sześć osób (cztery w 
 ramach umowy o pracę na czas określony na zastępstwo oraz dwie na czas 
określony, w tym jedną na powstały wakat). Dwoje z zatrudnionych było 
pracownikami zniesionej ANR OT, trzy osoby były do dnia 31 sierpnia 2017 r. 
pracownikami zniesionej ARR OT, jedna – pracownikiem ARiMR, a kolejna osoba 
była zatrudniona w ARR OT na umowę zlecenie.  

Zadania delegowane z ARiMR realizowane były przez pracowników Wydziału 
Rynków Rolnych, którzy wcześniej byli zatrudnieni w ARR OT. 

Żaden z pracowników zniesionej ANR OT nie wykonywał zadań realizowanych 
przez Wydział Rynków Rolnych. Pracownicy zniesionej ARR OT wykonywali 
zadania realizowane przez Wydział Gospodarowania Zasobem, Wydział Finansowy 
oraz Wydział Organizacyjno-Prawny. 

(dowód: akta kontroli str. 576-580) 

W dniu 8 listopada 2017 r. Dyrektor Oddziału poinformował Dyrektora Generalnego 
KOWR o trudnościach w realizacji mechanizmu obsługi funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych, z powodu braku logotypu ośrodka i występowania 
nieprawidłowych informacji adresowych Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 542) 

 

W dniach 19-26 września i 16 października 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w 
 Poznaniu przeprowadził w KOWR OT kontrolę. W jej wyniku nakazano zapewnienie 
instrukcji bhp dotyczącej niszczarki do papieru i zapewnienie przy apteczce 
instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz wykazu osób przeszkolonych w zakresie 
jej udzielania. Obie decyzje zostały wykonane. 

Kontrola NIK nr P/18/04236  wykazała, że w latach 2016-2018 Oddział nie realizował, 
wymaganych art. 8a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego37, kontroli wywiązywania się przez nabywców nieruchomości ze 
 zobowiązań ustawowych określonych w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c oraz warunków, o 
których mowa w art. 2b ust. 1 i 2 ww. ustawy. Dyrektor Departamentu Kształtowania 
Ustroju Rolnego KOWR, na wniosek Dyrektora Oddziału wyraził jedynie zgodę na 
przesunięcie na 2018 r. kontroli planowanych na II półrocze 
2017 r. Ostatecznie, w czerwcu 2018 r. przeprowadzono 33 takie kontrole. 
Przyczyną uprzedniego braku przedmiotowych kontroli było ograniczenie liczby 
pracowników, wynikające ze zmian organizacyjnych oraz intensyfikacja prac 

                                                      
36 „Obrót nieruchomościami rolnymi”, wystąpienie pokontrolne z 18 lipca 2018 r. 
37 Dz. U. z 2018 r. poz. 1404, ze zm., dalej: ukur. 
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związanych z  odbiorem nieruchomości pochodzących z rozwiązanych umów 
dzierżawy. 

(dowód: akta kontroli str. 543-555) 

        

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

1. NIK zwraca uwagę, że działający w imieniu Pełnomocnika  Wiceprezes ANR oraz 
Prezes ARR zaproponowali w maju 2017 r. odpowiednio 10 pracownikom ANR OT 
i 11 pracownikom ARR OT38, zatrudnionym w tych jednostkach na podstawie umów 
o pracę na czas nieokreślony, zatrudnienie w OT KOWR na czas określony, co 
wiązało się ze zmianą rodzaju umowy o pracę – którą to propozycję wszystkie te 21 
osób przyjęło39. Zarówno ww. propozycja jak i zawarcie przedmiotowych umów 
terminowych naruszały art. 51 ust. 3 ustawy pwKOWR, w świetle którego 
Pełnomocnik był uprawniony do określenia warunków pracy i płacy pracownikom 
znoszonych agencji – do których to warunków zmiana rodzaju umowy o pracę nie 
należy.  

 (dowód: akta kontroli str. 556-558) 

Ówcześni Dyrektorzy ANR OT i ARR OT wyjaśnili, że przekazywali odpowiednio 
Pełnomocnikowi oraz  Prezesowi ARR propozycje zatrudnienia w KOWR OT osób 
wcześniej zatrudnionych w Oddziałach Terenowych znoszonych ANR i  ARR. 
Według Dyrektora ANR OT, podstawowym kryterium przy wskazywaniu osób ze 
znoszonych Agencji do zatrudnienia w KOWR OT były kwalifikacje zawodowe 
i predyspozycje osobowe oraz jakość pracy w ANR, które miały zapewnić realizację 
zadań w KOWR OT przy zakładanej redukcji zatrudnienia o  ponad 30%. Dodał on, 
że otrzymał wytyczne od Prezesa ANR, o zmniejszeniu liczby pracowników ANR 
OT, którzy otrzymają propozycje zatrudnienia w KOWR OT, o 50 osób. Dyrektor 
ARR OT także potwierdził, że otrzymał od Prezesa ARR wytyczne dot. ilości 
pracowników znoszonej ARR OT, którzy mieli być zatrudnieni w  KOWR OT. Dodał, 
że tworząc listy pracowników, którzy mieli otrzymać propozycję zatrudnienia 
w KOWR OT lub ARiMR OT kierował się ich zaangażowaniem w dotychczasowym 
miejscu pracy, znajomością tematyki zawodowej, realizowanej w KOWR 
i przydatnością na nowych stanowiskach pracy. Dyrektor ARR OT podkreślił, że nie 
miał wpływu na proponowane warunki zatrudnienia pracowników ARR, w tym, na 
proponowany (nieokreślony lub określony) czas zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 409-415) 

Dyrektor Generalny wyjaśnił, że ww. działania Prezesa ARR i Dyrektora 
Generalnego ANR nie naruszało przepisów prawa, w szczególności art 51 ust. 3 
pwKOWR. Podkreślił, że przepis ten nie zabraniał Pełnomocnikowi proponowania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, nawet gdy dotychczas 
pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. Zdaniem 
Dyrektora Generalnego, zadaniem Pełnomocnika było nie tylko zaproponowanie 
warunków pracy i płacy, ale przede wszystkim zaproponowanie zatrudnienia - co 
jest jednoznaczne ze wskazaniem podstawy prawnej zatrudnienia, a w przypadku 
zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę - rodzaju tej umowy. Z tego też powodu, 
w opinii Dyrektora Generalnego, nie było przeszkód formalnych by osobom 

                                                      
38 Wśród tych pracowników znoszonych agencji, dwie osoby, które otrzymały propozycje zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę na czas określony w KOWR OT znajdowały się w okresie ochrony przedemerytalnej.  
39 Według stanu na dzień 21 listopada 2018 r. z 11 pracownikami, z grupy 21 osób zatrudnionych na ww. warunkach, którym 
kończył się termin zatrudnienia na czas określony, zawarto porozumienia o zmianie warunków zatrudnienia na czas 
nieokreślony. Dziesięć osób nadal świadczy pracę na podstawie umów na czas określony. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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zatrudnionym dotychczas na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 
zaproponować zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony. 

