
PROTOKÓŁ KONTROLI 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kod 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30), numer 

statystyczny Regon 000063880, zwanego w dalszej części protokołu „Ministerstwem” lub „MRiRW”. 

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 31.10.2005 r. do 5.05.2006 r. był Pan Krzysztof Jurgiel. Od 

5.05.2006 r. do 22.09.2006 r. Wicepremierem - Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi był Pan Andrzej 

Lepper. Od 22.09.2006 r. do 15.10.2006 r. zastępstwo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełnił Premier Pan 

Jarosław Kaczyński, a ww. okresie realizację zadań naleŜących do właściwości Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi powierzono Sekretarzowi Stanu Panu Henrykowi Kowalczykowi. Od 16.10.2006 r. 

Wicepremierem - Ministrem Rolnictwem i Rozwoju Wsi został Pan Andrzej Lepper. 

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu Środowiska Rolnictwa i Zagospodarowania 

Przestrzennego NajwyŜszej Izby Kontroli w Warszawie: 

- Juliusz Rzeszotarski - główny specjalista k.p., na podstawie upowaŜnienia do kontroli nr 051962 z dnia 

4.12.2006r. w okresie od: 11.12.2006 r. do 22.03.2007 r., z przerwami w dniach: 21-22.12.2006 r., 

4.01.2007 r.; 

- Wojciech Rutecki - doradca ekonomiczny na podstawie upowaŜnienia do kontroli nr 051966 z dnia 

4.12.2006 r. w okresie od: 11.12.2006 r. do 28.02.2007 r. z przerwami w dniach 19-22.12.2006 r., 4, 9, 

14.01.2007 r.; 

- Krzysztof Babicki - główny specjalista k.p. na podstawie upowaŜnienia do kontroli nr 051963 z dnia 

4.12.2006 r. w okresie od: 11.12.2006 r. do 22.03.2007 r. z przerwami w dniach 12-29.12.2006 r., 4, 8, 

10, 16, 18, 19 22-26.01.2007 r., 6, 14, 15, 16, 19, 20.02.2007 r., 8-9.03.2007 r.; 

- Jan Kowalski - główny specjalista k.p., na podstawie upowaŜnienia do kontroli nr 051964 z dnia 

4.12.2006 r. w okresie od: 11.12.2006 r. do 16.03.2007 r. z przerwami w dniach 12-29.12.2006 r., 

4.01.2007 r.  

Kontrolą objęto wykonanie budŜetu państwa w 2006 r. w częściach: 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój 

Wsi i 35 - Rynki Rolne u dysponenta głównego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W toku kontroli ustalono, co następuje: 

1. Organizacja MRiRW 

1.1. W okresie objętym kontrolą obowiązywał: od 01.01.2006 r. do 10.02. 2006 r. - Statut nadany 

Ministerstwu zarządzeniem nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie 
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nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi1; który był zmieniany 2 krotnie, tj.: 

Zarządzeniem Nr 73 Prezesa rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniającym zarządzenie 

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi2 oraz Zarządzeniem Nr 21 Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu 

Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi3; od 10.02.2006 r. do 10.07.2006 r. - Statut nadany 

Ministerstwu zarządzeniem nr 23 Prezesa Rady Ministrów dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie nadania  

statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi4; od 10.07.2006 r. i nadal - Statut nadany Ministerstwu 

zrządzeniem nr 101 Prezesa Rady Ministrów dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu 

Ministerstwu Rolnictwa i rozwoju Wsi5. 

1.2. W okresie objętym kontrolą obowiązywały: od 01.01.2006 r. do 20.02.2006 r. - Regulamin 

organizacyjny Ministerstwa ustalony Zarządzeniem Nr 34 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 

października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Zmiany do tego regulaminu wprowadzono Zarządzeniem Nr 38 Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. oraz dwukrotnie w 2005 r.: Zarządzeniem Nr 12 Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2005 r. i Zarządzeniem Nr 17 z dnia 14 października 

2005 r.; od 21.02.2006 r. do17.07.2006 r. - Regulamin organizacyjny Ministerstwa ustalony 

Zarządzeniem Nr 3 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21lutego 2006 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; od 18.07.2006 r. i nadal - 

Regulamin organizacyjny Ministerstwa ustalony Zarządzeniem Nr 19 Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

1.2.1. W toku niniejszej kontroli wprowadzono - w wyniku ustalenia nowego regulaminu organizacyjnego 

Ministerstwa zarządzeniem Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2007 r. - 

zmiany dotyczące komórek organizacyjnych, polegające m.in. na podziale Biura Audytu 

Wewnętrznego i Kontroli na Biuro Audytu Wewnętrznego oraz Biuro Kontroli. 

2. Realizacja wniosków NIK dotyczących kontroli wykonania budŜetu w 2005 r. 

NajwyŜsza Izba Kontroli w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonania budŜetu 

Państwa w 2005 r. w częściach 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi i 35 - Rynki rolne, skierowała do Ministra 

                                                 
1  M.P. z 2003 r. Nr 52 poz. 833. 
2  M.P. z 2004 r. Nr 33 poz. 589. 
3  M.P. z 2005 r. Nr 11 poz. 226. 
4  M.P. z 2006 r. Nr 10 poz.137. 
5  M.P. z 2006 r. Nr 45 poz. 476. 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpienie pokontrolne (pismo znak: KSR 41002-1-06 P/05/111 z dnia 27 

kwietnia 2006 r.), w którym wystąpiła o realizacje następujących wniosków: 

1. Dokonywanie wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków 

budŜetowych. 

2. Przyspieszenie działań dla ostatecznego zakończenia likwidacji Instytutu Maszyn SpoŜywczych. 

3. Renegocjowanie umowy z [...]6 i właściwe zabezpieczenie w niej interesów Ministerstwa. 

4. Wyegzekwowanie od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin kwoty 1.039,6 tys. zł wraz z naleŜnymi 

odsetkami, z tytułu wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. 

5. Podjęcie działań dla wyeliminowania opóźnień w nadsyłaniu przez departamenty merytoryczne 

dokumentów księgowych do Biura Administracyjno-BudŜetowego. 

W przesłanej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Informacji o wynikach kontroli wykonania 

budŜetu państwa w 2005 r. część 32 - Rolnictwo, część 33 - Rozwój wsi i część 35 - Rynki rolne oraz 

wykonania planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2005 r. Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa maj 2006 r.” zamieszczono poniŜsze wnioski zaadresowane do 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

1. RozwaŜenie podjęcia działań w kierunku zainicjowania zmiany ustawy o jednostkach badawczo-

rozwojowych, w odniesieniu do zapisów o obciąŜeniach skarbu państwa z tytułu ich likwidacji. 

2. RozwaŜenie wprowadzenia zmian dotyczących wielkości nakładów na realizację projektu pn. 

„Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej po wstąpieniu 

Polski do Unii Europejskiej”. 

3. Wzmocnienie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie powierzonych 

jej do wykonania zadań. 

W odpowiedzi na powyŜsze wystąpienie pokontrolne NIK, zawartej w piśmie znak:AK-091-1/06 

z dnia 11.05.2006 r. podpisanym z upowaŜnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Pana Marka 

Zagórskiego - Sekretarza Stanu poinformowano Prezesa NIK o sposobie i stopniu realizacji ww. wniosków 

pokontrolnych.  

W złoŜonym na prośbę kontrolerów wyjaśnieniu dotyczącym realizacji przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi omawianych wniosków pokontrolnych NIK, Dyrektor Generalny Pan Andrzej Chodkowski 

podał odnośnie wniosku Nr 1, Ŝe wydatki budŜetowe z części, których dysponentem jest Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, w 2006 r. dokonywane były zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu Nr 17 

Dyrektora Generalnego MRiRW z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu realizacji budŜetu resortu, 

                                                 
6  na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1198 ze zm.) – odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 
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w tym wykorzystania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej na fundusze strukturalne  

i w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN)7 

oraz ustalenia zakładowego planu kont dla budŜetu resortu, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie 

z przepisami ustawy o finansach publicznych. Wskazał, Ŝe w ramach nadzoru i kontroli nad prawidłowością 

wydatkowania środków budŜetowych, Departament Finansów dokonuje oceny sprawozdawczości 

budŜetowej, w tym miesięcznych sprawozdań Rb-28 z wykonania planu wydatków budŜetu państwa, pod 

względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sporządza kwartalne analizy realizacji 

wydatków budŜetowych w części 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi i 35 - Rynki rolne. Ponadto, w sprawach 

kiedy obecność przedstawicieli słuŜb finansowych była niezbędna, pracownicy tego departamentu 

współuczestniczyli w kontrolach jednostek nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wydatki w Ministerstwie mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości określonej 

w zatwierdzonym na dany rok budŜetowy planie finansowym, co zostało uregulowane zarządzeniem nr 15 

Dyrektora Generalnego Ministerstwa z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli 

finansowo - księgowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapewnione zostało racjonalne 

wydatkowanie środków budŜetowych z punktu widzenia merytorycznego, prawa zamówień publicznych 

oraz w ramach środków ujętych w planie wydatków budŜetowych, co uregulowano poprzez wdroŜenie 

procedury określonej w zarządzeniu nr 17 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów 

dotyczących zlecania usług i dokonywania zakupów dla Ministerstwa. 

Dyrektor Generalny w powołanym wyjaśnieniu wskazał teŜ na prowadzone kontrole wydatków na 

poszczególnych etapach realizacji: kontrole wstępne - dokonywane w celu zapobiegania niepoŜądanym lub 

nielegalnym działaniom, polegające m.in. na badaniu projektów umów powodujących powstanie 

zobowiązań oraz sprawdzeniu wydatku pod względem celowości, legalności i ujęcia w planie finansowym 

jednostki; kontrole bieŜące polegające na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania dla 

sprawdzenia prawidłowości ich przebiegu; kontrole następne obejmujące badanie stanu faktycznego 

i dokumentów odzwierciedlających czynności juŜ dokonane.  

Odnośnie realizacji wniosku nr 2 Dyrektor Generalny wyjaśnił m. in., Ŝe likwidacja IMS w 2006 r. 

była regulowana rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie 

likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Maszyn SpoŜywczych” w Warszawie (IMS). 

Zobowiązania związane z likwidacją IMS zostały pokryte środkami budŜetowymi przewidzianymi 

w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2005 r. Stanowiło to kwotę 8.607.185,46 zł. Na skutek działań 

podjętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in. w styczniu 2006 r. nastąpiło wstrzymanie. decyzji 

o zbyciu nieruchomości tego Instytutu, zdyscyplinowano likwidatora do uregulowania spraw zaległych 

                                                 
7  Farm Accountancy Data Network. 
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i sporządzenia wymaganej dokumentacji oraz ustalono termin likwidacji IMS na dzień 30 marca 2006 r. 

Z dniem 31 marca 2006 r. likwidacja IMS została zakończona. W dniu 27 kwietnia 2006 r. postanowieniem 

Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy KRS IMS został wykreślony z rejestr po 

zaspokojeniu wszystkich wierzycieli. 

Odnośnie realizacji wniosku nr 3 Dyrektor Generalny wyjaśnił, Ŝe podjął decyzję o wszczęciu 

procedur mających na celu wyłonienie podmiotu, który będzie realizował obsługę zagranicznych podróŜy 

słuŜbowych w oparciu o nową umowę. Umowa pomiędzy Ministerstwem a podmiotem wyłonionym 

w drodze tego postępowania tj. firmą [...]8 została zawarta 17 listopada 2006 r., a jej realizacja rozpoczęła się 1 

grudnia 2006 r. 

Odnośnie realizacji wniosku nr 4 Dyrektor Generalny poinformował, Ŝe decyzją z dnia 14 grudnia 

2006 r., znak: Horn - 4040 - 187/2006 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi umorzył postępowanie w sprawie 

zwrotu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie dotacji w wysokości 1 039 642 zł wraz 

z naleŜnymi odsetkami, wykorzystanej w 1998 r. niezgodnie z przeznaczeniem. 

W uzasadnieniu powyŜszej decyzji, podpisanej z upowaŜnienia Ministra przez Podsekretarza Stanu 

Marka Chrapka podano m.in., Ŝe: w trakcie prowadzonych działań zobowiązanie Instytutu zgodnie z art. 70 

§ 1 Ordynacji podatkowej uległo przedawnieniu, co oznacza, iŜ obecnie nie moŜna skutecznie dochodzić 

zwrotu dotacji. Bieg terminu przedawnienia rozpoczął się w dniu 31 grudnia 1999 r., a zobowiązanie 

Instytutu do zwrotu dotacji wykorzystanej w 1998 r. niezgodnie z przeznaczeniem, wygasło w dniu 

31 grudnia 2004 r. Niniejsza interpretacja o przedawnieniu zobowiązania Instytutu do zwrotu dotacji została 

potwierdzona przez Ministra Finansów pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. znak BP8-033-278/2006/1374. 

Odnośnie realizacji wniosku nr 5 Dyrektor Generalny wyjaśnił, Ŝe w 2006 r. pracownicy Biura 

Administracyjno-BudŜetowego w sposób ciągły monitorowali terminy zwrotu faktur/rachunków 

przekazywanych do potwierdzania merytorycznego departamentom, a w przypadku stwierdzonych opóźnień 

departamenty były telefonicznie monitowane o zwrot dokumentów do Biura. Poinformował ponadto, Ŝe 

w grudniu 2006 r. został zakupiony system informatyczny FAKTURY pozwalający na prowadzenie 

monitoringu obiegu dokumentów finansowych w Ministerstwie, który jest wdraŜany od stycznia 2007 r. 

Zagadnienia dotyczące m.in. terminowości przekazywania dowodów księgowych przez 

departamenty merytoryczne do Biura Administracyjno-BudŜetowego były przedmiotem badań równieŜ 

w toku niniejszej kontroli. Stwierdzono występujące opóźnienia w przekazywaniu potwierdzonych 

                                                 
8  na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1198 ze zm.) – odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 
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merytorycznie dowodów do Biura Administracyjno- BudŜetowego. Skutkiem tego były opóźnienia 

w księgowaniu dowodów w 2006 r. 

Realizacja  ww. trzech wniosków systemowych zamieszczonych w „Informacji o wynikach kontroli 

wykonania budŜetu państwa w 2005 r. ….” przedstawiała się następująco: odnośnie zainicjowania zmiany 

ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (jbr), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do 

Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego o dokonanie stosownych zmian przepisów dotyczących likwidacji 

jednostek badawczo - rozwojowych, a takŜe o wprowadzenie przepisów  ustawowych umoŜliwiających 

ogłoszenie upadłości jbr. W odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego poinformował 

o przygotowywanej nowelizacji ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych9, 

przewidującej m.in. moŜliwość postawienia jbr w stan upadłości ora uchylenie dotychczasowego obowiązku 

przejmowania przez Skarb Państwa niezaspokojonych wierzytelności likwidowanej jbr. 

Odnośnie  realizacji wniosku dotyczącego  wprowadzenia zmian wielkości nakładów na realizację 

programu wieloletniego pn. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki 

Ŝywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Dyrektor Departamentu Finansów Pani 

Aleksandra Szelągowska wyjaśniła, Ŝe Ministerstwo wystąpiło do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki śywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGś) o ponowne oszacowanie 

kosztów realizacji zadań tego programu i ich ewentualne skorygowanie. W odpowiedzi IERiGś 

poinformował, Ŝe nie przewiduje zmian i korekty kosztów realizacji zadań ww. programu na lata 2007-2009. 

Odnośnie wniosku dotyczącego wzmocnienia nadzoru nad ARiMR w zakresie powierzonych jej 

zadań, ustalono działania w tym zakresie podjęte przez Departament Finansów (m.in. dotyczące opiniowania 

planów finansowych oraz zasad kredytowania inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie i usługach, kontroli 

realizacji wydatków budŜetowych, monitoringu umorzeń wierzytelności środków Funduszu Restrukturyzacji 

i OddłuŜenia Rolnictwa); Departament Płatności Bezpośrednich (m.in. dotyczące funkcjonowania 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli, płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, płatności 

cukrowej, badanie skarg i zaŜaleń, odwołań od decyzji Prezesa ARiMR); Departament Rybołówstwa (m.in. 

dotyczące bieŜącej kontroli realizacji SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004- 2006 ”, kontroli 

Instytucji WdraŜającej); Departamentu Programowania i Analiz (m.in. dotyczące monitoringu rzeczowego 

PROW na lata 2004-2006, monitoringu finansowego wykorzystania limitów, weryfikacji merytorycznej 

zapotrzebowań środków, kontroli realizacji PROW w terenie, itd.); Departament Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (m.in. dotyczące kontroli w oddziałach regionalnych ARiMR, audytu zewnętrznego procedur 

Beneficjenta Końcowego i wybranych Instytucji WdraŜających działania w ramach SPO - „ 

Restrukturyzacja… itd.). 
                                                 
9  Dz. U. z 1985 Nr 36 poz.170. 
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Zarządzeniem Nr 22 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2006 r., został 

powołany Zespół ds. funkcjonowania systemu nadzoru nad ARiMR sprawowanego przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi . 

3. Kontrola wewnętrzna i audyt 

3.1. Realizacja kontroli przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zagadnienia dotyczące przeprowadzania kontroli przez Ministerstwo regulowało Zarządzenie Nr 21 

Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie 

regulaminu przeprowadzania kontroli przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W regulaminie 

określony został sposób organizacji i przeprowadzania kontroli, treść programu kontroli, uprawnienia 

i obowiązki kontrolujących oraz kierowników jednostek kontrolowanych, sposób dokumentowania kontroli, 

rozpatrywania zastrzeŜeń do treści protokółu, zasady sporządzania wystąpień pokontrolnych itd.  