(dowód: akta kontroli str. 559-560) 

NIK wskazuje, że brak możliwości zmiany rodzaju umowy o pracę z bezterminowej 
na terminową w okolicznościach tej sprawy, znajduje oparcie w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego, w szczególności w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 28 kwietnia 1994 r.40 dotyczącej interpretacji art. 42 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy41 (dalej: Kp) regulującego wypowiedzenie 
zmieniające. Zarówno art. 42 § 1 Kp i art. 51 ust. 3 pwKOWR posługują się takim 
samym pojęciem „warunki pracy i płacy”. Sąd Najwyższy uznał, że nie jest 
dopuszczalna – przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 Kp) – 
zmiana rodzaju umowy 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 Kp) 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”. 

Analiza art. 51 przywołanej ustawy prowadzi również do wniosku, że zamiarem 
ustawodawcy nie było umożliwienie tworzonemu KOWR, przy okazji przejmowania 
pracowników znoszonych agencji, przekształcenia ich umów o  pracę 
z bezterminowych na terminowe. Niewątpliwie celem tego przepisu było 
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i ciągłości realizacji zadań przez KOWR 
po przejęciu zadań ANR i części zadań ARR, poprzez zatrudnienie pracowników 
ANR i ARR o dużym doświadczeniu, wyspecjalizowanych w realizacji określonych 
zadań. W związku z tym, trudno uznać, że w przypadku przejęcia „na stałe” zadań 
ANR i  niektórych zadań ARR przez KOWR intencją ustawodawcy było przejęcie „na 
czas określony” fachowców ze zniesionych agencji. 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 pwKOWR uregulowania dotyczące pracowników likwidowanych agencji, 
stwarzają podstawę do podejmowania arbitralnych decyzji o przedstawieniu 
propozycji nowych warunków pracy tylko niektórym z nich, 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 pracy42. W tej sytuacji, tym bardziej jest nie do przyjęcia 
rozszerzająca interpretacja art. 51 ust. 3 ustawy pwKOWR pozwalająca na dalsze 
osłabianie pozycji pracownika poprzez umożliwienie zmiany umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony43.  

                                                      
40 Sygn. akt I PZP 52/93 (OSNP 1994/11/169).  
41 Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm. 
42 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.  
43 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 
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2. NIK zwraca uwagę, że terminowo przekazane do zatwierdzenia przez Dyrektora 
KOWR OT, w dniu 15 września 2017 r., wewnętrzne regulaminy podległych 
Wydziałów, zostały zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego KOWR dopiero 15 
maja 2018 r.44 W świetle punktu II.A.3 standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych45, struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana 
do aktualnych celów i zadań, a zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności 
jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres 
podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób 
przejrzysty i spójny. Ośmiomiesięczne opóźnienie w ustaleniu przez Dyrektora 
Generalnego KOWR szczegółowego zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności 
poszczególnych komórek organizacyjnych oraz podległości pracowników OT mogło 
wpływać na jakość kontroli zarządczej i  wykonywanie zadań w Oddziale. 

(dowód: akta kontroli str. 59-187) 

W swoich wyjaśnieniach Dyrektor KOWR OT podkreślił, że wobec braku regulaminu 
organizacyjnego, ze względów formalnych nie można było przydzielić pracownikom 
pisemnych zakresów zadań. Zdecydowana większość pracowników Oddziału (84%) 
przyjęła do stosowania swoje zakresy obowiązków dopiero w dniu 16 maja 2018 r., 
podpisując jednocześnie w tym dniu oświadczenie, że zgodnie z poleceniem ustnym 
Dyrektora Oddziału, w okresie od 1 września 2017 r. do dnia 15 maja 2018 r. 
wykonywali zadania tożsame z przyjętym do realizacji w dniu 16 maja zakresem 
obowiązków pracownika. NIK wskazuje, że w celu skutecznego i efektywnego 
wypełniania przez pracownika powierzonych zadań, aktualny zakres obowiązków, 
uprawnień i  odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika 
(punkt II.A.3 in fine ww. standardów kontroli zarządczej).  

(dowód: akta kontroli str. 410-411, 486-488) 

 

Składniki majątkowe ze zniesionych oddziałów terenowych ANR i ARR zostały 
prawidłowo przejęte i zaewidencjonowane. Liczba zatrudnionych pracowników i 
 rodzaj przydzielonych im czynności były wystarczające do właściwej i terminowej 
realizacji wszystkich zadań. Zrealizowano zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy. 
Zmiany rodzaju umów o  pracę z bezterminowych na terminowe w propozycjach 
zatrudnienia w KOWR dla pracowników znoszonych agencji, podpisane przez 
Wiceprezesa ANR i  Prezesa ARR w imieniu Pełnomocnika, były niezgodne z art. 51 
ust. 3 pwKOWR. Zakres wykonywanych zadań w KOWR OT został zatwierdzony 
w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych wydziałów dopiero 
po upływie ośmiu miesięcy od ich ujęcia w projekcie regulaminów, terminowo 
przygotowanym przez Oddział i przekazanym do zatwierdzenia Dyrektorowi 
Generalnemu KOWR. W efekcie zdecydowana większość pracowników Oddziału 
(84%) przyjęła do stosowania swoje zakresy obowiązków po upływie ośmiu 
miesięcy, co nie sprzyjało zachowaniu standardów kontroli zarządczej określonych 
przez Ministra Finansów. 

 

                                                                                                                                       
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).  
44 Data wpływu pisma przewodniego w tej sprawie 25 maja 2018 r. 
45 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84). 

Ocena cząstkowa 
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2. Realizacja zadań przejętych od zniesionych agencji 
rolnych oraz zadań zleconych przez OT KOWR w 
Poznaniu 

2.1. Sposób przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg, wniosków i petycji w 
 KOWR określała procedura KDM_P4 wprowadzona zarządzeniem nr 
158/2017/KP46, która m.in.: nakładała na poszczególne komórki organizacyjne 
oddziału, obowiązek przekazywania kwartalnych informacji dotyczących skarg, 
wniosków i petycji. 

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r. do Oddziału wpłynęły trzy skargi, 
z tego jedna z biura poselskiego. Skargi dotyczyły: przebiegu i  rozstrzygnięcia 
przetargów (zarzut bezprawnego wytyczenia nowych granic działki, brak informacji 
o prawie pierwokupu działki) oraz braku odpowiedzi na wniosek o udzielenie 
informacji publicznej (skarga wpłynęła za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w  Poznaniu).  W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. do 
Oddziału wpłynęły także trzy skargi. Dotyczyły one: rzekomych nadużyć jakich 
dopuścił się OT przy wykonywaniu kanalizacji zewnętrznej wydzierżawionego 
dworu, odtworzenia granicy pomiędzy gruntami ornymi i rozstrzygnięcia przetargu 
ograniczonego na dzierżawę działek rolnych. Skargi zostały rozpatrzone zgodnie 
z ww. procedurą, w  oparciu o przepisy szczegółowe z obszarów, będących 
przedmiotem skarg.  

(dowód: akta kontroli str. . 616-623) 

 

2.2. W okresie od 1 września 2017 r. do 8 października 2018 r. do Dyrektora 
Generalnego KOWR złożono 30 odwołań w sprawach: dopłaty do materiału 
siewnego47; monitorowania umów na dostarczanie produktów rolnych48; rozliczania 
roku kwotowego49; obsługi funduszy promocji produktów rolno spożywczych50; 
wsparcia na przystępowanie do systemów jakości51 i  administrowania systemem 
kwot mlecznych52. 

(dowód: akta kontroli str. 707-708) 

W sprawach prowadzonych w Wydziale Gospodarowania Zasobem w okresie od 
1 września 2017 r. do 30 września 2018 r., na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 
i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego53, 
w związku z art. 2a ust 5 ukur wpłynęło sześć odwołań od wydanych decyzji 
administracyjnych. W pięciu przypadkach strona odwołała się od decyzji 
niewyrażającej zgody na nabycie nieruchomości rolnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi jako organ II instancji utrzymał w mocy zaskarżone decyzje Dyrektora 
Generalnego KOWR. W  jednym przypadku właściciel nieruchomości rolnej, odwołał 
się od decyzji wyrażającej zgodę na jej nabycie przez wnioskodawcę, argumentując, 

                                                      
46 Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Kontrola. 
47 Nr spraw: POZ.WRRR.78.224.2017.JZU, POZ.WRRR.78.192.2017.JZU, POZ.WRRR.78.225.2017.JZU, 
POZ.WRRR.78.194.2017.JZU, POZ.WRRR.78.223.2017.JZU, POZ.WRRR.78.191.2017.JZU, POZ.WRRR.78.196.2017.JZU,  
POZ.WRRR.78.190.2017.JZU, POZ.WRRR.78.206.2017.JZU, POZ.WRRR.78.205.2017.JZU, POZ.WRRR.78.227.2017.JZU 
POZ.WRRR.78.180.2017.JZU. 
48 Nr sprawy POZ.WRRR.742.1.2018.JZU. 
49 Nr spraw: POZ.WRRR.8200.15.2017.TRO, POZ.WRRR.8200.67.2017.TRO, POZ.WRRR.8200.69.2017.TRO, 
POZ.WRRR.8200.89.2017.TRO. 
50 Nr sprawy: POZ.WRRR.704.992.2017.KKU. 
51 Nr spraw: POZ.WRRR.800.59.2017.KBR. – utrzymana w mocy (wniosek o pomoc), POZ.WRRR.800.49.2017.KBR - 
utrzymana w mocy (wniosek o pomoc), POZ.WRRR.800.25.2017.KBR - utrzymana w mocy (wniosek o płatność), 
POZ.WRRR.800.13.2017.KBR – utrzymana w mocy (wniosek o płatność), POZ.WRRR.800.109.2018.KBR – uchylona 
(wniosek o płatność). 
52 POZ.WRRR.8200.3.2017.TRO 
53 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., dalej Kpa. 
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że nie wyraża zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Minister uchylił 
zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji. 

(dowód: akta kontroli str. 634-666) 

2.3. W dniach od 5 do 23 marca 2018 r. Biuro Kontroli i  Bezpieczeństwa Informacji 
KOWR przeprowadziło kontrolę w zakresie realizacji przez Oddział wybranych 
zagadnień ukur. W jej wyniku zobowiązano Dyrektora Oddziału do przeprowadzania 
szkoleń w zakresie stosowania przepisów Kpa, w szczególności, w  zakresie 
terminowego załatwiania spraw i informowania stron o stanie spraw i 
 przysługującym im środkach prawnych oraz do podjęcia działań w celu 
wyeliminowania przypadków nieterminowego załatwiania spraw związanych z 
 wydawaniem rozstrzygnięć administracyjnych i nieinformowania wnioskodawców o 
wydłużeniu terminu na załatwienie spraw oraz przysługujących im środkach 
prawnych.  Dyrektor Oddziału poinformował Dyrektora Generalnego o zamiarze 
skierowania pracowników Oddziału na szkolenia podnoszące wiedzę z zakresu 
stosowania uregulowań Kpa, na jesieni 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 667-669) 

 

W dniach od 22 sierpnia do 10 września 2018 r. Ministerstwo Finansów 
przeprowadziło w Oddziale kontrole płatności trzech wniosków dokonanych na rzecz 
beneficjentów w ramach działania Program dla szkół. W wyniku badania dwóch 
wniosków nie stwierdzono nieprawidłowości. Badanie trzeciego wniosku, do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych NIK, było w toku. 

(dowód: akta kontroli str. 670-679) 

 

W dniach od 1 do 5 października 2018 r. pracownicy Centrali wykonywali kontrolę 
gospodarowania samochodami służbowymi. Do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych NIK w jednostce, nie przekazano wyników tego badania. 