W myśl §3 ww. regulaminu, kontrole przeprowadza się na podstawie okresowych planów kontroli. 

Według danych zamieszczonych w kwartalnych planach kontroli na 2006 r. sporządzonych przez b. Biuro 

Audytu Wewnętrznego i Kontroli, zaplanowano łącznie 58 kontroli, przy czym w 19, spośród planowanych 

kontroli przewidywano udział pracowników departamentów Ministerstwa. 

Dane w „Sprawozdaniach z kontroli przeprowadzonych przez b. Biuro Audytu Wewnętrznego 

i Kontroli” za I, II, III i IV kw. 2006 r. zawierają potwierdzenie wykonania, w tym okresie, 32 kontroli 

objętych planem kwartalnym, co stanowiło 55,1% planowanych oraz 24 kontrole nie ujęte w planach. 

Kontrole zrealizowane poza planem były kontrolami kontynuowanymi po przerwach w okresach 

wcześniejszych, jak teŜ na podstawie doraźnych poleceń kierownictwa Ministerstwa. 

Zakresy tematyczne zrealizowanych kontroli były następujące: zagadnienia dotyczące finansowania 

projektów z udziałem środków UE oraz ich nadzorem (26%), wybrane zagadnienia działalności 

kontrolowanych jednostek (23%), zagadnienia dotyczące decyzji, zezwoleń, odwołań i organizacji 

wewnętrznej urzędu (18%); przestrzeganie procedur finansowych (16%), badanie zasadności zgłoszonych 

skarg (13%), zamówienia publiczne (4%). Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w wyniku 44 kontroli 

(79%). Czynności kontrolne w kontrolowanych jednostkach były kończone sporządzeniem protokółu lub 

sprawozdaniem. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień, do kierowników 

kontrolowanych jednostek kierowano wystąpienia z zaleceniami. 

3.2.  Realizacja audytu wewnętrznego 

Audyt wewnętrzny funkcjonował w 2006 r. w oparciu o roczny plan audytu wewnętrznego, z dnia 

27.10.2005 r. 
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Sprawozdanie z działalności audytu wewnętrznego za 2006 r. stosownie do wymogu art. 53 ust. 5 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych10 ma być przedstawione Dyrektorowi 

Generalnemu MRiRW i Ministrowi Finansów w terminie do końca marca 2007 r. W związku 

z wcześniejszym terminem zakończenia niniejszej kontroli, odpis tego sprawozdania zostanie przekazany 

przez Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego11 do Departamentu Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania Przestrzennego NIK w terminie do dnia 2.04.2007 r.  

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego wyjaśnił, Ŝe spośród 8 zaplanowanych na 2006 r. zadań nie 

zrealizowano dwóch, tj. tematów pt. „Przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych” 

oraz „Zasady uŜytkowania i korzystania z systemu informatycznego MRiRW”. Podał, Ŝe przyczyną braku 

realizacji ww. zadań było wykonanie przez audytorów trzech tematów pozaplanowych, tj.: „Badanie 

funkcjonowania w Ministerstwie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej”, „Analiza 

moŜliwości i sposobu realizacji zalecenia Ministra Finansów, polegającego na konieczności obniŜenia 

globalnych kwot wynagrodzenia o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 

bieŜącym” oraz „Weryfikacja danych finansowych gospodarstwa pomocniczego MRiRW przygotowanych 

przez Biuro Administracyjno-BudŜetowe dla Ministerstwa Finansów”. W sprawie ww. zalecenia Ministra 

Finansów odnośnie obniŜenia globalnych kwot wynagrodzenia, kontrolerom przedłoŜono pismo 

Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Finansów znak:BP1- 400/2/2006 z dnia 24.05.2006 r. 

adresowanego m.in. do Ministrów, w którym wskazano m.in. na istotne ograniczenie w projektowaniu przez 

dysponentów części budŜetowych wydatków budŜetu państwa na rok 2007, jakim jest konieczność 

uwzględnienia obniŜki globalnych kwot wynagrodzeń o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania 

tych wydatków w roku 2006. 

Do niewykonania ww. planowych zadań audytu przyczyniły się teŜ - wg Dyrektora Biura Audytu 

Wewnętrznego - zmniejszenie zatrudnienia w zespole zajmującym się audytem wewnętrznym, w tym m.in. 

przeniesienie od połowy lutego 2006 r. dwóch audytorów wewnętrznych do innych komórek Ministerstwa 

oraz dwukrotne zmiany organizacyjne w komórce zajmującej się audytem, tj. przyłączenie Biura Kontroli 

a następnie Biura Inspekcji Wydatków Interwencyjnych. 

                                                 
10  Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
11  Od dnia 29 stycznia 2007 r. w Ministerstwie nastąpił podział komórki organizacyjnej pn. „Biuro Audytu 

Wewnętrznego i Kontroli” na 2 komórki organizacyjne: „Biuro Audytu Wewnętrznego” oraz „Biuro 
Kontroli”, co odnotowano w p 1. niniejszego protokółu kontroli. 
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4. Prawidłowość opracowania szczegółowego planu dochodów i wydatków oraz prawidłowość 
podziału przez dysponenta części budŜetowych na podległe jednostki ogólnych kwot 
dochodów i wydatków 

Departament BudŜetu i Finansów, stosownie do zapisu art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.11.1998 r. 

o finansach publicznych12, w dniu 25.10.2005 r. pismami nr BFbr.0331-37/ /2005 przesłał 19 podległym 

jednostkom informację o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie ustawy budŜetowej. 

W dniu 17.02.2006 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę budŜetową na 2006 r., która 

została opublikowana w dniu 2.03.2006 r. w Dzienniku Ustaw Nr 35 poz. 244. 

Dochody budŜetowe na rok 2006 w częściach budŜetowych, których dysponentem jest Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi zaplanowano w łącznej wysokości: 459.768,00 tys. zł, z czego: 

- w części 32 - Rolnictwo w wysokości  57.911,00 tys. zł,  

- w części 33 - Rozwój wsi w wysokości  206.123,00 tys. zł,  

- w części 35 - Rynki rolne w wysokości  195.734,00 tys. zł,  

a wydatki budŜetowe - łącznie  1.994.860,00 tys. zł z czego: 

- w części 32 - Rolnictwo w wysokości  505.734,00 tys. zł,  

- w części 33 - Rozwój wsi w wysokości  1.307.769,00 tys. zł,  

- w części 35 - Rynki rolne w wysokości  181.357,00 tys. zł,  

Departament Finansów MRiRW w dniu 23.03.2006 r. przedłoŜył do zatwierdzenia Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi szczegółowy plan dochodów i wydatków części budŜetowych 32, 33 i 35, tzw. 

układ wykonawczy, który stosownie do przepisów art. 128 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych13 został opracowany dla wszystkich kwot wydatków określonych w ustawie budŜetowej na 

2006 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków określonych 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów i wydatków….14.  

W dniu 23.03.2006 r. (pismo znak Fbr.0331-9/06) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłoŜył 

Ministrowi Finansów (MF), stosownie do art. 128 ustawy o finansach publicznych, ww. układ wykonawczy. 

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków został sporządzony Przez Departament Finansów 

i w dniu 23.03.2006 r. i zaakceptowany przez Sekretarza Stanu Pana Marka Zagórskiego. 

                                                 
12  tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm. 
13  Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104. 
14  Dz. U. z 2004 r. Nr 209 poz. 2132. 
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5. Poprawność sporządzania sprawozdawczości budŜetowej  

Sprawozdania łączne Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N, Rb-Z są sporządzane za pomocą programu 

„Sprawozdania RB”. Procedury sporządzania ww. sprawozdań zostały zawarte w Instrukcji uŜytkowania 

Programu do rejestracji sprawozdań budŜetowych i pozabudŜetowych „Sprawozdania RB”.  

Zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie 

sprawozdawczości budŜetowej15 jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania 

merytorycznej prawidłowości złoŜonych sprawozdań. W przypadku wystąpienia niezgodności 

w przekazywanych sprawozdaniach, Ministerstwo RiRW Ŝądało przedstawienia wskazanych dokumentów 

księgowych. Taka sytuacja miała miejsce w wyniku przeprowadzonej kontroli merytorycznej sprawozdania 

rocznego Rb-28 z wykonania planu wydatków budŜetu państwa za okres od początku roku do dnia 

31.12.2006 r. Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych. Jednostka ta 

dokonała korekty powyŜszego sprawozdania po upływie terminu jego złoŜenia - w pozycji zobowiązania 

ogółem. Skorygowane sprawozdanie zostało poświadczone przez kierownika jednostki, które następnie 

zostało włączone do sprawozdania łącznego. 

Dodatkowo w związku z korektami sprawozdań miesięcznych sporządzonych za miesiąc grudzień 

2006 r. i części opisowych sprawozdań, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowało pismo do 

wszystkich jednostek budŜetowych z dnia 01.03.2007 r., znak Fks. 0335-3/2007/1063, w którym 

poinformowało o konieczności sporządzania sprawozdań w sposób prawidłowy i rzetelny pod względem 

merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zgodności danych zawartych w sprawozdaniach z danymi 

wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 

Sprawozdania roczne jednostek budŜetowych za 2006 rok zostały sporządzone w terminach 

określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 

budŜetowej16, z wyjątkiem ww. sprawozdania Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-SpoŜywczych, oraz na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych Departamentu 

Finansów oraz zapisów zawartych w sprawozdaniach cząstkowych poszczególnych jednostek dysponentów 

II i III stopnia. 

6. Realizacja dochodów 

PoniŜej przedstawiono dane dotyczące dochodów w trzech częściach budŜetowych 32 - Rolnictwo, 

33- Rozwój Wsi i 35 - Rynki Rolne 

                                                 
15  Dz. U. z 2006 r. Nr 115 poz. 781 ze zm. 
16  Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781 ze zm. 



 11 

           w tys. zł 
2006r. 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2005r.  Plan wg 
ustawy 

budŜetowej 
Wykonanie 

5:3  
% 

5:4  
% 

1 2 3 4 5 6 7 
  Ogółem części: 32, 33 i 35 382 644 459 768 651 829,3 170.,3 141,8 
I. Część 32 - Rolnictwo  31 043 57 911 236 606,9 762,2 408,6 
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 435 37 237 49 715,9 163,4 133.5 
2. Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 150 145 1 489,7 993,1 1 027,4 
3. Dział 750 - Administracja publiczna 442 20 529 185 392,8 41 944,1 903., 
4. Dział 758 - RóŜne rozliczenia 9 0 7,3 81,1 x 
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie 7 0 0.0 0,0 x 
6. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 1,2 x x 
II.  Część 33 - Rozwój Wsi 91 184 206 123 14 812,4 16,2 7,2 
1.  Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 91 165 206 103 13 990,1 15,3 6,8 
2. Dział 750 - Administracja publiczna 19 20 822,3 4 327,9 4 111,5 
III. Część 35 - Rynki Rolne 260 417 195 734 4 00 410.,0 153,8 204,6 
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 231 409 165 711 54 972,7 23,8 33,2 
2. Dział 500 - Handel 28 992 30 000 345 422,3 1 191,4 1 151,4 
3. Dział 750 - Administracja publiczna 16 23 15,0 93,8 65,2 

Na podstawie analizy wydatków, które nie wygasły z rokiem budŜetowym 2005 w części 32 - 

Rolnictwo zrealizowane dochody w 2006 r. dotyczyły zwrotu niewykorzystanych środków w 2006 r. 

w rozdziale 75095 - pozostała działalność, w tym 166.398,0 tys. zł, które było przeznaczone na wydatki 

związane ze sfinansowaniem kosztów ponoszonych przez Inspekcje Weterynaryjną związanych 

z działaniami podejmowanymi w celu wykluczenia lub wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grupy ptaków 

(HPAI) w 2006 r.  

W sprawie realizacji dochodów w części 33 - Rozwój wsi i 35 - Rynki rolne Dyrektor Departamentu 

Finansów Pani Aleksandra Szelągowska wyjaśniła, Ŝe: W części 33 „Rozwój wsi”, dziale 010 „Rolnictwo 

i łowiectwo”, rozdziale 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich” dochody zostały zaplanowane dodatkowo w trakcie prac nad projektem ustawy 

budŜetowej na rok 2006 przez Ministerstwo Finansów w kwocie 206.103 tys. zł, pomimo zgłaszanych przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 26 września 2005 r., znak: Fbr.023-166/1/05 wątpliwości 

dotyczących realności wykonania tych dochodów ze względu na długotrwały proces refundacji kosztów 

związanych z finansowaniem projektów w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. W/w dochody stanowiły refundację kosztów poniesionych 

z budŜetów wojewodów na realizację działań: „Scalanie gruntów”, „Gospodarowanie rolniczymi zasobami 

wodnymi” oraz Priorytetu „Pomoc techniczna”. Wobec braku zwrotów z Komisji Europejskiej – w/w 

dochody zostały wykonane częściowo. 

Nieplanowane dochody w części 33 „Rozwój wsi” wystąpiły w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 

w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w kwocie 18,3 tys. zł (dotyczące zwrotu niewykorzystanej 

dotacji z rezerwy celowej), w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 3.215,8 tys. zł 

(dotyczące m.in. zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji i odsetkami bankowymi oraz kary naliczonej 

Wykonawcy przez Jednostkę Finansująco-Kontraktującą), a takŜe w rozdziale 01037 „Płatności uzupełniające 

do gruntów rolnych” w kwocie 491,3 tys. zł z tytułu zwrotu kwot dotacji przekazanych na uzupełniające 
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płatności obszarowe, w rozdziale 01038 „Rozwój obszarów wiejskich” w kwocie 224,2 tys. zł z tytułu zwrotu 

dotacji, w rozdziale 01039 „Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej” w kwocie 15,4 tys. zł z tytułu zwrotu 

przyznanych środków w ramach pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, oraz 

w rozdziale 01078 „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych” w kwocie 7,4 tys. zł z tytułu zwrotu dotacji wraz 

z odsetkami od dotacji do oprocentowania kredytów i w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 

75095 „Pozostała działalność” (dotyczyły zwrotów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2005 r. 

w kwocie 811 tys. zł), przy niepełnym wykonaniu dochodów w rozdziale 75001 „Urzędy naczelnych 

i centralnych organów administracji rządowej”, głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (11,3 tys. zł). 

W części 35 „Rynki rolne” w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano dochody w kwocie 

54.972,7 tys. zł. Z w/w kwoty, dochody uzyskane przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-SpoŜywczych w kwocie 516,6 tys. zł uzyskano głównie z tytułu badań laboratoryjnych w kwocie 

195,2 tys. zł (plan 200 tys. zł) oraz nieplanowanych dochodów z opłat za przeprowadzone egzaminy na 

rzeczoznawców w kwocie 266,9 tys. zł, dochody z otrzymanych odsetek od nieterminowych zapłat za rachunki 

z tytułu badań laboratoryjnych i odsetki wyegzekwowane przez urzędy skarbowe na podstawie tytułów 

wykonawczych w kwocie 31,1 tys. zł, dochody z wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 

22,4 tys. zł oraz dochody dotyczące kar umownych za nieterminowe dostarczanie sprzętu w wysokości  

1 tys. zł. 

W ramach działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planowano równieŜ dochody z tytułu opłat 

cukrowych, wniesionych przez producentów cukru i izoglukozy, w rozdziale 01040 „Opłaty cukrowe”, które 

zostały wykonane w kwocie 54.453,7 tys. zł. Niepełne wykonanie tych dochodów wynika ze zmian 

w przepisach prawnych w sektorze cukru. Dochody z opłat cukrowych planowane były na podstawie 

rozporządzenia Komisji WE nr 314/2002 z 20 lutego 2002r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 

systemu kwot w sektorze cukru. W wyniku reformy rynku cukru wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji 

(WE) Nr 493/2006 z dnia 27 marca 2006 r. (obowiązujące od 14 lipca 2006 r.) ustanawiającym środki 

przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i zmieniającym rozporządzenie 

(WE) nr 1265/2001 i (WE) nr 314/2002, rozporządzenie to zmieniło termin wpłaty drugiej raty z dnia 15 

grudnia 2006 r. na dzień 15 kwietnia 2007 r. W związku z powyŜszym na dochody budŜetu państwa w 2006 r. 

wpłynęła tylko pierwsza rata. 

Dochody w tej części w dziale 500 „Handel” w paragrafie 0147 były planowane z tytułu podatku od 

towarów i usług (VAT) w kwocie 30.000 tys. zł, które nie zostały wykonane w tym paragrafie. Wykonane 

nieplanowane dochody w tym dziale, w kwocie 345.422,3 tys. zł uzyskano głównie z tytułu opłat za 

przekroczenie limitu produkcji mleka (242.715,2 tys. zł), zwróconego podatku VAT (101.012,9 tys. zł), 

przejętych zabezpieczeń w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (1.438,1 tys. zł) oraz innych tytułów, tj. zwrotu 

dotacji, kar wpłaconych przez kontrahentów, kar umownych, odsetek bankowych (256,1 tys. zł). RóŜnica 
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pomiędzy planem a zrealizowanymi dochodami wynika z tego, Ŝe przy planowaniu dochodów oszacowano 

przychody z tytułu podatku VAT w oparciu o prognozy kształtowania się zakupu i sprzedaŜy towarów w 2006r. 

na poszczególnych rynkach rolnych, na co mają wpływ róŜne czynniki często niezaleŜne od Agencji Rynku 

Rolnego. Wpływ podatku VAT z tytułu sprzedaŜy uzaleŜniony jest od sprzedaŜy na eksport (0% VAT), WDT 

(0% VAT) lub na rynek krajowy (wg stawek obowiązujących – 3% lub 7%). Przetargi na sprzedaŜ towarów 

interwencyjnych zatwierdzane są w Brukseli. W związku z powyŜszym Agencja nie ma wpływu na 

ukształtowanie się struktury sprzedaŜy. W związku z tym większość sprzedawanego zboŜa była zrealizowana 

na rynku krajowym. Zrealizowane dochody z tytułu kar krajowych i przejętych zabezpieczeń nie zostały 

zaplanowane, gdyŜ dochodów z tytułu kar i przejętych zabezpieczeń nie planuje się - zakłada się prawidłową 

realizację umów. 

Dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano ogółem w kwocie 15,0 tys. zł (65,2%), 

z tego w paragrafie 0977 z tytułu zwrotów za bilety lotnicze w kwocie 5,7 tys. zł, w paragrafie 0970 - z tytułu 

zwrotów za rozmowy telefoniczne w kwocie 5,7 tys. zł oraz w paragrafie 0690 - z tytułu opłaty za zastrzeŜenie 

nazwy produktu oraz ocenę wniosków o rejestrację oznaczenia geograficznego w kwocie 3,6 tys. zł. 

6.1. NaleŜności pozostałe do zapłaty 

Dane dotyczące naleŜności pozostałych do zapłaty przedstawia poniŜsze zestawienie 

zł 
Kwota zaległości  

wg stanu na koniec roku  
(w tys. zł) 

Dochody wykonane 
wg stanu na koniec roku 

(w tys. zł) 

Relacje zaległości 
do dochodów w roku 

(w%) Wyszczególnienie 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 

3:2 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
RAZEM CZĘŚCI 32, 33 i 35 2 493 2 636,3 23 735 45 766,7 10,5 5.,8 105,7 
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO, w tym:  2 462 2 581,6 23 490 45 250.1 10,5 5,7 104,9 
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2 392 2 531,1 22 950 42 599,8 10,4 5.,9 105,8 
Dział 050 -Rybołówstwo i rybactwo 32 11.5 131 4 34,4 24,4 2.,6 x 
Dział 750 - Administracja publiczna 38 39.0 409 2 215,9 9.,3 1,8 102,6 
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI, w tym:  0 1.2 0 0 x x x 
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 0 1.2 0 0. x x x 
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE, w tym:  31 53.5 245 516,6 12,7 10,4 172,6 
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 31 53.5 245 516,6 12,7 10,4 172,6 

W rocznym sprawozdaniu Rb-27 - z wykonania planu dochodów budŜetowych naleŜności 

pozostałe do zapłaty w części 32 „Rolnictwo”, dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 

Pozostała działalność wystąpiły w paragrafach: 

- § 0970 „Wpływy z róŜnych dochodów” (1.972,4  tys. zł), 

- § 0900 „Odsetki od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 

wysokości” (472,8 tys. zł) 

i dotyczyły naleŜności wraz z odsetkami od [...]17, według decyzji z dnia 02.06.2005r., znak HOR.nn.3131-

1/05, z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji do nawozów wapniowo-magnezowych w latach 

2000-2003, ustalonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie w wyniku przeprowadzonego 

                                                 
17  na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1198 ze zm.) – odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 
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postępowania kontrolnego oraz wg Wyroku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 1 czerwca 2006 r., 

sygn. Akt II K 325/06. Departament wystąpił do departamentu merytorycznego o podjecie stosownych 

działań umoŜliwiających wyksięgowanie odsetek od naleŜności. 

W sporządzonej informacji za rok 2006 z dokonanych umorzeń naleŜności państwowych jednostek 

sektora finansów publicznych oraz przyznanych ulg w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat naleŜności 

pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa18 umorzona naleŜność 

główną 299,6 tys. zł odsetki 8,4 tys. zł (9 umów cywilno-prawnych 4 - KSCh-R19, 4 - KCHZ20, 1 -

COBORU- GP)21, odroczono 8,0 tys. zł, (3 umowy cywilno prawne 2 - KSCh-R, KCHZ), rozłoŜono na raty 

18,7 tys. zł (kara administracyjna 1 - OIRM Szczecin22). NaleŜności, które w 2006r. uległy przedawnieniu, 

nie występują w sprawozdawczości budŜetowej. 

7. Realizacja wydatków 

PoniŜej przedstawiono dane dotyczące wydatków w trzech częściach budŜetowych 32 - Rolnictwo, 

33- Rozwój wsi i 35 - Rynki rolne 

            w tys. zł 

2006r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 2005r. 

(łącznie z wydatkami 
niewygasającymi) 

Wg ustawy 
budŜetowej 

BudŜet po 
zmianach 

Wykonanie 
(łącznie z 

wydatkami 
niewygasa-

jącymi) 

w tym 
wydatki 
niewyga 
-sające 

6:3 
% 

6:4 
% 

6:5 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Ogółem części 32, 33 i 35 6 076 647 1 994 860 5 940 127 5 916 085,5 43 756,7 97,4 296,6 99,6 
I. Część 32 - Rolnictwo 700 825 505 734 488 999 471 713,0 43 100,7 67,3 93,3 96,5 
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 533 470 385 216 338 499 326 206,4 6 007,5 61,1 84,7 96,4 
2. Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 99 489 15 904 45 109 42 463,4 1 402,0 42,7 267,0 94,1 
3. Dział 750 - Administracja publiczna 61 091 91 055 91 832 89 497,2 35 691,2 146,5 98,3 97,5 
4. Dział 752 - Obrona narodowa 30 30 30 29,9 0,0 99,7 99,7 99,7 
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie 2 149 8 900 8 900 8 887,1 0,0 413,5 99,9 99,9 

6. 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
4 596 4 629 4 629 4 629,0 0,0 107,0 100,0 100,0 

II. Część 33 - Rozwój wsi 4 791 397 1 307 769 5 006 294 5 005 409,6 524,0 104,5 382,7 100,0 
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 4 779 889 1 296 066 4 994 166 4 993 402,9 524,0 104,5 385,3 100,0 
2. Dział 750 - Administracja publiczna 10 759 10 953 11 117 11 003,0 0,0 102,3 100,5 99,0 
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie 749 750 1 011 1 003,7 0,0 134,0 133,8 99,3 
III. Część 35 - Rynki rolne 584 425 181 357 444 834 438 962,9 132,0 75,1 242,0 98,7 
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 20 736 21 034 21 034 19 620,8 132,0 94,6 93,3 93,3 
2. Dział 500 - Handel 554 734 153 000 416 618 412 281,2 0,0 74,3 269,5 99,0 
3. Dział 750 - Administracja publiczna 6 456 6 573 6 693 6 575,8 0,0 101,9 100,0 98,2 
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie 2 499 750 489 485,1 0,0 19,4 64,7 99,2 

W sprawie niepełnej realizacji wydatków Pani Aleksandra Szelągowska Dyrektor Departamentu 

Finansów wyjaśniła, Ŝe: Wykonanie wydatków w części 32 „Rolnictwo”, dziale 050 „Rybołówstwo 

i rybactwo”, rozdziale 05095 „Pozostała działalność” poniŜej kwot planowanych wynikało z faktu, Ŝe podczas 

planowania budŜetu na 2006 r. wysokość środków na realizację niektórych corocznych zadań przyjmowano 

                                                 
18  Dz. U. z 2006 r. Nr 117 poz. 791. 
19  Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza. 
20  Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. 
21  Centralny Ośrodek Badawczy Odmian Roślin Uprawnych - Gospodarstwo Pomocnicze. 
22  Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie. 
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na poziomie z lat ubiegłych. Wykonawcy realizując po raz kolejny zadania korzystali z doświadczeń z lat 

ubiegłych i wykonywali niektóre zadania mniejszym nakładem pracy, co miało przełoŜenie na niŜsze koszty. 

W związku z tym powstały oszczędności w kwocie 39,8 tys. zł.  

Ponadto zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Druk 3.000 sztuk Dzienników połowowych” 

w kwocie 150 tys. zł, gdyŜ ze względu na znaczną ilość wycofanych z eksploatacji statków rybackich 

zmniejszyło się zapotrzebowanie na Dzienniki połowowe. Nie zrealizowano równieŜ zadania pn. „Konieczne 

modyfikacje systemów SIRM i RPSR wynikające z wejścia w Ŝycie rozporządzenia UE w sprawie 

przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich” 

w kwocie 157 tys. zł, gdyŜ przetargi na wyłonienie wykonawcy zostały uniewaŜnione. 

Część środków finansowych przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz 

oprogramowania na potrzeby modernizacji Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni” (w kwocie 

300 tys. zł) oraz na realizację projektu Transition Facility 2004/016-829.04.03 Rozwój instytucjonalny 

w zakresie IFOR (w kwocie 42 tys. zł) zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 

2006 r. w sprawie wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego. 

Nie zostały wykorzystane równieŜ wydatki na Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 

w kwocie 369 tys. zł oraz Program Monitoringu Przyłowu Waleni w kwocie 75,2 tys. zł, a takŜe na zakup 

sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Centrum Monitoringu Rybołówstwa w Gdyni 

w kwocie 34,8 tys. zł. 

Niepełne wykonanie wydatków w części 35 „Rynki rolne”, dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 

rozdziale 01095 „Pozostała działalność” związane jest z niewykorzystaniem wydatków w kwocie 1.000 tys. zł 

przeznaczonych na likwidację Instytutu Mleczarstwa w Warszawie z uwagi na jej niedokończenie w 2006 r. 

z powodu trudności ze zbyciem mienia Instytutu. Termin zakończenia likwidacji tego Instytutu został 

wydłuŜony do 15 czerwca 2007 r. Ponadto nie wykorzystano w pełni wydatków na zadanie pn. „System 

oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia, nazw specyficznego charakteru oraz produktów tradycyjnych” 

w kwocie 85,9 tys. zł, ekspertyz dotyczących rynków rolnych w kwocie 62 tys. zł. Nie zostały w pełni 

wykorzystane wydatki na ekspertyzy polegające na badaniu sprawozdań finansowych jednostek badawczo-

rozwojowych za 2005 r. (33,5 tys. zł) w związku z wyborem korzystniejszej, niŜ zakładano na etapie 

planowania, oferty jednego z biur audytorskich. 

7.1. Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków 

W 2006 r. zmiany w budŜetach części, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, wynosiły po stronie zmniejszeń 364.897,5 tys. zł a po stronie zwiększeń 4.310.164,6 tys. zł, tj. saldo 

zmian 3.945.267,1 tys. zł. Zmiany te były wprowadzone do planu finansowego po zmianach.  
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W trakcie 2006 roku dokonano 617 zmian w wydatkach, z czego 133 w wyniku decyzji Ministra 

Finansów, a 484 przeniesień wydatków między częściami rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków 

w wyniku decyzji Ministra Rolnictwa i RW. 

W roku 2006 w planie wydatków budŜetowych w częściach 32, 33 i 35 dokonano z upowaŜnienia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi łącznie po stronie zmniejszeń w wysokości 46.927,0 tys. zł i zwiększeń 

w wysokości 46.927,0 tys. zł (2,4% planowanych wydatków zapisanych w ustawie budŜetowej), w tym 

w grudniu 2006 r. dokonano 174 zmian na kwotę po stronie zwiększeń i zmniejszeń wydatków, co stanowiło 

11,5% w stosunku do zmian ogółem. 

W sprawie dokonanych zmian w planie wydatków Pani Aleksandra Szelągowska Dyrektor 

Departamentu Finansowego wyjaśniła m.in. Ŝe: Minister Finansów stosownymi decyzjami zmniejszył wydatki 

z rezerw celowych o kwotę 264.915.661 zł (a nie jak podano w piśmie o 317.970.505 zł). RóŜnica w kwocie 

53.054.844 zł stanowi zmniejszenie decyzjami Ministra Finansów planu wydatków w części 32 - Rolnictwo, 

dziale 010  Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01026  Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich, które wcześniej zostały zablokowane. Zmniejszenie wydatków z rezerw celowych w kwocie 

264.915.661 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków budŜetowych o tę samą kwotę wynikało 

z konieczności zabezpieczenia środków na płatności uzupełniające. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wystąpiło do podległych jednostek pismem z dnia 12 czerwca 2006 r., znak: Fbr.3113-142/06 z zaleceniem 

występowania o dokonywanie zmian w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie częściej niŜ jeden raz na 

kwartał. KaŜdorazowo jednostki szczegółowo uzasadniały potrzebę dokonywania zmian. Ponadto Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 07.07.2006 r. znak: Fbr.0332-35/2006 dokonał przeniesienia 

wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność, w kwocie 

260.571 zł z części 35 - Rynki rolne do części 33 - Rozwój wsi, przeznaczonych na pomoc materialną dla szkół i 

placówek kształcących w zawodach, dla których właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie 

z art. 148, ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Rada Ministrów pismem z dnia 19 lipca 2006 r., znak: RM-

24-228-06 nie zgłosiła zastrzeŜeń do w/w decyzji. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 

listopada 2006 r., znak: Fbr.0332-78/06 w której dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 945.000 zł 

w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 - Pozostała działalność z części 32 Rolnictwo 

do części 35 - Rynki rolne, przeznaczonych na likwidację Instytutu Mleczarstwa, została skorygowana - wobec 

nie przyjęcia przez Ministerstwo Finansów wydatków na likwidację Instytutu Mleczarstwa do rozporządzenia 

o wydatkach niewygasających - decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2006 r., znak: 

Fbr.0332-78B/06 w wyniku czego nie nastąpiły przeniesienia wydatków między częściami. Do w/w decyzji 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrów nie zgłosiła zastrzeŜeń 

w piśmie z dnia 28 grudnia 2006 r., znak: RM-24-348-06. 
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7.2. Zwiększenia planu finansowego z rezerwy ogólnej i rezerw celowych 

7.2.1. Rezerwa ogólna 

Na podstawie umowy z dnia 18.12.2006 r. Nr BM -05-01/06 zawartej pomiędzy Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Krajową Radą Izb Rolniczych (KRIR) na dofinansowanie kosztów związanych 

z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-

zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych na kwotę 3.000,0 tys. zł 

sfinansowanej z rezerwy ogólnej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzień 31.12.2006 r. przekazało 

KRIR kwotę 2.851,0 tys. zł, a pozostałą kwotę 149,0 tys. zł zwrócono do Ministerstwa Finansów.  

7.2.2. Rezerwy celowe 

            w zł 

Lp. Wyszczególnienie Ilość uruchomionych 
rezerw 

Kwota 

Wykonanie na dzień 
31.12.2006 r. z 

uwzględnieniem okresu 
przejściowego 

Wydatki niewygasające 
z 2006 r. 

Zwrot do MF w okresie 
do 15.01.2007 r. 

1 2 3  4 5 6 
1 część 32, 33, i35 razem 64 3 995 321 910 3 988 262 584,85 300 000,0 6 759 325,15 
2 cz. ęść32 - Rolnictwo 21 33 319 776 31 177 038,50 300 000,0 1 842 737,50 
3 część. 33 - Rozwój wsi 32 3 698 264 280 3 697 689 623.39 - 574 656,61 
4 część 35 - Rynki rolne 11 263 737 854 259 395 922,96 - 4 341 931,04 

Główne wydatki z rezerw celowych dotyczyły m.in.: w części 32 - Rolnictwo - wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia w MRiRW, sfinansowania kosztów realizacji SPO Rybołówstwo 

i przetwórstwo ryb 2004-2006; w części 33 - Rozwój wsi - realizacji zadań WPR w zakresie 

współfinansowania kosztów realizacji SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, uzupełniających płatności obszarowych, współfinansowania Planu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej tj. ARiMR, wypłaty dotacji podmiotowej dla 

ARiMR na działalność statutową; w części 35 - Rynki rolne - wsparcia ARR w związku z realizacja zadań w 

ramach Wspólnej Polityki Rolnej, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w MRiRW. 

Niewykorzystane środki z rezerw celowych zostały w okresie przejściowym do 15.01.2007 r. 

zwrócone do Ministerstwa Finansów. 

7.2.3. Rozliczenie środków budŜetowych 2006 r. oraz zwroty niewykorzystanych środków 
budŜetowych  

Rozliczenie środków budŜetowych 2006 r. oraz zwroty niewykorzystanych środków z rachunków 

wydatków budŜetowych roku 2006 oraz zwroty środków obejmujące wpływy na rachunki od 29.12.2006 r. 

do 16.01.2007 r. przedstawia poniŜsze zestawienie sporządzone stosownie do sprawozdań Rb-28, oraz 

danych Departamentu Finansów. Wykazane w zestawieniu zwroty wynikają z ewidencji księgowej 

prowadzonej w Departamencie Finansów.  