(dowód: akta kontroli str. 680-684) 

2.4. KOWR OT przejął od ARR OT lub realizował: 

 w roku szkolnym 2016/2017 dopłaty do spożycia mleka i przetworów 
mlecznych, ze środków unijnych, w  placówkach oświatowych, dopłaty 
krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach 
podstawowych i program owoce i warzywa w szkole. Na koniec ww. roku 
szkolnego zakończono w Wielkopolsce realizację tych programów; 

 program dla szkół; nowy mechanizm łączący dwa unijne programy mleko w 
 szkole (realizowany w Polsce w latach szkolnych 2004/2005–2016/2017) 
oraz owoce i warzywa w szkole (realizowany w Polsce w latach szkolnych 
2009/2010–2016/2017)54; 

 interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż;  

 pomoc na rzecz dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego, w ramach działania 
modernizacja gospodarstw rolnych (inwestycje umożliwiające zmianę profilu 
produkcji na inny niż uprawa buraka cukrowego); 

                                                      
54 Od 1 września do 31 grudnia 2017 r. do Oddziału, w ramach programu dla szkół, wpłynęły 33 wnioski o pomoc; w 2017 r. 
rozpatrzono 19 wniosków. Pozostałe 14 wniosków rozpatrzono w 2018 r., dochowując terminów ich rozpatrzenia. W 2018 r., w 
okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r., w ramach tego programu przyjęto i zrealizowano 131 wniosków dostawców. 
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 rozliczanie roku kwotowego55;  

 monitorowanie umów na dostarczanie produktów rolnych56; 

 obsługę wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania wsparcie na 
przystępowanie do systemów jakości objętego programem rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2014-202057; 

 prowadzenie rejestru pierwszych podmiotów skupujących i monitorowanie 
wielkości skupu mleka;  

 obsługę funduszy promocji produktów rolno spożywczych58;   

 dopłaty do materiału siewnego z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producentom 
rolnym, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności59, udzielane 
w ramach pomocy de minimis w rolnictwie;  

 działania promocyjne i informacyjne, których celem było zwiększanie 
konkurencyjności rolnictwa polskiego i osiągnięcie stabilizacji na polskim 
rynku produktów rolnych; 

 kontrole na miejscu: mechanizmu obsługa funduszy i promocji produktów 
rolno-spożywczych, funduszu promocji mleka, dopłat krajowych do spożycia 
mleka i przetworów mlecznych w  szkołach podstawowych, dopłat do 
spożycia mleka i  przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, 
monitorowania i opłat na rynku cukru, programu owoce i warzywa w  szkole, 
i prowadzenia rejestru pierwszych podmiotów skupujących.  

(dowód: akta kontroli str. 691-714) 

Na realizację przejętych od zniesionej ARR OT: dopłat do materiału siewnego 
(14 383 zrealizowanych wniosków) oraz działań informacyjnych i promocyjnych w 
 2017 r. i pierwszym półroczu 2018 r., Oddział wydatkował odpowiednio: 
19.526.289,05 zł i 17.241,04 zł oraz  10. 409,27 zł i 22. 939,32 zł. Także w 2017 r. 
Oddział wydał 158.243,95 zł (trzy wnioski) na dopłaty krajowe do spożycia mleka i 
 przetworów mlecznych w szkołach podstawowych. Realizując zadania przejęte od 

                                                      
55  Wg stanu na dzień 1 września 2017 r. zobowiązanych do wpłat było 95 podmiotów skupujących mleko. Płatność w terminie 
uiściły 82 podmioty, a dla pozostałych podmiotów (13) Dyrektor Oddziału ustalił decyzje o odpowiedzialności płatnika, które 
rozpoczęto wydawać w 2018 r. Nadal wykonywane są wyliczenia nadpłaconych przez podmioty skupujące kwot, w związku z 
przekroczeniem przez dostawców hurtowych kwoty krajowej; 
56 W 2018 r. przeprowadzono kontrole w dwóch podmiotach, w zakresie spełniania obowiązku zawierania umów na 
dostarczenie produktów rolnych podmiotów nabywających produkty rolne, w wyniku czego wszczęto jedno postępowanie 
administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej nabywcy produktów rolnych i wymierzono karę pieniężną. 
Przedsiębiorca skutecznie odwołał się od decyzji; Dyrektor Generalny KOWR uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył 
postępowanie pierwszej instancji w całości; 
57 Oddział przejął 138 spraw, w których wydano już decyzję o przyznaniu pomocy, oraz 33 nierozpatrzone wnioski o płatność. 
Do 31 grudnia 2017 r. Odział wydał 28 decyzji o przyznaniu płatności; w pięciu przypadkach wydał decyzje odmowne. W 
trzecim naborze, przyjęto kolejnych 106 wniosków, które rozstrzygnięto w 2018 r. W ciągu trzech kwartałów 2018 r. przyjęto 
kolejne 135 wniosków o płatność. Wydano 79 decyzji pozytywnych oraz 45 negatywnych.  
58 Do 31 października 2018 r. Oddział przeprowadził 70 kontroli podmiotów zobligowanych do wpłat na fundusze promocji; w 
51 przypadkach, wydano zalecenia pokontrolne dot. konieczności sporządzenia i przekazania do KOWR OT korekt/zaległych 
deklaracji wpłat na fundusze promocji, wpłaty zaległych kwot wraz z odsetkami za zwłokę. Po ww. kontrolach wydano 28 
postanowień o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego i 14 decyzji w sprawie określenia wysokości 
zobowiązania. W ramach obsługi ww. funduszy, wydano 56 postanowień o zaliczeniu wpłat na poczet zobowiązań na rzecz 
funduszy promocji produktów rolno spożywczych, wydano 23 decyzje w sprawie stwierdzenia nadpłaty i 56 postanowień o 
zaliczeniu wpłat na poczet zobowiązań na rzecz funduszy promocji produktów rolno – spożywczych oraz wznowiono jedno 
postępowanie. Do postanowień o zaliczeniu wpłat na poczet zobowiązań oraz decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty wydano 
47 not odsetkowych na łączną kwotę 25.467,25 zł. Wysłano 141 pism do podmiotów, co do których istniała obawa 
przedawnienia spraw z końcem bieżącego roku (dot. IV kwartału 2012 r. oraz I, II, III kwartału 2013 r.) oraz 1 640 pism 
przypominających o obowiązku wpłat na fundusze promocji produktów rolno spożywczych, w wyniku których 286 nowych 
podmiotów złożyło deklaracje i dokonało wpłat na rzecz funduszy. 
59 Dz.U. 2017 poz. 1853. 
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ARR, w Oddziale, w 2017 r. w obszarze dopłat do spożycia mleka i przetworów 
mlecznych w placówkach oświatowych, wydano cztery decyzje na kwotę 53.027,43 
zł (cztery wnioski) i jedną decyzję na kwotę 16.5489 zł (jeden wniosek) z programu 
owoce i  warzywa w szkole60. W ramach przejętych zadań w 2017 r. i I półroczu 
2018 r., w  obszarze wsparcia na przystępowanie do systemów jakości (107 
zrealizowanych wniosków), na podstawie wydanych decyzji administracyjnych 
o przyznaniu płatności, wystawił odpowiednio: 26 zleceń płatności na kwotę 
19.733,58 zł i 16 zleceń płatności na kwotę 15.735,56 zł, które przekazano do 
Centrali ARiMR. W tym samym okresie w ramach programu dla szkół, wystawiono 
odpowiednio: 19 decyzji na kwotę 2.531,051 zł (na podstawie 33 wniosków) i 90 
decyzji na kwotę 11.172.872,31 zł (na podstawie 99 wniosków). 

(dowód: akta kontroli str. 691-714) 

 

2.5. W dniu 1 września 2017 r. pozostawało nierozpatrzonych (przejętych od ARR 
OT) 7 982 wniosków dotyczących obsługi funduszy promocji produktów (ilość 
deklaracji)61, 14 386 - dopłat do materiału siewnego na kwotę 19.543.530,09 zł, 138 
- wsparcia na przystępowanie do systemów jakości na 1.717.400 zł (kwota 
zablokowana), 127 - rozliczania roku kwotowego  na kwotę 29.005.153,53 zł (w 
 ramach spłaty trzeciej raty), 80 - rejestru pierwszych podmiotów skupujących 
i monitorowania wielkości skupu mleka (informacje o wielkości skupu mleka), 
czterech - o dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach 
oświatowych  na kwotę 53.027,43 zł, trzech - o dopłaty krajowe do spożycia mleka 
i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych na kwotę 158243,95 zł, jednego 
wniosku z programu owoce i warzywa na kwotę 165.489,00 zł. i po jednym wniosku 
w  obszarach: monitorowanie umów na dostarczanie produktów rolnych (868,61 zł 
,wysokość kary), dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego DPC (wykonanie 
kontroli), administrowanie systemem kwot mlecznych (4. 548,961 zł, kwota 
przyznana). 

Według stanu na dzień 16 listopada 2018 r. dwie sprawy z zakresu dopłat do 
materiału siewnego oczekiwały na przekazanie do ARiMR, jedna ze spraw z tego 
obszaru jest w toku ze względu na trudności w ustaleniu spadkobierców. Wnioski 
o pomoc z  działania wsparcie na przystępowanie do systemów jakości (138), były 
w trakcie realizacji, gdyż przewidziano dla nich prawo ubiegania się o pomoc przez 
okres pięciu lat. 

(dowód: akta kontroli str. 704-706) 

W pierwszym dniu funkcjonowania KOWR OT pozostawało nierozpatrzonych 
(przejętych od ANR OT), 4 302 spraw z Sekcji Gospodarowania Zasobem i 18 
spraw z Sekcji Finansowo Księgowej i Windykacji. Według stanu na 31 października 
2018 r. w Wydziale Gospodarowania Zasobem Oddziału na zakończenie, 
oczekiwały jeszcze 764 sprawy: sprzedaż nieruchomości (104), sprzedaż lokali 
mieszkalnych (160), sprzedaż lokali mieszkalnych – pustostanów (17), ustanowienia 

                                                      
60 Podano liczbę wydanych w Oddziale decyzji administracyjnych, a nie liczbę wystawionych list zleceń płatności, ponieważ 
jedna wygenerowana lista może zawierać więcej niż jedną decyzję. 
61 Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno spożywczych (Dz.U. 2017 poz. 2160) 
do naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze promocji zobowiązane są podmioty dokonujące skupu, 
przetwórstwa (np. zbóż), czy uboju zwierząt (np. świń, cieląt, koni, owiec, drobiu). Wyjątek stanowią zarejestrowani płatnicy 
podatku VAT, którzy produkują owoce i warzywa, prowadzą chów (hodowlę) ryb lub dokonują ich połowu. Ta grupa 
producentów rolnych ma obowiązek samodzielnego odprowadzania należnych wpłat na odpowiedni fundusz promocji. 
Należności na rzecz funduszy promocji traktowane są na równi ze zobowiązaniami podatkowymi. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.), do której odsyła ww. ustawa, 
zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin 
płatności. W związku z tym podmioty mogą składać deklarację/korekty deklaracji, wpłacać zaległości, odsetki za zwłokę, 
a organ podatkowy może przeprowadzić kontrolę do pięciu lat wstecz. Dlatego dla 1 160 wniosków z tego obszaru Oddział 
wskazał pięcioletni okres ich realizacji. 
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służebności przesyłu (4), kontrole realizacji warunków umów dzierżawy (18), 
obsługa umów dzierżaw i wnioski o wydzierżawienie (19), wydania nieruchomości 
na rzecz osób uprawnionych (4), bezumowne użytkowanie mienia (9), wnioski 
o uprzątnięcie nieruchomości, wykoszenia (16), aktualizacje opłat za użytkowanie 
wieczyste (2), zgody na nabycie nieruchomości rolnych na podstawie art. 2a ust. 4 
ukur (10), nieodpłatne przekazywanie nieruchomości (21) i lokali mieszkalnych 
(255), jednostkom samorządu terytorialnego, inwestycje i remonty, w tym likwidacja 
środków trwałych znajdujących się w umowie dzierżawy (31), odszkodowania za 
szkody losowe (11), z zakresu gospodarki mieszkaniowej (75).  