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1 2 3 
1 Środki wg ustawy budŜetowej cz.-  32, 33, 35 1.994.860.000,00 
2 Zwiększenia/zmniejszenia (saldo zmian) 3.945.267.066,00 
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Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1 2 3 
3 Plan wydatków po zmianach 5.940.127.066,00 
4 Wykonanie wydatków ogółem, cz. 32, 33, 35 w tym: 5.872.328.759,92 
4a ARiMR (wszystkie rozdziały) 5.011.371.457,63 
4b ARR (wszystkie rozdziały) 412.281.217,17 
4c Agencje razem 5.423.652.674,80 
5 RóŜnica (3-4) 67.798.306,08 
6 Wydatki niewygasające w 2006 r. (do wykonania w 2007 r.) 43.756.708,00 
7 Blokady środków ogółem 0,00 
8 Zwroty ogółem, w tym: 24.041.598,08 
8a Zwroty w dniu 29.12.2006 r. do MF. 24.041.598,08 
8b Zwroty w okresie do 16 stycznia 2007 do MRiRW 9.345.151,49 
9 Brak zasilenia 0,00 
10 Bilans (1+2-4-6-7-8-9) 0,00 

 

7.2.4. Planowanie i wykonanie dotacji podmiotowych dla agencji 

Na podstawie danych przedstawionych przez Departament Finansów oraz wydruków z ksiąg 

rachunkowych ustalono wielkość planowanych i przekazanych krajowych środków dla Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR).  

            w tys. zł 

Lp. Część budŜetowa Ustawa budŜetowa Plan po zmianach Wykonanie % 
7:6 

1 2 5 6 7 8 
1 33- Rozwój wsi - ARiMR. rozdział 01027 1 286 104,0 1.486.233,0 1 486 155,7 100,0 

2 
35- Rynki Rolne - ARR, dział 500, rozdział 50002 w tym 
działalność statutowa ARR § 2570 

153 000.,0 
153 000,0 

416 618.,2 
153 000,0 

412 281,2 
153 000,0 

99,0 
100,0 

Razem 1 439 104,0 1 902 851,0 1 898 436,9 99,8 

Niewykorzystana kwota dotacji celowej przez ARR wysokości 4.337,0 tys. zł dotyczyła m.in. 

niezrealizowania wydatków w kwocie 4.269,9 tys. zł na realizację zadań w ramach WPR. 

7.3. Realizacja w 2006 r. wydatków, które nie wygasły w 2005 r. i terminy zwrotów 
niewykorzystanych środków finansowych 

Zestawienie wydatków, które w 2005 r. nie wygasły z upływem roku budŜetowego w części 32 - 

Rolnictwo, cz. 33 - Rozwój wsi i cz. 35 - Rynki rolne, ujęte w załączniku nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budŜetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają 

z upływem roku budŜetowego23. 

Załącznik nr 1 i 2 

w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie Kwota wydatków Realizacja wydatków 
Środki zwrócone na wyodrębniony rachunek 
dochodów centralnego rachunku bieŜącego 

budŜetu państwa 
1 2 3 4 5 
1 Ogółem część 32, 33, 35 324.221,7 119.207,4 178.626,9 
2 część32 - Rolnictwo 198.852,7 20.080,0 178.173,1 
3 część 33 - Rozwój wsi 56.595,4 30.353,8 453,8 
4 część 35 -  Rynki rolne 68.773,6 68.773,6 0 

 

                                                 
23  Dz. U. z 2005 r. Nr 245 poz. 2082. 
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Załącznik nr 3 
            w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie Kwota wydatków Realizacja wydatków 
Środki zwrócone na wyodrębniony rachunek 
dochodów centralnego rachunku bieŜącego 

budŜetu państwa 
1 2 3 4 5 
1 Ogółem część 32, 33 2.040..545,1 2.016..230,4 3.432,9 
2 część32 - Rolnictwo 51.647,1 44.661,0 2.518,3 
3 część 33 - Rozwój wsi 1.988..898,0 1.971.569,4 914,6 

W złoŜonym wyjaśnieniu co do przyczyn niewydatkowania zaplanowanych kwot Pani Aleksandra 

Szelągowska Dyrektor Departamentu Finansów podała, Ŝe: I. Przyczyny niewykorzystania ww. środków 

w 2006 r. były następujące: 

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia największą kwotę środków w wysokości 166.398.000,00 zł nie 

wykorzystano w części 32 - Rolnictwo w rozdziale 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 

badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 

pochodzenia zwierzęcego na zadanie pn. „Sfinansowanie kosztów ponoszonych przez Inspekcję 

Weterynaryjną związanych z działaniami podejmowanymi w celu wykluczenia bądź potwierdzenia 

podejrzenia lub wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w tym wypłaty odszkodowań 

za ptaki zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii oraz dokonania zakupów materiałów 

i wyposaŜenia niezbędnego w celu przygotowania się Inspekcji Weterynaryjnej w tym zakresie”, 

poniewaŜ nie stwierdzono duŜej liczby ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w 2006 r. 

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia największą kwotę środków w wysokości 2.522.203,53 zł 

niewykorzystano w części 32 - Rolnictwo w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów 

administracji rządowej na realizację zadań z zakresu pomocy technicznej w ramach SPO 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”, 

Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, w związku 

z opóźnieniami w realizacji projektów, w wyniku przedłuŜających się procedur przetargowych.  

II. Brak zasilenia z Ministerstwa Finansów dotyczył głównie nw. zadań ujętych w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia:  

1) W części 32 – Rolnictwo, w rozdziale 05009 – Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w kwocie 1.316.904,53 zł 

z powodu niŜszego niŜ przewidywano zapotrzebowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”,, w szczególności na działanie 4.5 

Czasowe zawieszenie działalności połowowej. 

2)  W części 33 – Rozwój wsi, w rozdziale 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w wysokości 16.414.030,09 zł na współfinansowanie krajowe Programu SAPARD, w związku 

z mniejszym niŜ przewidywano zapotrzebowaniem Agencji RiMR na ww. program. 
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3) W części 33 - Rozwój wsi, w rozdziale 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w wysokości 557.308 zł, w związku z brakiem zgody Komisji Europejskiej na przedłuŜenie terminu 

realizacji projektu 2002/000-605.04.02 Przygotowanie do wdraŜania Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) i zakończeniem projektu w dniu 30.11.2005 r. 

7.4. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budŜetowego 2006  

Uwzględniając zapisy art. 157 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych24, Minister 

Rolnictwa przesłał pismem Ffp.0331-6/06 z 20.11.2006 r. do Ministerstwa Finansów propozycje dotyczące 

uwzględnienia w rozporządzeniu Rady Ministrów zadań objętych finansowaniem ze środków które nie 

wygasają z upływem roku budŜetowego łącznie na kwotę 288.665,7 tys. zł w tym w zał. nr 1 na kwotę 

27.236,6 tys. zł oraz na kwotę 261.429,1 tys. zł w zał. nr 3. W dniach 23 listopada 2006 r. oraz 1 grudnia 

2006 r. zgłoszone zostały do Ministerstwa Finansów korekty przekazanych w dniu 20 listopada 2006 r. 

wysokości wydatków niewygasających (zwiększenie kwoty wydatków do 290.767,7 tys. zł w tym w zał. nr 

1 na kwotę 33.707,1 tys. zł. W uzasadnieniu MRiRW jako główne powody przeniesienia poszczególnych 

zadań do wydatków niewygasającyh podało m.in. przedłuŜające się procedury przetargowe, dokonane 

zmiany w realizacji SPO „Restrukturyzacji i modernizacja sektora Ŝywnościowego…”. Przy opracowaniu 

wykazu wydatków, które nie wygasają w roku 2006 przestrzegano wymogów określonych w art. 157 

ustawy o finansach publicznych. W wyniku podjętych decyzji przez Ministra Finansów w grudniu 2006 r. 

wykazana w zał. nr 3 kwota w wysokości 219.915,7 tys. zł została przeniesiona z cz. 32, 33 i 35 do cz. 33 - 

Rozwój wsi, rozdział 01037 - Płatności uzupełniające do gruntów rolnych. 

Rozporządzeniem z dnia z 11 grudnia 2006 r. Rada Ministrów określiła wielkość wydatków budŜetu 

państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego25. Łączne wydatki które nie wygasają 

z upływem roku budŜetowego ustalono w cz. 32, 33 i 35 w wysokości 43.756,7 tys. zł.  

7.5. Wydatki w ramach umów zawartych przez MRiRW 

7.5.1. Ustalono, Ŝe wydatki poniesione przez MRiRW w 2006 r., w ramach zawartych 550 umów 

z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, wyniosły ogółem 108.833,5 tys. zł., z tego: 

- przez dysponenta głównego (Departament Finansów) realizowano 30 umów z osobami prawnymi 

i wypłacono 85.103,7 tys. zł26, w tym 6 umów na realizację zadań wynikających z programów 

wieloletnich i wydatkowało 36.120,2 tys. zł tj. 42,4% wypłaconej kwoty w ramach wszystkich 

realizowanych umów, 

                                                 
24  Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm. 
25  Dz. U. z 2006 r. Nr 232 poz. 1689. 
26  Z uwzględnieniem zwrotów dokonanych przez 17 zleceniobiorców do dnia 12 stycznia 2007 r. w kwocie 

7.230,8 tys. zł, z tego 4.538,9 tys. zł stanowią środki niewykorzystane oraz 2.691,9 tys. zł środki przyjęte do 
wydatków nie wygasających w 2006 r. 
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- przez dysponenta III stopnia (Biuro Administracyjno-BudŜetowe) realizowano 520 umów i wypłacono 

23.729,8 tys. zł., z tego 369 umów zawarto z osobami fizycznymi i 95 z osobami prawnymi 

i wydatkowano odpowiednio 2.125,4 tys. zł i 2.486,2 tys. zł. 

Na wniosek 16 komórek organizacyjnych rozpoczęto i realizowano w MRiRW wydatki dysponenta 

głównego (przez dysponenta III stopnia - Biuro Administracyjno-BudŜetowe) 59 postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych, z tego według stanu na dzień 31.12.2006 r. zrealizowano 52 zamówienia publiczne 

przy zastosowaniu trzech trybów postępowania: przetargu nieograniczonego (23), zapytania o cenę (5) 

i zamówienia z wolnej ręki (24). W ramach 57 umów w stosunku do których przeprowadzono postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego (z tego 5 umów zawartych przez 01.01.2006 r.), wydatkowano 

w 2006 r. kwotę 19.118.2 tys. zł. 

Zarządzenia Dyrektora Generalnego MRiRW w sprawie trybu zawierania umów dotyczących 

zlecania usług i dokonywania zakupów dla MRiRW: Nr 12 z dnia 31.03.2004 r. (zmienione zarządzeniami: 

Nr 13 z dnia 24.05.2004 r., Nr 14 z dnia 16.11.2005 r., Nr 16 z dnia 05.12.2005 r. i Nr 6 z dnia 22.05.2006 r.) 

oraz Nr 17 z dnia 21.12.2006 r. włączono do akt kontroli. 

Łącznie kontroli NIK poddano ogółem 81 umów (14,7% wszystkich zawartych umów) 

skutkujących wydatkami w kwocie 51.759,3 tys. zł (47,6% wydatków ogółem) przez dysponenta głównego 

oraz III stopnia MRiRW.  

7.5.2. Na 30 umów realizowanych w 2006 r. przez dysponenta głównego (Departament Finansów) 

z osobami prawnymi skutkujących wydatkami w kwocie 85.103,7 tys. zł, zbadano 13 umów w ramach 

których MRiRW poniosło wydatki w wysokości 37.686,6 tys. zł, tj. 44,3% kwoty wypłaconej ogółem 

w 2006 r., co przedstawiono w notatce słuŜbowej którą włączono do akt kontroli. 

Stwierdzone uchybienia w stosunku do 6 umów, skutkujących w 2006 r. wydatkami w kwocie 

30.723,6 tys. zł (81,5% kwoty wypłaconej w ramach badanych umów i 36,1% kwoty ogółem), które 

przedstawiono w zestawieniu, dotyczyły: 

a) niewykonania w ramach umowy zawartej z IERiGś-PIB na realizację zadania pt. „Zbieranie 

i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby zaplanowanych 

w harmonogramie realizacji zadania celów oraz wydatkowania środków nie związanych bezpośrednio 

z realizacją ww. zadania, poz. 4 zestawienia. I tak: 

- dane rachunkowe dla potrzeb polskiego FADN były w 2006 r. zbierane z 12.278 indywidualnych 

gospodarstw rolnych oraz ze 123 gospodarstw posiadających osobowość prawną, podczas gdy 

załoŜono zbieranie danych rachunkowych z ok. 12.300 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz 

ze 140 gospodarstw posiadających osobowość prawną, 
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- wydatki w kwocie 1.050,00 zł nie były związane bezpośrednio z realizacją ww. zadania. 

b) poniesienia w 2006 r. w ramach 5. umów zawartych z zakładami ubezpieczeń w sprawie dopłat do 

ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wydatków w ogólnej kwocie 1.945,2 tys. zł, 

tj.12,3% (od 0,0% do 20,3% w stosunku do wartości wszystkich realizowanych umów) oraz 3,5% 

zapisanej w ustawie budŜetowej na rok 2006 kwoty 55.000,0 tys. zł dotacji na ww. cel, poz. 5-9 

zestawienia. 

Minister RiRW jako dysponent główny przekazał w całości środki finansowe w ramach 8 

skontrolowanych przez NIK umów po ich podpisaniu, a po zakończeniu ich realizacji rozliczało wydatki. 

Według stanu na dzień 7.03.2007 r. końcowe rozliczenia 6 umów na realizację zadań wynikających 

z programów wieloletnich, nie zostały przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdzone, a do dnia 

12.03.2007 r. prowadzona była korespondencja Ministerstwa z 4 zleceniobiorcami, poddanych kontroli NIK, 

w przedmiocie skorygowania sprawozdań końcowych. 

W złoŜonym wyjaśnieniu przez Panią Barbarę Maliszewską Z-cę Dyrektora Departamentu 

Finansów Głównego Księgowego Resortu podano, Ŝe Departament Finansów zgłaszał pisemne uwagi 

jednostkom do rozliczeń ww. umów 

Pani Aleksandra Szelągowska Dyrektor Departamentu Finansów złoŜyła wyjaśnienie w sprawie 

skorygowania sprawozdań końcowych i finansowania 6 umów dot. programów wieloletnich oraz 8 

skontrolowanych przez NIK, następującej treści m.in.: „(…) wymienione zadania były finansowane w 2006 r. 

ze środków budŜetowych „dotacji celowej” (…) a jedno z zadań ze środków „rezerwy ogólnej (na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach 

rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych - Dz. 

U. Nr 200, poz. 1472). Zgodnie z art. 130 i 131 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) dysponent części budŜetowej, udzielając dotacji celowej zawiera ze 

zleceniobiorcą umowę, w której określa m.in. (…) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, termin 

zwrotu niewykorzystanej części dotacji. (…). Wszystkie umowy  (…) z wyjątkiem zawartej z Morskim 

Instytutem Rybackim w Gdyni (program wieloletni) oraz umów dot. środków niewygasających – 

przewidywały uruchamianie środków budŜetowych transzami; pierwsza po podpisaniu umowy a następne po 

zaakceptowaniu przez Ministra RiRW rozliczeń okresowych z realizacji zadań objętych umową (…).” 

W dniu 14.03.2007 r. zostało przekazane pismo do wiadomości kontrolerów NIK pn. „Wezwanie 

ostateczne” z dnia 14.03.2007 r., skierowane do Pana Wiktora Szmulewicza Wiceprezesa p.o. Prezesa 

Krajowej Rady Izb Rolniczych, przez Prezesa Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji 
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Rolniczych Pana Władysława Serafina, wraz z kopiami pism skierowanymi. Pismo to włączono do akt 

kontroli. 

Pan Wiktor Szmulewicz Wiceprezes p.o. Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 

kontrolerom NIK pismo z dnia 16.03.2007 r., w którym stwierdził m.in.: „W związku z otrzymanym pismem 

z dn. 15 marca br., znak L/dz. 61 pragnę oświadczyć, Ŝe wszelkie zarzuty postawione Krajowej Radzie Izb 

Rolniczych przez Pana Władysława Serafina Prezesa Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji 

Rolniczych uwaŜam za bezpodstawne. W dniu 4 stycznia br. (…) przedstawiliśmy zestawienie kosztów 

kwalifikowanych KZRKiOR za rok 2006 jakie zostały pokryte w 95% przez KRIR. Poinformowaliśmy 

równieŜ Pana Prezesa o przelaniu na konto COPA COGECA 95% przypadającej składki do COPA 

COGECA, 95% wysokość czynszu oraz składki w wysokości 95% do GEOPA. (…)”. 

Pan Marek Zagórski Sekretarz Stanu w MRiRW złoŜył wyjaśnienie dotyczące stwierdzonych przez 

kontrolerów NIK uchybień w stosunku do badanych umów, w którym wyjaśnił m.in.:  „(…). 

Ad. umowy wymienionej w poz. 4 

(…) w 2006 r. zawarto z ośrodkami doradztwa rolniczego umowy na zbieranie danych rachunkowych za 

2006 r. z 12.174 gospodarstw rolnych. Jednocześnie pracownicy Instytutu (…) rozpoczęli współpracę 

w ramach polskiego FADN ze 104 rolnikami. Zatem łącznie rozpoczęto współpracę z 12.278 

indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, naleŜącymi do próby reprezentacyjnej o ściśle określonej 

strukturze. (…). Jednocześnie informuję, Ŝe (…) Polska jest zobowiązana do przekazywania Komisji 

Europejskiej sprawozdania z 12.100 gospodarstw rolnych. W 2006 r. zebrano dane ze 123 gospodarstw 

posiadających osobowość prawną (…). Ponadto uprzejmie informuję, Ŝe Instytut zwrócił niewykorzystane 

środki w ramach realizacji ww. zadania w łącznej wysokości 1.104.428,44 zł. 