Główny specjalista w ww. Wydziale62, wyjaśnił że główne powody opóźnień 
w załatwieniu ww. spraw to: wykonanie podziałów geodezyjnych, nieuregulowane 
stany prawne, wyceny nieruchomości, wielomiesięczne procedury przygotowania 
do sprzedaży, procedury sądowe, kompletowanie dokumentów do podpisania umów 
notarialnych, odmowy podpisania aneksów do umów, brak woli wydania 
nieruchomości, brak zainteresowania stron zamknięciem postępowania, trwające 
prace nad zmianami zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
konieczność uzupełniania dokumentacji w postępowaniach przetargowych. 

(dowód:  akta kontroli str. 1142-1249) 

Nierozpatrzonych 18 wniosków przejętych z Sekcji Finansowo Księgowej i 
 Windykacj ANR OT, dotyczyło umorzenia należności z tytułu umowy najmu lokalu 
mieszkalnego, wydana kwitów mazalnych, zwrotów kaucji zabezpieczającej i 
 rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu umowy najmu lokalu na łączną kwotę 
111.126,16 zł. Z ww. wniosków, większość zrealizowano w 2017 r.; w 2018 r. 
zrealizowano dwa ostatnie wnioski. 

(dowód:  akta kontroli str. 1124-1125) 
 

2.6. Na podstawie art. 47a ust. 2 i ust. 3 pwKOWR, w 2017 r. w Oddziale wydano 
14 380 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznania dopłat 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany. Dyrektor Oddziału przekazał akta sprawy właściwym kierownikom 
biur powiatowych ARiMR. Przekazanie dokumentacji zostało potwierdzone 
protokołem zdawczo odbiorczym. W pięciu przypadkach dokumentacja została 
przekazana Dyrektorowi OR ARiMR w Poznaniu z prośbą o unieważnienie 
wcześniej wydanych decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 1115-1117) 

Badaniem prawidłowości i skuteczności realizacji zadań w OT objęto 13 spraw, 
wybranych w sposób celowy, w tym trzy zrealizowane w Wydziale Rynków Rolnych, 
oraz 10 zrealizowanych w Wydziale Gospodarowania Zasobem. 

Ze spraw realizowanych w Wydziale Rynków Rolnych zbadano wniosek o 
 przyznanie pomocy z tytułu owoców i warzyw63 oraz wniosek o przyznanie pomocy 
z tytułu dostaw mleka i przetworów mlecznych udostępnianej, w ramach Programu 
dla szkół64 i wniosek o pomoc z tytułu owoców i warzyw udostępnianych dzieciom 
uczestniczących w Programie owoce i warzywa w szkole65.  Działania te były 
zgodne z zakresem zadań Wydziału Rynków Rolnych, określonym w  regulaminie 
organizacyjnym. Obsługę ww. wniosków wykonano na podstawie procedur KP-611-

                                                      
62 Do dnia 18 października 2018 r. kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem. 
63 Nr identyfikacyjny EP 073207856. 
64 Nr identyfikacyjny EP 063804702. 
65 Sprawa: 6080093980*01182584. 
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575-ARiMR/2/z66 i KP-611-509-ARiMR, nie przekraczając terminów przewidzianych 
na ich rozpatrzenie. W badanych sprawach nie stwierdzono naruszenia zasad 
określonych w ww. procedurach, ani też wymogów formalnych stawianych badanym 
projektom. Wyliczenia i wypłaty należnej kwoty refundacji były prawidłowe. W 
realizację wniosków zaangażowanych było troje pracowników, w tym kierownik 
Wydziału, który poddawał je weryfikacji. Istotne 
i najczęściej występujące niezgodności przekazywano do Departamentu Wspierania 
Konsumpcji, który na podstawie tych informacji sporządzał analizę ryzyk, 
wykorzystywaną przy typowaniu do kontroli na miejscu zatwierdzonych dostawców, 
zatwierdzonych szkół podstawowych oraz szkół podstawowych uczestniczących 
w Programie. Program dla szkół obsługiwały cztery osoby. 

(dowód:  akta kontroli str. 728-801) 
 

Ze spraw zrealizowanych w Sekcji Kształtowania Ustroju Rolnego Wydziału 
Gospodarowania Zasobem zbadano wydanie decyzji w sprawie nabycia 
nieruchomości rolnej67. Decyzję tę w sprawie POZ.WKUR.511.52.2018.EN wydano 
na podstawie i zgodnie z procedurą OPW_P3 Wydawanie orzeczeń 
administracyjnych i procedura odwoławcza, nie przekraczając terminów 
przewidzianych na jej rozpatrzenie. Czynność tą wykonano zgodnie z zakresem 
działań Wydziału Gospodarowania Zasobem, określonym w  regulaminie 
organizacyjnym Oddziału.  

W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Oddział wydał 1 053 decyzje 
administracyjne o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości rolnej. Na podstawie 
sześciu spraw68, poddano badaniu wykonywanie w ww. Sekcji nadzoru, o którym 
mowa w art. 8a ust 1 i 2 ukur. Oddział realizował ten nadzór na podstawie planu 
kontroli zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego, w  okresie od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. KOWR OT przeprowadził 51 kontroli. Wykonywano je 
na podstawie opracowanego przez Sekcję jednolitego wzoru protokołu kontroli, wraz 
z  wymaganymi do załączenia dokumentami. Kontrole te wykazały, że 
zobowiązania, o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c oraz warunki określone 
w art. 2b ust 1 i 2 ww. ustawy, były spełniane. Tylko w jednym przypadku ustalono, 
że na nabytym gruncie nie prowadzono działalności rolniczej, a  nabywcy nie 
mieszkali pod podanym przez nich adresem. Stwierdzono ponadto, że nabywcy 
pozostawali zameldowani pod podanym adresem, jednak formalnie zgłosili swój 
wyjazd za granicę. Sprawa jest nadal w toku. W kwestionariuszu oceny ryzyka 
wskazano trzy ryzyka o średnim poziomie istotności: trudności w  zbyciu 
i w dysponowaniu nieruchomością, której współwłaścicielem stanie się KOWR po 
zakupie części udziałów, próby przyśpieszania procedur i duża ilość spraw 
przypadająca na jednego pracownika. Badanymi sprawami zajmowało się sześć 
osób. 