Ad. umów wymienionych w poz. 5-9 

„(…) umowy w sprawie dopłat do składek z tytułu zawarcia z producentami rolnymi umów ubezpieczenia, 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiera z zakładami ubezpieczeń, które przedstawią oferty z warunkami 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. (…). Umowy musiały zawierać wysokość limitu 

dopłat na cały rok kalendarzowy. (…). Rok 2006 był pierwszym rokiem stosowania przepisów ww. ustawy 

i wyjątkowo niekorzystnym rokiem, jeŜeli chodzi o warunki klimatyczne. Jednocześnie wejście w Ŝycie 

przepisów ww. ustawy nastąpiło w drugiej połowie 2005 r., ze względu na długi proces legislacyjny. Poza 

tym niezbędne było równieŜ notyfikowanie tej pomocy w Komisji Europejskiej. Oznacza to praktycznie 

„wejście” zakładów ubezpieczeń w system ubezpieczeń dotowanych dopiero w drugiej połowie 2006 r., 

podczas gdy umowy z nimi zawarte były w grudniu 2005 r. i miały obejmować cały 2006 r. (…)”. 
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Na podstawie wydruków z księgi pomocniczej za okres od 28.12.2006 r. do 02.02.2007 r. ustalono, 

Ŝe MRiRW zaksięgowało w dniach 26.01.2007 r. i 01.02.2007 r. na rachunek dochodów zwrócone przez 

IERiGś, w trakcie kontroli, dotacje w kwotach odpowiednio 1.103,4 tys. zł i 1,1 tys. zł. 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich27 wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.03.2006 r. w sprawie wysokości 

składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2006 r.28 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 z dnia 17.02.2006 r., zapisano w planie wydatków na 2006 r. 

część 32 - Rolnictwo, dział 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział - 01026 dotacje w kwocie 55.000,0 tys. zł na 

dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dotacje te zostały wykorzystane w kwocie 

1.945,2 tys. zł, tj. 3,5% wydatków z ustawy budŜetowej. 

Pani Barbara Maliszewska Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Główny Księgowy 

Resortu, w wyjaśnieniu podała, Ŝe „w ustawie budŜetowej na 2006 r. zaplanowano środki na dopłaty do 

składek z tytułu umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawartych przez zakłady 

ubezpieczeń z producentami rolnymi, w kwocie 55 mln zł. Kwota ta stanowi ok. 12% szacowanych skutków 

dla budŜetu państwa z tytułu dopłat do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

W pierwszym roku wdraŜania systemu załoŜono, Ŝe z tej formy pomocy skorzysta ok. 10% rolników. 

Przyczyną niepełnego wydatkowania środków budŜetowych na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich, było przede wszystkim mniejsze niŜ oczekiwano zainteresowanie producentów 

rolnych ubezpieczeniem swoich upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a takŜe mniejsza niŜ oczekiwano 

aktywność zakładów ubezpieczeń w zawieraniu umów z producentami rolnymi. Ponadto zakładano, Ŝe 

ubezpieczenia upraw będą zawierane od początku 2006r. i będą dotyczyć upraw ozimych 2005r. i 2006 r. 

oraz upraw jarych i okopowych z2006r. W związku z nowelizacją ustawy, zakłady ubezpieczeń zaczęły 

zawierać umowy z rolnikami w terminie późniejszym, pomimo zawarcia umów z Ministrem Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi na stosowanie dopłat do składek ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich zawartych z producentami rolnymi od początku 2006r. na okres 12 miesięcy”.  

7.6. Wydatki majątkowe 

Na podstawie danych Departamentu Finansów ustalono, Ŝe plan wydatków majątkowych na 2006 r. 

w części 32 „Rolnictwo”, w łącznej kwocie 30.239,9 tys. zł, zrealizowano łącznie z wydatkami 

niewygasającymi z 2006 r. w kwocie 28.990.848 zł (95,9%). Część wydatków majątkowych Okręgowego 

Inspektoratu Morskiego w Szczecinie (w kwocie 1.060,0 tys. zł), Biura Administracyjno-BudŜetowego 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wydatki dotyczące działalności statutowej (w kwocie 636.280 zł), 

                                                 
27  Dz. U. z dnia 9.08.2005 r. Nr 150, poz. 1249 ze zm. 
28  Dz. U z dnia 30.03.2006 r., Nr 52, poz. 381. 
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dotyczące zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby modernizacji Centrum 

Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni (w kwocie 300,0 tys. zł), dotyczące projektu 2003/005-710.04.02 

Laboratorium Referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach (w kwocie 417.000 zł) oraz 

w zakresie Pomocy Technicznej (1.486,0 tys. zł) zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 

grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego29.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał zmian w planie wydatków majątkowych na 2006 r. 

w następujących jednostkach podległych: 

- Stacji Chemiczno-Rolniczej, decyzja z dnia 30 listopada 2006 r., znak: F br. 0332-81/06 polegająca na 

przeniesieniu wydatków z § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” do § 6060 „Wydatki 

na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych”, w kwocie 4,4 tys. zł. PowyŜsze przesunięcie wynikało 

z konieczności zakupu niezbędnego sprzętu laboratoryjnego (wytrząsarki) dla Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej w Gorzowie Wielkopolskim. Wydatki inwestycyjne z § 6050 zaplanowane na 

2006 r. związane z modernizacją obiektów w OSChR Bydgoszczy, OSChR w Koszalinie, OSChR 

w Łodzi, OSChR w Opolu, OSChR w Warszawie zostały w pełni zakończone, natomiast pozostały do 

wykorzystania środki z kwocie 4,4 tys. zł; 

- Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, decyzja z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: 

F br. 0332-34/06 polegająca na przeniesieniu wydatków z § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budŜetowych” do § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych”, w kwocie 

72,5 tys. zł. Zmiana wynikała z konieczności zakwalifikowania wydatków dotyczących nabycia 

w drodze przetargu nieograniczonego wagi pomostowej. PoniewaŜ jest to urządzenie trwale związane 

z gruntem zaliczane być musi do budowli, a sfinansowanie jego zakupu, posadowienia na gruncie 

i montaŜu powinno być zrealizowane ze środków na budownictwo (§ 6050); 

- Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa, decyzja z dnia 29 września 2006 r., znak: F br. 

0332-61/06 polegająca na przeniesieniu wydatków z § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budŜetowych” do § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych”, w kwocie 

185,0 tys. zł. PowyŜsza zmiana wynika z faktu, iŜ zaplanowana na 2006 r. inwestycja dla Centralnego 

Laboratorium w Toruniu polegająca na zakupie komór fitotronowych wymagała prac związanych 

z zaadoptowaniem i dostosowaniem pomieszczeń na 3 laboratoryjne komory fitotronowe. Niezbędna 

kwota została przeniesiona z § 6060 i sfinansowała zaplanowaną wcześniej inwestycję nie jako zakup, 

ale jako modernizację; 

                                                 
29  Dz. U. z 2006 r. Nr 232 poz. 1689. 
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- Biurze Administracyjno-BudŜetowym, decyzja z dnia 30 listopada 2006 r., znak: F br. 0332-81/06 

polegająca na przeniesieniu wydatków z § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” do 

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych”, w kwocie 184,9 tys. zł. 

Zmiany dokonywane między wydatkami bieŜącymi a majątkowymi wynikały z okoliczności, 

których na etapie planowania nie moŜna było przewidzieć.  

W części 33 „Rozwój wsi” plan po zmianach wydatków majątkowych wynosił 307,0 tys. zł, 

natomiast wykonanie 306,7 tys. zł (99,9 %), w tym 102,0 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budŜetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem 

roku budŜetowego. W tej części budŜetowej nie dokonywano zmian w zakresie wydatków majątkowych. 

 W części 35 „Rynki rolne” plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 1.585 tys. zł 

natomiast wykonanie 1.584,0 tys. zł, tj. 99,9 %. Zmian budŜetowych w ciągu roku nie dokonywano. 

W trakcie 2006 r. dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych polegających na 

przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków majątkowych oraz między wydatkami 

bieŜącymi i majątkowymi za zgodą Ministra Finansów. 

7.7. Dotacje budŜetowe 

W ustawie budŜetowej na rok 2006, w art. 24 ustalono łączną kwotę dotacji przedmiotowych 

w wysokości 137.397,0 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowywanie niektórych zadań wykonywanych na 

rzecz rolnictwa. 

Wielkość wykonanych kwot ww. dotacji, wg sprawozdania Rb-28 przedstawia poniŜsze zestawienie: 

Kwota (w tys. zł) 
Wyszczególnienie Rozdział 

wg ustawy budŜetowej plan po zmianach wykonanie łącznie z wydatkami  niewygasającymi 
%  

(5:4) 
1 2 3 4 5 6 

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 01015 33 100,0 32 814,0 32 814,3 100,0 
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 01020 87 400,0 89 384,0 87 439,6 97,8 
Ochrona roślin 01017 8 796,0 8 672,0 5 777,7 66,6 
Rolnictwo ekologiczne 01018 8 000,0 8 485,0 8 284,4 97,6 

Razem 137 296,0 139 355,0 134 316,0 96,4 

7.8. Zasilanie jednostek nadzorowanych przez MRiRW 

Na podstawie zapisów dokonanych w systemie finansowo księgowym w miesiącu marcu i grudniu 

2006 r. 810-0 - Dotacje budŜetowe oraz środki z budŜetu na inwestycje oraz harmonogramu przekazywania 

środków kontrolujący objęli badaniem przekazywanie środków w okresie 2 miesięcy w roku do wybranych 

5 jednostek nadzorowanych przez MRiRW, tj. do: Głównego Inspektoratu Weterynarii, Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego. 
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Zasilenia w środki budŜetowe w marcu i w grudniu 2006 r. tych jednostek, przedstawiało się następująco: 

            w tys. zł 
Marzec 2006 r. zasilenia w tys. zł Grudzień 2006r. zasilenia w tys. zł 

odchylenia Lp. Jednostka podległa lub nadzorowana 
planowane zasilenia* przekazane środki** 

(4-3) 
planowane zasilenia* przekazane środki** odchylenia (7-6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 GIW 411 411 0 447,6 447,8 0,2 
2 IORiN 762 762 0 746 281,1 -456,9 
3 IJHAR-S***  1 334 1 334 0 1 197 1 194 -0,3 
4 ARiMR 107 172 107 172 0 147.176 147 176 0 
5 ARR 12 175 12 175 0 10 330 10 330 0 
*) wg harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetowych  
**) wg wydruków ksiąg pomocniczych konta: 810-0 
***) Według wyjaśnienia Departamentu kwota środków przekazanych faktycznie w grudniu 2006 r. dla Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych wynosi 

1.194 tys. zł. W zestawieniu zawartym w piśmie z dnia 1 marca 2007 r. przekazane środki zostały pomniejszone o zwrot dokonany przez Inspekcję w dniu 29 grudnia 2006 
r. w kwocie 222,5 tys. zł. Nie została przekazana kwota 3.000 zł na współfinansowanie projektu PL 2005/JB/AG/04 bowiem wydatki na realizację tego projektu zostały 
uwzględnione w wydatkach niewygasających. 

Stanu środków na rachunku wydatków bieŜących w części 32 - Rolnictwo 
            w tys. zł 

Lp. Miesiąc w 2006 r. Planowane zapotrzebowanie Otrzymane środki Przekazane środki 
jednostkom 

Odchylenia (4-3) Odchylenia stan środków na 
rachunku (4-5) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. czerwiec 31.823 31.823 35.337*) 0 -3.514
2. wrzesień 18.463 18.463 47.805*) 0 -29.342
3. listopad 72.050 72.050 41.455 0 30.595

*) środki przekazane z uwzględnieniem salda z poprzedniego miesiąca 

Według wyjaśnienia Pani Barbary Maliszewskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Finansów 

Głównego Księgowego Resortu: Stan środków na koniec listopada 2006 r. był spowodowany głównie 

blokowaniem środków dla Biura Administracyjno-BudŜetowego na działalność statutową ze względu na 

niskie wykonanie wydatków przeznaczonych na Pomoc Techniczną, które następnie zostały zgłoszone do 

wydatków niewygasających, przekazanych wcześniej zgodnie z harmonogramem oraz niŜsze potrzeby na 

dotacje do zadań z zakresu rolnictwa. 

7.9 Wydatki na dofinansowanie kosztów wykonywanych zadań w zakresie postępu 
biologicznego w produkcji roślinnej, rolnictwa ekologicznego i ochrony roślin 

7.9.1 W § 5. ust. 2 pkt. odpowiednio 6, 8 i 8 zarządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 34 

z dnia 19 października 2004 r., Nr 3 z dnia 21 lutego 2006 r. i Nr 19 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu organizacyjnego MRiRW zapisano, Ŝe „w departamentach, zgodnie z ich 

kompetencjami, prowadzone są sprawy związane z prowadzeniem kontroli jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych przez Ministra oraz innych jednostek wykonujących zadania finansowane ze 

środków budŜetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister”. 

Pani BoŜena Nowicka Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin złoŜyła wyjaśnienie 

następującej treści: „Departament Hodowli i Ochrony Roślin w 2006 roku nie przeprowadził kontroli 

u podmiotów, którym przyznano środki na dofinansowanie postępu biologiczny w produkcji roślinnej”. 
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Pan Wiesław Podyma Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w wyjaśnieniu 

podał m.in.: „(…) powodem nie przeprowadzenia kontroli jest zbyt duŜe, w stosunku do obsady osobowej 

Wydziału Hodowli i Nasiennictwa, obciąŜenie obowiązkami słuŜbowymi. (…) Departament Hodowli 

i Ochrony Roślin nie przeprowadził kontroli podmiotów, którym przyznano środki na dofinansowanie 

kosztów ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. (…)”. 

Zestawienia planowanych i wydatkowanych środków budŜetowych na dofinansowanie kosztów 

wykonywanych zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rolnictwa ekologicznego 

i ochrony roślin, Decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyznania Głównemu 

Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin 

w 2006 r. oraz pisma wnioskujące o wprowadzenie zmian w planie wydatków na dofinansowanie kosztów 

ochrony roślin w 2006 r. włączono do akt kontroli. 

7.9.2. W ustawie budŜetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. w części 32 - Rolnictwo, dział 010 

- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej zaplanowano środki 

finansowe w kwocie - 33.100,0 tys. zł, a w planie po zmianach 32.814,3 tys. zł, z tego wydatki budŜetowe 

wynikające z decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie kosztów wykonywanych 

zadań30 wyniosły ogółem 32.814,3 tys. zł tj. 99,1% zaplanowanych środków w ustawie budŜetowej i 100,0% 

środków budŜetowych w planie po zmianach.  

Pani BoŜena Nowicka Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin złoŜyła wyjaśnienie dot. 

dofinansowania postępu biologicznego w produkcji roślinnej za 2006 r. m.in. następującej treści: „W 2006 r. 

nie finansowano tematów w zakresie hodowli chmielu realizowanego przez Instytut Uprawy NawoŜenia 

i Gleboznawstwa oraz kolekcji mikroorganizmów patogenicznych prowadzonej przez Instytut Ochrony 

Roślin. Tematy te zostały włączone do programów wieloletnich realizowanych przez wymienione instytuty 

(…)”. 

Ustalono, Ŝe MRiRW przekazało dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego 

w zakresie hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych za I i II kwartał odpowiednio 4 i 7 lipca 2006 r. 

Pan Marek Zagórski Sekretarz Stanu w MRiRW w wyjaśnieniu podał m.in., Ŝe „(…) stosunkowo 

długi okres prac nad wydaniem rozporządzenia związany był między innymi z licznymi uwagami 

i rozbieŜnością stanowisk, co do szczegółowych zapisów, zarówno ze strony Ministerstwa Finansów, jak 

równieŜ związków rolniczych. Środki budŜetowe na dotacje były przekazywane sukcesywnie na podstawie 

(…) decyzji i wniosków przygotowywanych przez departamenty merytoryczne”. 
                                                 
30 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji 

przedmiotowych dla róŜnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 98 poz. 683) 

zmienione rozporządzeniem z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 147 poz. 1068). 
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7.9.3. W ustawie budŜetowej na rok 2006, cz. 32 - Rolnictwo, Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 

rozdział 01018 - Rolnictwo ekologiczne zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,0 tys. zł,  

a w planie po zmianach - 8.484,4 tys. zł. Wydatkowano 8.284,4 tys. zł, tj. 97,6% środków, dla 16 jednostek, 

w tym na rachunek wydatków Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (KSCh), Ministerstwo przekazało 

dotację przedmiotową na dofinansowanie kosztów zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego w łącznej 

kwocie 4.684,4  tys. zł. 

Pan Wiesław Podyma Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w wyjaśnieniu 

podał m.in.: „(…). Nie wydatkowano środków w kwocie 200 tys. zł, przewidzianych na wykonywanie badań 

pozostałości środków ochrony roślin w próbkach pobranych z płodów rolnych wyprodukowanych metodami 

ekologicznymi. (…). W roku 2006 (…) zadanie to zostało zrealizowane przez Instytut Ochrony Roślin 

w Poznaniu w ramach programu wieloletniego (…)”. 

W 2006 r. wydatkowano na rolnictwo ekologiczne ze środków krajowych w części 32 - Rolnictwo, 

rozdział 01018 - Rolnictwo ekologiczne kwotę 8.284.449,89 zł (97,6% planu po zmianach), a w ramach 

PROW - Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt SO2 - część 33 - 

Rozwój wsi, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, dział 010, rozdział 01038 - Rozwój obszarów wiejskich, 

środki ogółem w kwocie 80.596,0 tys. zł, w tym środki UE31 - SG EFOiGR32 w wysokości 64.441,1 tys. zł.  

7.9.4 W ustawie budŜetowej na rok 2006 w części 32 - Rolnictwo, dział 010 - Rolnictwo 

i łowiectwo, rozdział 01017 - Ochrona roślin zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.796,0 tys. zł,  

a w planie po zmianach - 8.671,6 tys. zł., z tego MRiRW przekazało na dofinansowanie kosztów 

poszczególnych zadań 5.777,7 tys. zł tj. 66,6% zaplanowanych w planie po zmianach środków.  

Pan Wiesław Podyma Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w wyjaśnieniu 

podał m.in.: „(…). Plan budŜetu na rok 2006 przygotowany został w oparciu o dotacje wypłacone w 2005 

roku i latach wcześniejszych. Precyzyjne określenie środków koniecznych dla dofinansowania kosztów 

ochrony roślin w danym roku nie jest jednak moŜliwe, w szczególności w przypadku środków przeznaczonych 

na wypłatę decyzji związanych z dofinansowaniem kosztów zwalczania organizmów szkodliwych (…). 