(dowód:  akta kontroli str. 802-950) 

W Sekcji Gospodarowania Zasobem Wydziału zbadano proces wydzierżawiania 
nieruchomości Zasobu 69, wykonywanie umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu70 
(zakończenia umowy dzierżawy) i sprzedaży nieruchomości Zasobu71. Ww. 
działania wykonywano rzetelnie, zgodnie z wewnętrznymi zasadami postępowania 
określonymi zarządzeniami Dyrektora Generalnego KOWR: nr 103/2017/Z 

                                                      
66 Książka procedur, program dla szkół, przyznanie pomocy, wersja zatwierdzona 2,  z 29 grudnia 2017 r. 
67 POZ.WKUR.511.52.2018.EN.3. 
68 POZ.WKUR.5720.59.2018.MS, POZ.WKUR.5720.58.2018.MS, POZ.WKUR.5720.42.2018.PP, POZ.WKUR.5720.24.2018. 
JSr, POZ.WKUR.5720.8.2018.BC, POZ.WKUR.5720.26.2018.JSr. 
69 POZ.WKUR.4243.88.2017.AW. 
70 Sprawa nr POZ.WKUR.4243.70.2018.AB. 
71 POZ.WKUR.4240.407.2018.WKW. 
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z 9 października 2017 r., nr 95/2017/Z z 6 października 2017 r.72, nr 72/2017/W z 27 
września 2017 r. 73 i nr 74/2017/W z 27 września 2017 r.74 Zbadane działania 
wykonano zgodnie z zakresem działań Wydziału Gospodarowania Zasobem, 
określonym w regulaminie organizacyjnym Oddziału. W  okresie od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Oddział zawarł 223 umowy na dzierżawę gruntów 
z Zasobu, przedłużył 757 umów na ich dzierżawę, zakończył 253 takie umowy 
i zawarł 253 umowy na sprzedaż gruntów z Zasobu. W Wydziale wytypowano dwa 
ryzyka o średnim poziomie istotności: związane z nietrwałym zagospodarowaniem 
Zasobu - dzierżawa nieruchomości i związane z trwałym zagospodarowaniem 
Zasobu - sprzedaż nieruchomości. Dzierżawą, odbiorami z  zakończonych umów 
dzierżawy i sprzedażą w Sekcji zajmowały się 23 osoby. 

(dowód:  akta kontroli str. 951-1030) 
W Sekcji Ewidencji i Analiz Wydziału Gospodarowania Zasobem prowadzono 
ewidencje i rejestry: gruntów przejętych i zakupionych przez Oddział do Zasobu, 
umów dzierżawy i sprzedaży, obiektów zabytkowych, zastrzeżeń 
reprywatyzacyjnych, gruntów atrakcyjnych, użytkowników wieczystych mienia 
Zasobu, mienia rozdysponowanego przez Oddział, nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży i dzierżawy, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż i dzierżawę 
nieruchomości. Ww. ewidencje i rejestry prowadzono na bieżąco, rzetelnie i zgodnie 
z zarządzeniem Dyrektora Generalnego KOWR nr 80/2017/W75. 
Sprawozdawczością i ewidencją zajmowały się trzy osoby. 
 

(dowód:  akta kontroli str. 1036-1095) 
W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., w siedmiu mechanizmach 
administrowanych przez KOWR w wymaganym terminie wykonano 94% 
zaplanowanych kontroli - pozostałe 6% niezrealizowano z powodu nieskutecznego 
dostarczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wiodącymi 
mechanizmami poddanymi kontroli były: fundusz promocji produktów rolno-
spożywczych, rejestr pierwszych podmiotów skupujących, dopłata krajowa 
do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, 
monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych. W ramach kontroli 
realizacji zadań Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
wykonano 95% planowanych kontroli - pozostałe 5% niezrealizowano z  powodu 
anulowania poleceń kontroli spowodowanych m.in.: odwołaniem realizacji działania 
towarzyszącego oraz zmianą harmonogramu dostaw artykułów żywnościowych. 

W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. wykonano 199 kontroli 
zadań delegowanych do KOWR przez ARiMR, które realizował Oddział. W ich 
wyniku stwierdzono: sześć uchybień i nieprawidłowości w zakresie dopłat do 
spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, osiem 
uchybień w programie owoce i warzywa, 13 uchybień i nieprawidłowości w 
 programie dla szkół. Na ich podstawie przekazano do podmiotów kontrolowanych 
pisma upominające, sporządzono upomnienie albo umniejszono pomoc. Ocena 
poziomów ryzyka w Wydziale wskazywała na ryzyka występujące m.in. 
w zadaniach: interwencja publiczna i dopłaty do prywatnego przechowywania na 
poszczególnych rynkach, w  tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż 
i mięsa; rynek cukru; rejestr pierwszych podmiotów skupujących, w tym 
monitorowanie rynku mleka; rozliczenie roku kwotowego 2014/2015 i 2013/2014 

                                                      
72 W sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu. 
73 W sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu. 
74 W sprawie odrębnych uregulowań dotyczących sprzedaży nieruchomości Zasobu, wymagających m.in. ogólnego 
pełnomocnictwa. 
75 Z dnia 2 października 2017 r. w sprawie opracowania sprawozdań, meldunków sygnalnych i raportów dotyczących 
rzeczowego mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
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oraz lat wcześniejszych; obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, 
monitorowanie umów na dostarczanie produktów rolnych. Badane zadania 
wykonywało dziewięć osób. 

(dowód:  akta kontroli str. 1127-1132) 
W dniu 8 października 1018 r. ARiMR wykonała w Oddziale kontrolę sprawdzającą, 
poddając oględzinom operację I. Poddziałanie 3.1 Wsparcie na przystępowanie do 
systemów Jakości. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do 
dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK, Oddział nie posiadał informacji 
o wynikach kontroli ARiMR. 

(dowód:  akta kontroli str. 1134) 
 

2.7. Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy o KOWR, w okresie od 1 września 2017 r. 
do 31 sierpnia 2018 r., Oddział wykonał łącznie 409 kontroli, w tym: 156 kontroli 
zadań administrowanych przez KOWR, 199 kontroli związanych z zadaniami 
delegowanymi oraz 54 kontrole w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020.  Wiodącymi mechanizmami poddanymi kontroli były: 
fundusz promocji produktów rolno-spożywczych, rejestr pierwszych podmiotów 
skupujących, dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w 
 szkołach podstawowych, monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych 
oraz realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. 