Jednocześnie wyjaśniam, Ŝe Departament informował Departament Finansów o braku moŜliwości 

wykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów ochrony roślin oraz 

wnioskował o dokonanie stosownych zmian w planie wydatków budŜetowych (…)”. 

                                                 
31  Unia Europejska. 
32  Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 
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Niewykorzystane środki w kwocie 2.893,9 tys. zł. dotyczyły dofinansowania następujących zadań: 

a) niezrealizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kwocie 

2.874,6 tys. zł, tj. 33,2% zaplanowanej dotacji (…), 

b) niezrealizowanych przez MRiRW kwot dotacji na obniŜenie ceny za badania opryskiwaczy 

w kwocie 19,3 tys. zł, tj. 3,6% zaplanowanej dotacji na to zadanie”. 

Pan Wiesław Podyma Z-ca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin złoŜył w dniu 

16.03.2007 r. dodatkowe wyjaśnienia w sprawie niewykorzystania pełnej kwoty środków przeznaczonych na 

dotacje na obniŜenie ceny za badania opryskiwaczy, następującej treści m.in. „(…). Wbrew przewidywaniom 

kwota dotacji udzielonych na obniŜenie ceny za badania opryskiwaczy uległa zmniejszeniu, w stosunku do lat 

ubiegłych. Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę takiego stanu rzeczy. (…)”.  

Pan Tadeusz Kłos Zastępca Głównego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dołączył 

do przekazanego MRiRW zestawienia wypłaconych dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin 

w 2006 r. wyjaśnienia dot. niewykorzystania kwoty dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin w 

2006 r., następującej treści: 

„O planowym niewykorzystaniu środków finansowych przewidzianych na wypłatę dotacji na 

dofinansowanie kosztów ochrony roślin i potrzebie zmian w tym zakresie zostały poinformowane 

Departament Hodowli i Ochrony Roślin oraz Departament Finansów (…).” 

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych 

dla róŜnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, z dnia 30.05.2006 r.33 nie zostało ujęte 

w 2006 r. zadanie dot. pokrycia kosztów poniesionych przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego 

inspektora w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych, a w zestawieniu wypłaconych dotacji na 

dofinansowanie kosztów ochrony roślin w 2006 r. podano, Ŝe na ww. zadanie zaplanowano dotacje 

w kwocie 60,0 tys., która w całości nie została wykorzystana. 

Pan Wiesław Podyma Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin złoŜył 

wyjaśnienie następującej treści m.in.: „(…) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 

2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla róŜnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz 

rolnictwa (…), które nie przewiduje moŜliwości wydania takich decyzji weszło w Ŝycie z dniem 9 czerwca 

2006 r. Do tego czasu pozostawało w mocy rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 

kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla róŜnych podmiotów wykonujących zadania 

na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 655 oraz z 2005 r. Nr 99, poz. 831). Zgodnie z art. 25 ust. 1 tego 

                                                 
33  Dz. U. z 2006 r. Nr 98 poz. 683. 
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rozporządzenia dotacje takie mogły być wypłacane. W związku z powyŜszym, konieczne było zarezerwowanie 

środków finansowych na ich ewentualną wypłatę w pierwszym półroczu 2006 r.” 

7.10 Wydatki na dofinansowanie kosztów wykonywanych zadań w zakresie postępu  
biologicznego w produkcji zwierzęcej 

Departament Finansów w piśmie nr Fbr.0333/1/2005 z dnia 23 marca 2006 r. skierowanym do 

Departamentu Bezpieczeństwa śywności i Weterynarii poinformował o kwotach wydatków budŜetowych w 

części 32 - Rolnictwo, dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01020 - Postęp biologiczny w produkcji 

zwierzęcej w wysokości 87 400 tys. zł, wynikających z układu wykonawczego do ustawy budŜetowej. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwukrotnie decyzjami dokonywał przesunięć środków w ramach 

rozdziału oraz zwiększył plan wydatków w § 2630 o kwotę 1.984,4 tys. zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie kosztów zapisów koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej do gonitw, w związku 

ze zmianą od 18 sierpnia 2006 r. rozporządzenia z 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych 

dla róŜnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Ostateczna zaplanowana wielkość 

środków na finansowanie zadań w ramach postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w 2006 r. wyniosła 

89.384,4 tys. zł.  

Plan wydatków ze środków postępu biologicznego na zadania z zakresu produkcji zwierzęcej, został 

sporządzony przez Departament Bezpieczeństwa śywności i Weterynarii (DBśiW)) i w dniu 6 września 

2006 r. złoŜony w Departamencie Finansów, a 7 września 2006 r. do poszczególnych jednostek w rozbiciu 

na realizowane zadania. 

Ostateczny plan został sporządzony w trzech układach: rzeczowo finansowym, w podziale na 

zadania i podziale na paragrafy klasyfikacji budŜetowej w wysokości: 

- § 2620 - Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 

2.970,0 tys. zł, 

- § 2630 - Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych - 68.703,4 tys. zł, 

- § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego - 17.711,0 tys. zł. 

W sprawie przekazania dopiero 6 września 2006 r. planu wydatków ze środków postępu 

biologicznego na zadania z zakresu produkcji zwierzęcej do Departamentu Finansów, Dyrektor 

Departamentu Bezpieczeństwa śywnościowego i Weterynarii wyjaśnił m.in., Ŝe na podstawie art. 109 ust. 4 

w związku z art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych istniała konieczność 

wydania do 30 czerwca 2006 r. rozporządzenia Ministra RiRW w sprawie stawek dotacji przedmiotowych 

dla róŜnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa34, które określa m.in. stawki dotacji 

                                                 
34  Dz. U. z dnia 9 czerwca 2006 r. Nr 98 poz. 683. 
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przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa w zakresie postępu biologiczne 

go w produkcji zwierzęcej. UmoŜliwiło to udzielanie i wypłatę przedmiotowych dotacji. Ponadto w związku 

z upowaŜnieniem od dnia 1 lipca 2006 r. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka do 

realizacji zadań z zakresu oceny wartości uŜytkowej bydła ras mlecznych, które pierwotnie były w gestii 

Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, zaszła konieczność ustalenia planowanej liczby zadań i podziału 

stawek dotacji w odniesieniu do ww. podmiotów.  

Ze środków budŜetowych przeznaczonych w 2006 r. na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 

wykorzystano 87.439,6 tys. zł, tj. 97,8%. Dyrektor DBśiW wyjaśnił, Ŝe niewykorzystanie kwoty 

1.944,8 tys. zł nastąpiło przede wszystkim z powodu wykonania mniejszej niŜ planowano liczby zadań, 

dotyczących w szczególności: hodowli owiec - z zaplanowanych 35.400 szt. owiec-matek - dotację 

wypłacono za 31.586,50 szt., hodowli koni, które uczestniczyły w gonitwie - z zaplanowanych 2.420 

zapisów koni - dotację wypłacono za 2.003 szt., prowadzenia ksiąg bydła ras mlecznych - z planowanych 

rocznie 6.180.000 szt. dotację wypłacono za 5.784.088 szt., buhajów wytestowanych rasy polskiej 

holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno białej i czerwono białej oraz rasy polskiej czerwonej i simentalskiej 

o mlecznym kierunku uŜytkowania - z zaplanowanych ogółem 286 buhajów dotację wypłacono za 176 szt. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi indywidualnymi 44 decyzjami wypłacił łącznie 14.561,5 tys. zł 

w ramach dotacji wypłacanych bezpośrednio przez Ministra RiRW na dofinansowanie postępu 

biologicznego w produkcji zwierzęcej. Poddane kontroli wnioski i decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi na łączną kwotę udzielonych dotacji 7.085 tys. (8 decyzji) dotyczące: Krajowego Centrum Hodowli 

Zwierząt, Instytutu Zootechniki, Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, były 

zgodne, co do przedmiotu i kwoty dotacji z rozporządzeniem Ministra RiRW z 30 maja 2006 r. w sprawie 

stawek dotacji przedmiotowych dla róŜnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. 

7.11. Główny Inspektorat Weterynarii  

Wielkość wydatków wg planu po zmianach wynosiła 6.063,6 tys. zł z tego na wydatki majątkowe 

zaplanowano 125,0 tys. zł w §6060. Jak wynika ze sprawozdania Rb-28 i danych księgowych wykonanie 

wydatków wyniosło 5.661,6 tys. zł. Wydatki bieŜące wyniosły 5.537,4 tys. zł, a wydatki na zakupy 

inwestycyjne wyniosły 124,2 tys. zł. 

7.12. Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze  

W ustawie budŜetowej na 2006 r. na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze w części 

32 - Rolnictwo w rozdziale 01029 - Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze określono 

w wysokości 15.000,0 tys. zł. Plan wydatków budŜetowych na 2006 r. na ww. dopłaty został zmniejszony 

decyzjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do kwoty 4.282,0 tys. zł. W 2006 r. wykorzystane zostały 
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środki budŜetowe na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze w kwocie 3.770,0 tys. zł. 

Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 512,0 tys. zł. Preferencyjne kredyty na cele rolnicze były 

udzielane do końca 2004 r. W 2006 r. (do 30 kwietnia) stosowane były tylko dopłaty do oprocentowania 

kredytów udzielonych w 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dopłatach 

do oprocentowania niektórych kredytów bankowych35. Przepisami ww. ustawy stworzona została 

moŜliwość wydłuŜenia z 12 do 24 miesięcy terminu spłaty kredytów na zakup środków obrotowych do 

produkcji rolnej zaciągniętych w okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 kwietnia 2004 r. Według wyjaśnienia 

złoŜonego przez Panią Aleksandrę Szelągowską Dyrektora Departamentu Finansów „niŜsze 

zapotrzebowanie banków na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze w 2006 r. od wydatków 

przewidzianych na ten cel w ustawie budŜetowej na rok 2006 – było wynikiem wcześniejszej niŜ planowano 

realizacji przez producentów rolnych spłat kredytów zaciągniętych na podstawie ww. ustawy”. 

7.13  Graniczne Inspektoraty weterynarii  

Wielkość wydatków wg planu zmianach wynosiła 6.408,0 tys. zł, z tego na wydatki majątkowe 

zaplanowano w § 6060 - 511,0 tys. zł. Na podstawie sprawozdania Rb-28 i danych księgowych ustalono, Ŝe 

wykonanie wydatków wyniosło łącznie 6.223,3 tys. zł, w tym wydatki bieŜące wyniosły 5.715,4 tys. zł, 

a wydatki w § 6060 – 504,3 tys. zł. 

7.14. Oświata i wychowanie 

Zaplanowane wydatki na 2006 r. w częściach 32, 33, 35 w dziale 801 - Oświata i wychowanie 

rozdział 80195 - Pozostała działalność w wysokości łącznie na 10.400,0 tys. zł, zrealizowane zostały 

w 99,8%. Na dofinansowanie z dotacji celowych 2006 r. zakupów pomocy dydaktycznych dla szkół 

rolniczych, zawarto 234 umowy. Zawieranie, realizacja i rozliczanie 10 skontrolowanych umów przebiegały 

według „Zasad udzielania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2006 r. pomocy materialnej dla szkół 

i placówek kształcących w zawodach dla których właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, 

rozwoju wsi i rynków rolnych, w ramach zajęć praktycznych i stosowania nowoczesnych technik 

i technologii w procesie kształcenia zawodowego”, zaakceptowanych przez Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

7.15. Pozostała działalność 

Zaplanowane wydatki na 2006 r. w częściach 32, 33, 35 w dziale 010 - Rolnictwo, rozdziale 01095 - 

Pozostała działalność oraz dziale - Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05095 - Pozostała działalność 

w wysokości łącznie na 89.066,2 tys. zł, wykonano w kwocie 80.018,4 tys. zł (89,8% planu), a przeniesiono 

do wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego 2006 - 2.637,0 tys. zł. W ramach ww. 

                                                 
35  Dz. U. z 2004 r. Nr 91 poz. 867. 
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wydatków zrealizowano wydatki w kwocie 24.508,6 tys. zł (83,1% planu) na 4 programy wieloletnie 

realizowane przez instytuty podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

7.16.  Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budŜetowych 

Ustalono, Ŝe w państwowych jednostkach budŜetowych podległych Ministrowi Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, w części 32 - Rolnictwo (Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Centralny Ośrodek Badania 

Odmian Roślin Uprawnych, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa, Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego) przeciętne zatrudnienie w 2006 r. 

wyniosło 998 osób i w stosunku do planu po zmianach było niŜsze o 218 osób (17,9%), a porównaniu do 

roku poprzedniego było wyŜsze 12 osób, tj. o 1,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 

1 pełnozatrudnionego wyniosło 2.718 zł i było wyŜsze o 1,8% w porównaniu do 2005 r. W części 33 - 

Rozwój Wsi nie były realizowane wydatki na wynagrodzenia. Wykonanie przeciętnego zatrudnienia 

w części 35 - Rynki Rolne (Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych) 

wyniosło 162 osoby i było niŜsze w stosunku do planu po zmianach o 39 etatów (19,4%), a w stosunku do 

roku 2005 było wyŜsze o 13 etatów tj. o 8,7%. Przeciętne wynagrodzenie przypadające na 

1 pełnozatrudnionego wyniosło 2.942 zł i było niŜsze o 4,9% w porównaniu do 2005 r. 

Minister Finansów skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, znak: BP12/414-

108/2005 z lipca 2005 r. o treści in. „Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budŜetowej 

na 2006 r.(…) wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budŜetowej, zostały naliczone zgodnie 

z postanowieniami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 

sferze budŜetowej oraz o zmianie niektórych ustaw36, przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika wzrostu 

101,5% w stosunku do 2005 r. w warunkach porównywalnych (…). Proszę równieŜ o dokonanie weryfikacji 

(urealnienie) w poszczególnych jednostkach organizacyjnych państwowej sfery budŜetowej planowanego 

zatrudnienia (…)”. 

Pani Barbara Maliszewska Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Główny Księgowy Resortu 

złoŜyła wyjaśnienia następującej treści m.in.: „(…) po urealnieniu zatrudnienia, począwszy od 2005 r. relacja 

miedzy jego wykonaniem a planem w 2006 r. osiągnęła właściwy poziom. (…). Niepełne wykonanie 

planowanego zatrudnienia wobec obowiązujących przepisów stwarza jedyną moŜliwość zatrudniania wyŜej 

od przeciętnej opłacanych pracowników o wysokich kwalifikacjach i pozwala na sfinansowanie wydatków 

związanych z wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i tym podobnych wypłat, na które 

jednostki nie otrzymują z budŜetu dodatkowych środków. Zwiększenie średniorocznego stanu zatrudnienia w 

                                                 
36  Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, ze zm. 
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2006 r. w stosunku do 2005 r. w GIW oraz w GIORiN związane było z przyznaniem, w drodze uchwały Rady 

Ministrów, dla tych jednostek dodatkowego limitu zatrudnienia wraz z wynagrodzeniami z rezerwy celowej 

przeznaczonej na zmiany organizacyjne i nowe zadania jednostek budŜetowych w 2006 r. (…). Zwiększenie 

zatrudnienia w 2006 r. w Granicznych Inspektoratach Weterynarii jest skutkiem przyznania dla tych 

jednostek dodatkowego limitu zatrudnienia od 1 października 2005 r. Pozostałe róŜnice w wykonaniu 

zatrudnienia w 2006 r. w stosunku do 2005 r. (…) wynikają z naturalnych ruchów kadrowych oraz 

dostosowania wielkości zatrudnienia do realnych potrzeb jednostek. Zwiększenie przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w roku 2006 w stosunku do roku 2005 wynika w szczególności z ustawowego podwyŜszenia 

wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej. (…).” 

Minister Finansów w piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak: BP12/414-108/2005 

z lipca 2005 r. podał. in.: „Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. w prawie 

szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budŜetowej na 

2006 r.(…) prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim 

półroczu 2005 r., stanowiące podstawę do naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 

2006, wynosi 2.007 zł (…)”.  

Z danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za IV 

kwartał 2006 r. wynika, Ŝe w jednostkach, dla których dysponentem środków budŜetowych jest Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2006 r. nie przekroczono planowanych wydatków na wynagrodzenia. 

Pani Barbara Maliszewska Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Główny Księgowy Resortu 

wyjaśnieniu podała m.in., Ŝe „kwoty wydatków na 2006 r., w tym wydatków w § 4110 – składki na 

ubezpieczenia społeczne dla jednostek finansowanych z części, których dysponentem środków jest Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały zaplanowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 15 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do 

projektu ustawy budŜetowej na rok 2006 (…) oraz w ramach limitów wydatków określonych (…) w piśmie 

Ministra Finansów z lipca 2005 r. (…)”. 

7.17. Zobowiązania 

Zobowiązania jednostek budŜetowych ogółem za rok 2006 we wszystkich trzech częściach 

wyniosły 6.030,7 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  

W części 32 - Rolnictwo zobowiązania wyniosły 4.570,6 tys. zł i dotyczyły w szczególności 

zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym w dziale 750 - „Administracja 

publiczna”: 
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- Biuro Administracyjno-BudŜetowe (rozdział 75001) – kwota zobowiązań wynosiła 763,4 tys. zł 

i dotyczyła m.in. zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zleceń, zakupu 

ksiąŜek, usług serwisowych, tłumaczeń, usług teleinformatycznych, kosztów delegacji oraz szkoleń 

i kursów komputerowych. 