W 2016 r. ARR OT wykonała 1 603 kontrole w 27 mechanizmach, w tym najwięcej 
w mechanizmach: dopłaty do materiału siewnego, dystrybucja produktów (embargo 
owoców i warzyw), grupy producentów rolnych, interwencyjny zakup i sprzedaż 
OMP, kwotowanie produkcji mleka, prywatne przechowywanie masła oraz prywatne 
przechowywanie wieprzowiny. Najistotniejszymi wynikami kontroli były: 
nieterminowe przesyłanie lub nieprzesyłanie deklaracji wpłat, nieprawidłowy sposób 
naliczania i  pobierania zobowiązania finansowego, nieterminowe przekazywanie 
lub nieprzekazywanie należnych kwot na fundusze promocji produktów rolno-
spożywczych, błędny sposób wyliczenia ilości skupionego mleka podawany 
w informacjach miesięcznych przez pierwszy podmiot skupujący, brak ustalenia 
w umowie ceny do zapłaty za dostawy produktów rolnych, brak ewidencji dostaw 
mleka i przetworów mlecznych, prowadzenie ewidencji na nieodpowiednich 
formularzach i nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji magazynowej. 

(dowód:  akta kontroli str. 1127-1132) 

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

W dniu 29 sierpnia 2017 r., ANR OT wysłał do Centrali ANR wykazy spraw w  toku 
i umów przekazywanych do mającego powstać trzy dni później KOWR 
(z poszczególnych komórek organizacyjnych, według stanu na 25 sierpnia 2017 r.), 
oraz informacje o  dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym. NIK 
zwraca uwagę, że przekazany wykaz spraw w toku był nierzetelny, gdyż nie 
włączono do niego danych z Sekcji Finansowo-Księgowej i Windykacji (co najmniej 
18 nierozpatrzonych wniosków). Ponadto, w wykazie spraw w toku sporządzonym 
w Sekcji Gospodarowania Zasobem ujęto nierzetelne dane. Zawierał on bowiem 
1 299 pozycji wg stanu na dzień 25 sierpnia 2017 r., a analiza przeprowadzona na 
potrzeby niniejszej kontroli NIK wykazała, że liczba pozycji nie odzwierciedlała 
faktycznej ilości spraw w toku, ponieważ niektóre pozycje zawierały sprawy 
połączone w grupy. Po zsumowaniu wszystkich spraw, w tym spraw w grupach, 
według stanu na ww. dzień, faktyczna liczba spraw w toku wynosiła 4 302. 
W konsekwencji, KOWR dysponował nierzetelnymi informacjami o ilości i rodzaju 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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spraw niezakończonych lub będących w toku, co mogło utrudnić albo nawet 
uniemożliwić wykonanie obowiązku ich terminowego rozstrzygnięcia.  

Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym wyjaśniła, że do jej zadań 
nie należało dokonywanie oceny materiałów przekazanych przez inne sekcje. 
Przekazując do Biura Prezesa wykaz spraw w toku była przekonana, że są to 
wszystkie żądane informacje. Dodała, że nie można wykluczyć, iż w  Sekcji 
Finansowej nie było żadnych spraw w toku ani umów o których należało 
poinformować Biuro Prezesa. Kierownik Wydziału Gospodarowania Zasobem 
wyjaśnił, że przekazanie nieprawidłowych danych spowodowane było niezwykle 
krótkim terminem na przygotowanie tak szerokiego zakresu informacji. Podkreślił, że 
na wykonanie tego zadania miał siedem godzin. Dodatkowo w tym dniu było 
nieobecnych wielu pracowników, którzy nie otrzymali propozycji pracy w KOWR, 
a część pracowników korzystała z letnich urlopów wypoczynkowych. 

(dowód:  akta kontroli str. 1146-1249) 

Właściwie realizowano obowiązek przeprowadzania kontroli podmiotów 
uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek. 
Zadania przejęte przez OT KOWR od zniesionych agencji rolnych oraz zadania 
zlecone były wykonywane, aczkolwiek na dzień 31 października 2018 r. w Wydziale 
Gospodarowania Zasobem Oddziału pozostawało nadal niezałatwionych 17,8% 
spraw przejętych z ANR OT. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, 
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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag 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, dnia  17 grudnia 2018 r. 
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 Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontrolerzy: Dyrektor 
z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
 
 

……………………………………….. 

Zbigniew Truszkowski 
specjalista kontroli państwowej 

 
 

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

Arkadiusz Kłonowski 
doradca prawny 

 

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

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej poprzez: 

 wykreślenie użytych na str. trzeciej w 23 wierszu od góry wyrazów „ i jego 

Zastępca”, 

 dodanie na str. trzeciej w 25 wierszu od góry po wyrazie „Dyrektor” wyrazów „ 

i jego Zastępca”, 

oraz poprzez zastąpienie: 

  na str. szóstej w 14 wierszu od dołu użytej daty „8 maja 2017 r.” datą „10 

maja 2017 r.”, 

  na str. siódmej w pierwszym wierszu od góry wyrazów „otrzymali propozycje” 

wyrazami „wykonywali czynności”, 

  na str. siódmej w czwartym wierszu od góry liczby „37” liczbą „36”76, 

 na str. siódmej w przypisie nr 30 użytej daty „1 sierpnia 2017 r.” datą „31 

sierpnia 2017 r.”, 

 na str. 11 w 14 i 15 wierszu od dołu wyrazów „Dyrektora Generalnego ANR” 

wyrazami „Prezesa ANR”. 

 

 

 

………………………. ………………………………………. 

data           Dyrektor 

                z. up. Grzegorz Malesiński 

             Wicedyrektor 
 

                                                      
76 W wyjaśnieniach dla NIK z dnia 17 października 2018 r., Główny specjalista Ewa Przybylska podała liczbę 37 pracowników, 
natomiast Tomasz Bergander, Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego w wyjaśnieniach dla NIK z dnia 18 października 
2018 r. w tej samej sprawie wymienił liczbę 35 pracowników. W przeprowadzonej rozmowie telefonicznej w dniu 21 stycznia 
2018 r. Pan Tomasz Bergander wyjaśnił, że analiza stanu faktycznego, przy okazji sprawdzania treści wystąpienia 
pokontrolnego NIK, wykazała, że w dniu 1 września 2017 r., 36 a nie 35 albo 37 pracowników zniesionej ARR zostało 
pracownikami KOWR 