W części 33 - Rozwój wsi zobowiązania za rok 2006 wyniosły 605,4 tys. zł. Wystąpiły one 

w Biurze Administracyjno-BudŜetowym: 

- w rozdziale 01095 i dotyczą m.in. opłat za wynajem pomieszczeń; 

- w rozdziale 75001 i dotyczyły m.in. zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

W części 35 - Rynki rolne zobowiązania za rok 2006 wyniosły 854,8 tys. zł. W tej części wystąpiły 

w: 

- Biurze Administracyjno-BudŜetowym (rozdział 75001) w kwocie 323,9 tys. zł i dotyczyły m.in. 

zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 

- Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych (rozdział 01023) w kwocie 

530,8 tys. zł i dotyczą m.in. zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz zakupu 

odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, zakupu energii, usług remontowych oraz 

telekomunikacyjnych. 

Wzrost zobowiązań w części 33 „Rozwój wsi” o 14% w stosunku do 2005r. wynikał m.in. ze 

wzrostu kwot w następujących paragrafach: § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, § 4110 

„Składki na ubezpieczenia społeczne”, § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” z tytułu dodatkowych 

wynagrodzeń rocznych. 

8. Środki z budŜetu, budŜetu UE, pomocy przedakcesyjnej oraz na współfinansowanie ze środków 
budŜetu krajowego na finansowanie wspólnych zadań  

8.1. Środki z funduszy strukturalnych przeznaczone na realizację Sektorowych Programów 
Operacyjnych 

8.1.1. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004 – 2006” 

W ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacji sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich w latach 2004-2006, do końca 2006 r. zatwierdzono łącznie 62.739 wniosków na kwotę 

9.457.876,0 tys. zł (6.529.663,0 tys. zł - współfinansowanie UE oraz 2.928.213.0 tys. zł - współfinansowanie 

krajowe), z czego w 2006 r. zatwierdzono 23.317 wniosków na kwotę 3.578.741,0 tys. zł (2.368.987,0 tys. zł 

- współfinansowanie UE oraz 1.209.754,0 tys. zł - współfinansowanie krajowe). Wartość zawartych umów 

na koniec 2006 r. (środki z SO EFOiGR37) wyniosła 4.356.133,0 tys. zł stanowiła - 66,7% wartości 

zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie i wzrosła w stosunku do analogicznych danych z końca 2005 r. 

                                                 
37  Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 
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(56,6%). NajniŜszy odsetek (32,8%) wystąpił w priorytecie 3 Pomoc techniczna. W priorytecie 2 

ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich - 59,4%, a w priorytecie 1 Wspieranie zmian i dostosowań 

w sektorze rolno-Ŝywnościowym - 71,0%. W złoŜonym wyjaśnieniu Z-ca Dyrektora Departamentu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Mieczysław Paradowski podał m.in., Ŝe na wystąpienie powyŜszych 

róŜnic wpłynęła dalsza ocena merytoryczna i ekonomiczno-techniczna zatwierdzonych pozytywnie pod 

względem formalnym wniosków, w wyniku której część wniosków została odrzucona i wartość umów 

zmniejszyła się. Wystąpiło to we wszystkich trzech priorytetach. Ponadto spowolnione zostało tempo 

zawierania umów, spowodowane zmianą kursu euro wpływającą na wysokość dostępnych środków, 

szczególnie w ramach priorytetu 1 i 2. Wystąpiła równieŜ konieczność dokonywania realokacji środków 

w ramach priorytetów i pomiędzy priorytetami.  

Wartość zawartych umów w zakresie wkładu wspólnotowego stanowiła 92,0% limitu kwot 

zobowiązań na lata 2004-2006 określonych w załączniku nr 16 do ustawy budŜetowej na 2006 r. Limity 

kwot zobowiązań określone w ustawie oparte zostały o szacunkowe prognozy odnośnie wartości umów 

planowanych do podpisania w 2006 r. na podstawie stanu rozpatrywania wniosków wg stanu na koniec 

2005 r. Prognozy zakładały planowe rozpatrywanie wniosków. Ponadto limit zobowiązań wyznaczone na 

podstawie tabel finansowych Uzupełnienia SPO „Restrukturyzacja i modernizacja…”, wg kursu euro EBC 

z przedostatniego dnia roboczego KE w 2006 r. (zastosowany kurs euro - 3,8305) wyniósł 4.568.597,0 tys. zł, 

zatem wartość podpisanych umów stanowiła 95,3% limitu kwot zobowiązań. 

W 2006 r. z Sekcji Orientacji EFOGR Instytucja Płatnicza (IP) przekazała Instytucji Zarządzającej 

(IZ) 311.134,7 tys. zł EURO, tj. 1.002.566,0 tys. zł. W ramach SPO „Restrukturyzacja …” zrealizowane 

wydatki na koniec roku 2006 wyniosły łącznie 2.901.278,0 tys. zł, z czego 1.904.613,0 tys. zł z tytułu 

współfinansowania unijnego oraz 996.665,0 tys. zł z tytułu współfinansowania krajowego. W 2006 r. 

wydatkowano 1.755.647,5 tys. zł (1.128.306,1 tys. zł środki UE oraz 627.3414 tys. zł - środki krajowe). 

Kwota ta była niŜsza o 25.437,7 tys. zł w stosunku do zapotrzebowania złoŜonego przez ARiMR i składała 

się głównie z następujących składników: środki niewykorzystane pozostające na rachunku ARiMR - 

1.353,0 tys. zł, środki dla ARiMR na realizacje priorytetu 3 Pomoc techniczna - 13.832,2 tys. zł, na realizacje 

działania 1.2 - 10.200,0 tys. zł. Wstrzymanie środków na realizacje priorytetu 3 wynikało ze stanowiska 

Instytucji Płatniczej popierającej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których zdaniem Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymuje środki z budŜetu państwa na działalność statutową , 

więc brak jest podstaw do przekazywania na te same działania równieŜ środków z rezerwy celowej. Wartość 

wniosków o płatność zatwierdzonych i przekazanych do Instytucji Płatniczej na koniec 2006 r. (środki z SO 

EFOiGR) wyniosła 1.592.027,0 tys. zł. Zrealizowane wydatki stanowiły ogółem 119,6% wartości 
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wniosków. NajwyŜszy odsetek zrealizowanych wydatków wystąpił w priorytecie 3 - 591,4%, następnie 

w priorytecie 2 - 165,8%, w priorytecie 1 -114,1%. 

Zrealizowane wydatki w stosunku do przekazanych wniosków do IP, w priorytecie 1 w roku 2005 

wyniosły 182,0%. W priorytecie 2 zrealizowane wydatki wyniosły 15.393 tys. zł. Stosunek zrealizowanych 

wydatków na koniec 2005 r. do wniosków o płatność przekazanych do IP wynikał z faktu, iŜ wnioski te 

obejmowały wydatki poniesione do III kwartału 2005 r. włącznie. Wniosek o płatność za IV kwartał 2005 r. 

został zatwierdzony przez IZ i przekazany do IP juŜ w 2006 r. W Priorytecie II pierwszych płatności na rzecz 

beneficjentów dokonano w IV kwartale 2005 r. i uwzględniono je tylko w zrealizowanych wydatkach. 

Wnioski o płatność zatwierdzone przez IZ i przekazane do IP wg stanu na koniec 2006 r. 

obejmowały wydatki poniesione do 31 października 2006 r. Wnioski o płatność za listopad i grudzień 2006 r. 

zostały zatwierdzone przez IZ i przekazane do IP juŜ w 2007 r. 

Zrealizowane wydatki (środki z SO EFOiGR) na koniec 2006 r. stanowiły 65,9% limitu wydatków 

wkładu wspólnotowego określonymi w ustawie budŜetowej na rok 2006 r.(załącznik nr 16 - 2 

890 934,0 tys. zł). RóŜnicę między wartością dokonanych płatności, a limitami wydatków wynika ze 

specyfiki działań realizowanych w ramach SPO jak równieŜ z faktu, iŜ dane do projektu budŜetu państwa na 

2006 rok opracowano na podstawie szacunkowych tabel finansowych stanowiących integralną część 

Uzupełnienia SPO „Restrukturyzacja…”, z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na 2006 r. zgodnie 

z planem wydatków stanowiącym integralną część Zapotrzebowań przekazywanych przez ARiMR na 

realizację działań w ramach SPO. 

Zgodnie z przyjętym systemem przepływów finansowych IZ zatwierdza zestawienia środków 

wynikających z wniosków o płatność przekazywane przez IW (ARiMR) w formie miesięcznego 

Zapotrzebowania na środki od IW do IZ oraz płatności dokonywane przez ARiMR zestawione 

w kwartalnych Poświadczeniach i zestawieniach wydatków od IW do IZ. W poddanych kontroli czterech 

„Zapotrzebowaniach …” oraz czterech „Poświadczeniach i zestawieniach wydatków…” nie stwierdzono 

nieprawidłowości w przeprowadzonej przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich weryfikacji 

dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym.  

8.1.2. Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w latach 2004 - 2006” 

W ramach SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, do końca 2006 r. zatwierdzono 2 380 wniosków 

o dofinansowanie na sumę 681.394,1 tys. zł (498.531,4 tys. zł współfinansowania UE oraz 182.862,7 tys. zł 

współfinansowania krajowego), z czego w 2006 r. zatwierdzono 679 wniosków na kwotę  221.850,4 tys. zł  

(165.003,4 tys. zł środki UE i 56.847,0 tys. zł środki krajowe). Wartość zawartych umów na koniec 2006 r. 
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(środki z FIWR)38 wyniosła 493.403,2 tys. zł stanowiła 99,0% wartości zatwierdzonych wniosków 

o dofinansowanie i wzrosła w stosunku do analogicznych danych z końca 2005 r. (63,1%). NajniŜszy 

odsetek (52,6%) wystąpił w priorytecie 5 Pomoc techniczna - podpisano 15 umów i jak wyjaśniono, wynikał 

z nie zatwierdzenia do dalszej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu na zatrudnienie pracowników. 

Wskaźnik ten wzrósł ponad 2,5 razy w stosunku do roku 2005. W pozostałych czterech priorytetach wyniósł 

powyŜej 98%. Wartość zawartych umów na koniec 2006 r. stanowiły 61,8% limitu kwot zobowiązań (środki 

UE 63,1%, środki krajowe 58,5%). NajniŜszy współczynnik wyniósł 2,4% i wystąpił w priorytecie 2 

Odnowa i modernizacja floty rybackiej. W Priorytecie 5 Pomoc techniczna współczynnik wyniósł 22,8%, 

a w priorytecie 3 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, 

przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe - 44,8%. W Priorytecie IV Inne działania - 42,0%. 

W złoŜonym wyjaśnieniu Z-ca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Pan Roman Wenerski podał 

m.in. Ŝe bardzo niski poziom wykorzystania środków w priorytecie 2 wynikał z niemoŜliwości realizacji 

projektów w ramach działania 2.1 Budowa nowych statków rybackich (działanie zgodnie z przepisami UE 

zostało zakończone 31 grudnia 2004 r.) oraz małego zainteresowania beneficjentów działaniem 2.2 

Modernizacja istniejących statków rybackich. Pomimo niewielkiego zainteresowania tym działaniem 

Komitet Monitorujący, nie przesunął środków z tego działania. Niskie wykorzystanie limitu finansowego 

w priorytecie 5 wynika z braku wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. W ramach tego 

priorytetu realizowanych jest szereg projektów w przypadku, których do chwili obecnej nie wpłynęły 

wnioski o płatność. W celu usprawnienia realizacji priorytetu 5 w ramach MRiRW powołano odrębną 

jednostkę organizacyjną zajmującą się pomocą techniczną - Biuro Pomocy Technicznej. Niewysoki poziom 

wykorzystania limitu w priorytecie 3 i 4 wynika z faktu, iŜ projekty są projektami inwestycyjnymi, 

charakteryzującymi się długim okresem ich realizacji. Dopiero po ich zakończeniu beneficjenci będą mogli 

składać wnioski o płatność na podstawie, których nastąpią płatności. Działaniami, w których realizacja 

projektów trwa najdłuŜej to działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny oraz działanie 3.3 Rybacka 

infrastruktura portowa. W przypadku działania 3.3 wartość podpisanych umów osiąga 90% i rozwaŜana jest 

moŜliwość wystąpienia o zgodę na nadkontraktację. Największy poziom wykorzystania limitu kwot 

zobowiązań stwierdzono w priorytecie 1 (98,7%), co wynika z największego zainteresowania beneficjentów 

realizacją projektów w ramach działań 1.1. i 1.2. W związku z osiągnięciem wskaźników przewidzianych dla 

działania 1.1 zostało ono zamknięte z dniem 1 marca 2006 r. Natomiast w związku z osiągnięciem limitu 

finansowego w złoŜonych wnioskach, z dniem 2 marca 2006 r. wstrzymano nabór wniosków w ramach 

działania 1.2. Wskaźnik wykorzystania limitu finansowego nie osiągnął 100% z uwagi na wyniki 

                                                 
38  Finansowy Instrument Wsparcia Rybołówstwa. 
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przeprowadzonych kontroli, po których zmniejszono wartość wypłaconej pomocy niŜ wynikało to z wniosku 

o dofinansowanie. 

Ze środków FIWR na finansowanie SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb…” w 2006 r. 

Instytucja Płatnicza przekazała Instytucji Zarządzającej 21.036,6 tys. EURO, tj. 82.790,8 tys. zł. Zrealizowane 

wydatki na koniec roku 2006 wyniosły łącznie 397.030,3 tys. zł, z czego 286.859,6 tys. zł z tytułu 

współfinansowania unijnego oraz 110.170,7 tys. zł z tytułu współfinansowania krajowego. W 2006 r. 

wydatkowano 125.437,2 tys. zł (89.571,2 tys. zł - środki UE oraz 35.866,0 tys. zł - środki krajowe), tj. 

w wysokości zapotrzebowania złoŜonego przez ARiMR. Wartość wniosków o płatność zatwierdzonych 

i przekazanych do Instytucji Płatniczej na koniec 2006 r. (środki z FIWR) wyniosła 248.193,4 tys. zł. 

Zrealizowane wydatki stanowiły ogółem 115,6% wartości wniosków. NajwyŜszy odsetek zrealizowanych 

wydatków wystąpił w priorytecie 3 - Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie 

urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe - 275,2%, w priorytecie 2 - 

Odnowa i modernizacja floty rybackiej -150,2%, w priorytecie 4 - Inne działania - 121,8% oraz w priorytecie 

1 - Dostosowywanie nakładu połowowego do zasobów - 110,2%. 

Zrealizowane wydatki na finansowanie i współfinansowanie SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo 

ryb 2004-2006" w latach 2005-2006 wyniosły 397.030,3 tys. zł tj. 57,5% limitu kwot wydatków określonych 

w ustawie budŜetowej, w tym w 2006 r. - 125.535,2 tys. zł tj. 42,1% limitu. 

W złoŜonym wyjaśnieniu Z-ca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Pan Roman Wenerski 

stwierdził m.in. Ŝe róŜnice pomiędzy wartością zrealizowanych wydatków, a wartością wniosków o płatność 

zatwierdzonych przez IZ i przekazanych do IP wynikają z faktu, Ŝe wnioski o refundacje są przekazywane do 

IP w cyklu kwartalnym, do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, oraz niepełne 

wykonanie ustawy budŜetowej w tym zakresie, wynikało z następujących przyczyn: 

- złoŜenie przez beneficjentów wniosków o płatność o mniejszej wartości niŜ prognozowano, co 

spowodowane było dłuŜszym niŜ przewidywał beneficjent okresem realizacji projektu inwestycyjnego;  

- mniejsza dynamika składania wniosków przez beneficjentów w poszczególnych działaniach, a trend ten 

odwrócił się dopiero pod koniec 2006 r.; 

- wstrzymanie realizacji działania 4.1 Rybołówstwo przybrzeŜne; 

- bardzo małe zainteresowanie beneficjentów działaniem 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich.; 

- dość długi okres rozpatrywania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, zmniejszał 

moŜliwość popełnienia błędów w trakcie ich weryfikacji. 
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Zgodnie z przyjętym systemem przepływów finansowych IZ nie zatwierdza bezpośrednio 

wniosków o płatność składanych przez beneficjentów do IW (ARiMR). Instytucja Zarządzająca zatwierdza 

natomiast zestawienia środków wynikających z wniosków o płatność przekazywane przez IW w formie 

miesięcznego Zapotrzebowania na środki od IW do IZ oraz dokonywane przez ARiMR zestawione 

w kwartalnych Poświadczeniach i zestawieniach wydatków od IW do IZ. W poddanych kontroli czterech 

„Zapotrzebowaniach …” oraz trzech „Poświadczeniach i zestawieniach wydatków…” ustalono, Ŝe 

Departament Finansów w trzech przypadkach zwracał dokumenty do Departamentu Rybołówstwa w celu 

powtórnej weryfikacji. W jednym poświadczeniu i zestawieniu wydatków (za okres od 1.07.2006 r. do 

30.09.2006 r.,) sporządzający popełnili błąd rachunkowy, a sprawdzający nie zweryfikowali błędu przy 

sporządzaniu karty kontrolnej, co przyznał w wyjaśnieniach dyrektor Departamentu Rybołówstwa. Pozostałe 

zastrzeŜenia nie wchodziły w zakres weryfikacji prowadzonej przez ww. Departament lub wymagały 

dodatkowych wyjaśnień. 

8.1.3.  Realizacja programu naprawczego 

W celu poprawy efektywności realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja 

i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 dokonano trzykrotnej 

nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie 

Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"39. Opublikowano nowe rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2006 r.40, w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie 

Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich, które usprawniło realizację działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego. 

W celu zwiększenia absorpcji środków wspólnotowych i przyspieszenia realizacji Programu SPO 

„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Komitet Monitorujący na kolejnych posiedzeniach 

podejmował decyzje o realokacji środków pomiędzy działaniami i priorytetami, mając na względzie 

zainteresowanie beneficjentów poszczególnymi działaniami, realizacje wskaźników Programu. 

Dla uproszczenia systemu absorpcji środków unijnych IZ podjęła m.in. następujące działania: 

1) dokonano zmian w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo 

ryb 2004-2006" (projekt rozporządzenia oczekuje na zwolnienie z Komisji Prawniczej), 

2) w dniu 30 listopada 2006 r. dwoma rozporządzeniami Ministra RiRW z dnia 20 listopada 2006 r. 

uchylono rozporządzenia w sprawie: trybu składania i wzorów wniosków oraz wzorów umów 

                                                 
39  Dz. U. z 2004 r. Nr .207 poz. 2117 ze zm. 
40  Dz. U. z 2006 r. Nr 117 poz. 799. 
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o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo 

i przetwórstwo ryb 2004-2006" w celu łatwiejszego wprowadzania zmian do wzorców oraz 

wprowadzono na strony internetowe Ministerstwa nowe wzory wniosków i umów w formie 

wytycznych, o czym poinformowano w dwóch komunikatach MRiRW z dnia 20 listopada 2006 r.41,  

3) w dniu 4 grudnia 2006 r. weszło w Ŝycie rozporządzenie MRiRW z dnia 17 listopada 2006 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". 

Alokacja na 2004 r., którą zgodnie z zasadą n+2 naleŜało wydać do końca 2006 r. wynosiła 

47.138,5  tys. EURO. Do końca 2005 r. na podstawie Poświadczenia i zestawienia wydatków od IW do IZ 

i Poświadczenia i zestawienia wydatków od IZ do IP, Instytucja Płatnicza certyfikowała środki 

wydatkowane w ramach Programu i wystąpiła z wnioskami o refundację do KE w wyniku których, KE 

refundowała kwotę 49.542,9 tys. EURO. Natomiast do końca 2006 r. KE refundowała łącznie 

59.290,6 tys. EURO. 

W celu przesunięcia przez KE moŜliwości wydatkowania środków z funduszy strukturalnych 

(realokacja), Komitet Monitorujący SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" na kolejnych 

posiedzeniach podejmował decyzje o realokacji środków pomiędzy działaniami i priorytetami, mając na 

względzie zainteresowanie beneficjentów poszczególnymi działaniami, realizacje wskaźników Programu 

oraz zwiększenie absorpcji środków z IFWR. Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie wnioski 

o przesunięcie środków z którymi wystąpiła Polska na podstawie uchwał Komitetu Monitorującego 

Program. 

W SPO „Restrukturyzacja …” kwota certyfikowanych wniosków o refundacje kierowanych do KE 

przekracza wartość alokacji roku 2004 o ponad 40%. Nie było potrzeby realokacji środków z alokacji na rok 

2004, ze względu na zagroŜenie niewykonania środków zgodnie z zasadą n+2. W odniesieniu do realokacji 

środków pomiędzy priorytetami MRiRW jako Instytucja Zarządzająca wykorzystała moŜliwość dokonania 

realokacji środków pomiędzy priorytetami Programu (wymagającej uzyskania akceptacji KE) przed 

upływem granicznego terminu wyznaczonego przez Komisję Europejską jako 31 grudnia 2006 r. 

Wspomniana realokacja dokonana została na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego Sektorowy 

Program Operacyjny Nr 27 z dnia 18 września 2006 r. 

Szczegółowy katalog podjętych działań w celu poprawy efektywności realizacji SPO 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego…” oraz kontrole przeprowadzone przez 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie realizacji działań SPO, zawarty jest na stronach 837-

                                                 
41  M.P. z 2006 r. Nr 85 poz. 869 i 870. 
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843, 2097-2105 akt kontroli. Jednocześnie w porozumieniu z IZ PWW MRR42 został przygotowany 

harmonogram realizacji działań w I kwartale 2007 r. mający na celu usprawnienie systemu przepływów 

finansowych w ramach instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie Programu. Szczegółowy katalog podjętych 

działań w celu poprawy efektywności realizacji SPO „Rybołówstwo …” oraz wyniki kontroli 

przeprowadzonych w IW zawarte są na stronach 2130-2133 i 2211-2283 akt kontroli. 

W ramach SPO „Rybołówstwo…” i „Restrukturyzacja…” ARiMR w 2006 r. odzyskała od 

beneficjentów ogółem odpowiednio 1.037,6 tys. zł i 2.591,4 tys. zł środków krajowych i UE wraz 

z odsetkami. 

8.2.1. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Na podstawie danych przedstawionych przez Departament Programowania i Analiz ustalono, Ŝe 

w 2006 na poszczególne działania Plan Rozwoju obszarów Wiejskich (PROW) w 2006 r. dokonano łącznie 

6.538.715,3 tys. zł płatności z tego ze środków UE 5.207.004,5 tys. zł i ze środków krajowych 

1.331.710,8 tys. zł co stanowiło 66,1% wykorzystania budŜetu PROW na lata 2004-2006. Największe 

procentowe wykorzystanie budŜetu PROW na lata 2004-2006 nastąpiło w działaniu uzupełnienie płatności 

obszarowych 2004 - 100%, projekty w ramach rozporządzenia nr 1268/1999 (SAPARD) 99,7%, 

uzupełnienie płatności obszarowych 2005 - 98,4%, a najmniejsze w działaniu pomoc techniczna 4,2%. 

Według danych Departamentu Finansów Agencja otrzymała w 2006 r. środków finansowych - unijnych 

z SG EFOiGR - 5.206.033,1 tys. zł oraz środków krajowych na współfinansowanie 1.331.808,5 tys. zł. 

W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 część zobowiązań podjętych w wyniku 

złoŜonych wniosków jest zobowiązaniami wieloletnimi. Działania te początkowo będą finansowane 

w ramach PROW 2004-2006, a następnie kontynuowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013. W wyniku zaciągniętych zobowiązań w ramach PROW 2004-2006, kwota 

planowanych wydatków do 31 grudnia 2008 r. (końcowa data wydatkowania środków PROW 2004-2006 

zgodnie z zasadą N+2) przekracza budŜet PROW 2004-2006 o około 514 mln EURO, co stanowi 14,3% 

tego budŜetu. Kwoty wynikające ze wszystkich zobowiązań podjętych w ramach obecnego okresu 

programowania obciąŜą budŜet PROW na lata 2007-2013 kwotą minimum 2,5 mld EURO. 

Realizacja PROW 2004-2006 poddana jest bieŜącemu monitoringowi rzeczowemu. W ramach 

monitoringu bieŜącego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja Płatnicza), zgodnie 

z uzgodnieniami przekazuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Organ Zarządzający), informacje 

dotyczące realizacji Planu. 

                                                 
42  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
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W wyniku analizy danych rzeczowych i finansowych wynikających z realizacji działań PROW 

dokonano w lipcu 2006 r. realokacji nr 2 środków w ramach  PROW na kwotę 34.880,0 tys. EURO. 

Zmienioną tabelę finansową Komisja Europejska otrzymała w dniu 17 lipca 2006 r. i tego dnia weszła ona 

w Ŝycie. Ponadto dokonano realokacji środków w ramach PROW 2004-2006 w listopadzie 2006 r. na kwotę 

20.770,0 tys. EURO. Zmieniona tabela finansowa weszła w Ŝycie w dniu 29 grudnia 2006 r. PowyŜsze 

realokacje miały na celu całkowite wykorzystanie kwot przewidzianych w ramach alokacji 2004 oraz 

zagwarantowanie dostępności środków przeznaczonych na pokrycie wydatków wynikających ze wszystkich 

zaciągniętych zobowiązań w ramach PROW 2004-2006. 

8.3. Wydatki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w 2006 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie 

finansowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), jeŜeli bezpośrednia płatność przewidziana rozporządzeniem 

(WE) Nr 1782/2003 zostaje dokonana na rzecz beneficjenta w walucie innej niŜ euro, państwa członkowskie 

dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyraŜonej w euro na podstawie ostatniego kursu 

wymiany walut ustalonego przez Europejski Bank Centralny prze dniem 1 października roku, dla którego 

pomoc została przyznana. W 2005 r. wysokości stawek w złotych obliczano według kursu wymiany euro 

ogłoszonego na dzień 30 września 2005 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. na poziomie 

3,9185 zł. natomiast w 2006 r. wysokości stawek w złotych obliczono według kursu wymiany euro 

ogłoszonego na dzień 29 września 2006 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. na poziomie 

3,9713 zł. Zgodnie z podaną informacją ARiMR i raportem przesłanym do Komisji Europejskiej 

powierzchnia kwalifikowana do jednolitej płatności obszarowej (JPO) z kampanii 2005 r. wyniosła 

14.031.693,32 ha (wg raportu z dnia 3.07.2006 r.), natomiast w 2006 r. po przeprowadzonych kontrolach 

wyniosła 14.049.551,63 ha wg danych na dzień 12.11.2006 r. W kampanii płatności 2005 za okres od 

16.10.2005 r. do 15.10.2006 r. wykorzystanie środków SG EFOiGR na JPO wyniosło 97,8% 

(3.154.613,3 tys. zł). W kampanii płatności 2006 (okres od 16.10.2006 r.) ARiMR do 31.01.2007 r. zgłosiła 

zapotrzebowanie na 3.006.998,0 tys. zł - 76,0% dostępnych środków na JPO. 

Na podstawie danych Departamentu Finansów ustalono, Ŝe Agencje Płatnicze, tj. Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego złoŜyły zapotrzebowanie za 

zrealizowane wydatki w 2006 r. w tabeli 104 - miesięcznego sprawozdania z wykonania wydatków 

w poprzednim miesiącu na kwotę 3.120.236,2 tys. zł oraz 382.509,8 tys. EURO. W okresie wrzesień-

grudzień 2006 r. Agencja Rynku Rolnego poniosła per saldo ujemne wydatki, których w kwocie 

202.708,0 tys. zł które dotyczyły kodów budŜetowych związanych z przechowywaniem zbóŜ, cukru oraz 

opłat wyrównawczych za przekroczenie kwoty mlecznej. Zgodnie z decyzja Komisji Europejskiej łączna 

kwota dokonanej refundacji za 2006 r. wyniosła 4.613.532,9 tys. zł.  
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W przesłanym do MRiRW wyjaśnieniu z 25.10.2006 r. Zastępca Prezesa ARR stwierdził, Ŝe 

czynnikami, które wpłynęły na kwotę ujemną na kodach budŜetowych są głównie amortyzacja oraz średnia 

wartość księgowa wpływająca na wartość towarów pozostających na magazynie. 

8.3.1. Środki przekazywane przez MRiRW na wydatki realizowane w zakresie WPR przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencję Rynku Rolnego 

Na współfinansowanie mechanizmów realizowanych przez ARiMR w ramach WPR za okres 

1.01.2006 r. - 31.12.2006 r. przekazano Agencji z wydatków które nie wygasły w 2005 r. z upływem roku 

budŜetowego 1.703.233,0 tys. zł a z rezerw celowych przekazano ARiMR 1.761.054,8 tys. zł. Kwota dotacji 

celowych niewykorzystana przez ARiMR - 265,8 tys. zł, a kwota zwrócona przez ARiMR na rachunek 

wydatków - 78,1 tys. zł. 

Na współfinansowanie mechanizmów realizowanych przez ARR w ramach WPR za okres 

1.01.2006 r. - 31.12.2006 r. przekazano Agencji z wydatków które nie wygasły w 2005 r. z upływem roku 

budŜetowego 68.773,6 tys. zł a z rezerwy celowej przekazano ARR - 263.437,2 tys. zł. Kwota dotacji 

niewykorzystana przez ARR wyniosła 4.269,9 tys. zł i została zwrócona do Ministerstwa Finansów 

w okresie przejściowym do 15.01.2007 r.  

8.4 Wykonanie wydatków w 2006 r. na współfinansowanie kosztów realizacji projektów Phare oraz 
projektów Transition Facility 

W planie po zmianach w trzech częściach zaplanowano wydatki w wysokości 19.768,9 tys. zł 

w tym w części 32 - 18.598,9 tys. zł. Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2006 r. dotyczyły 19 projektów 

wyniosły 14.070,6 tys. zł, w tym cz. 32 - Rolnictwo 13.556,6 tys. zł, cz. 33 - Rozwój wsi - 513,9 tys. zł. 

W części 35 - Rynki rolne z zaplanowanych 132,0 tys. zł w 2006 r. nic nie wydatkowano. Do wydatków 

które nie wygasają wraz z upływem roku budŜetowego 2006 r. przeniesiono kwotę 4.368,5 tys. zł, 

a 1.329,8 tys. zł w dniu 8.01.2007 r. zwrócono do Ministerstwa Finansów. Głównym zadaniem było 

realizowane w części 32 - Rolnictwo dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zadania 2002/000-605.04.01 

Laboratoria referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach na kwotę 8.380,0 tys. zł. 

Na dzień 31.12.2006 r. wydatkowano kwotę w wysokości 7.799,4 tys. zł. Z kolei w projekcie 2004/016-

829.04.01 Wzmocnienie słuŜb weterynaryjnych z zaplanowanych 2.070,0 tys. zł wydatkowano 234,7 tys. zł, 

przeniesiono do wydatków które nie wygasają z rokiem 2006 r. - 1813,0 tys. zł, a 22,3 tys. zł zwrócono do 

Ministerstwa Finansów. W rozdziale 01032 - Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa z zaplanowanych 

wydatków 3.484,0 tys. zł wykonano na dzień 31.12.2006 r. 1.822,9 tys. zł, przeniesiono do wydatków, które 

nie wygasają z rokiem 2006 r. - 976,0 tys. zł, a 685,1 tys. zł zwrócono do Ministerstwa Finansów. 

W części 33 - Rozwój wsi w projekcie T2004/16-829.04.02 Wzmocnienie programowania 

i wdraŜania EFOGR 2007-2013 z zaplanowanej kwoty 1.001,9 tys. zł wydatkowano na dzień 31.12.2006 r. 
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477,9 tys. zł, przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z rokiem 2006 r. 524,0 tys. zł i 1,19 zł zwrócono 

do Ministerstwa Finansów. 

Na podstawie złoŜonych wyjaśnień przez Dyrektorów Departamentów: Bezpieczeństwa śywności 

i Weterynarii, Rozwoju Obszarów Wiejskich, Hodowli i Ochrony Roślin ustalono, Ŝe przyczyną niepełnego 

wykonania ww. wydatków było m.in. długotrwałe procedury przetargowe, długotrwałe uzgadnianie treści 

umów twiningowych z UKIE i UE, opóźnienie wydania aktów wykonawczych przez Komisję Europejską, 

oszczędności przy realizowaniu kontraktów. 

9. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych 
9.1. Państwowe zakłady budŜetowe i gospodarstwa pomocnicze. 

Ustalono, Ŝe ww. formy organizacyjne obejmowały w części 32, 33 i 35 ogółem 1 zakład 

budŜetowy oraz 31 gospodarstw pomocniczych. Dotacje budŜetowe w ramach części 32 - Rolnictwo  

w 2006 r. otrzymały: zakład budŜetowy - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt na inwestycje i na postęp 

biologiczny w produkcji zwierzęcej, oraz gospodarstwo pomocnicze COBORU na ochronę roślin. 

Omawiane formy organizacyjno-prawne nie występowały w części 33 - Rozwój wsi, a w części 35 - 

Rynki rolne obejmowały 1 jednostkę budŜetową i jedno gospodarstwo pomocnicze.  

Przychody zakładu budŜetowego i gospodarstw pomocniczych w 2006 r. wyniosły odpowiednio 

71.529,0 tys. zł i 57.455,0 tys. zł i były niŜsze o 24,4% i wyŜsze o 0,2% od kwoty planowanej po zmianach. 

Koszty (bez wpłat do budŜetu) zakładu budŜetowego oraz gospodarstw pomocniczych w 2006 r., wyniosły 

odpowiednio 71.591,0 tys. zł i 57.031,0 tys. zł i były o 24,4% i 0,5% niŜsze od kwoty planowanej (po 

zmianach) oraz o 3,6% i o 7,9% wyŜsze niŜ wykonanie w 2005 r. Wpłaty do budŜetu w 2006 r. zakładu 

budŜetowego i gospodarstw pomocniczych wyniosły 6.265 tys. zł. Dotacja z budŜetu dla zakładu 

budŜetowego zmniejszyła się z 24.152,0 tys. zł w 2005 r. do 17.324,0 tys. zł w 2006 r., a plan po zmianach 

w 2006 r. został wykonany w 97,2%. Udział dotacji budŜetowej w przychodach zakładu budŜetowego uległ 

zmniejszeniu z 31,9% w poprzednim roku do 24,2% w 2006 r.  

Ustalono, Ŝe przeciętne zatrudnienie w zakładzie budŜetowym - Krajowe Centrum Hodowli 

Zwierząt (KCHZ) w 2006 r. wyniosło 554 osoby, a w gospodarstwach pomocniczych 626 osób, w tym 

w dziale 750 zatrudnienie wyniosło 65 osób. W porównaniu do 2005 r. przeciętne zatrudnienie w 2006 r., 

w zakładzie budŜetowym, było niŜsze o 454 osoby, tj. o 45,6%, a w gospodarstwach pomocniczych 

zwiększyło się o 2 osoby, tj. o 0,3%, w tym w dziale 750 zmniejszyło się o 5 osób, tj. 7,1%. Przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) na 1 

pełnozatrudnionego w 2006 r. wyniosło w zakładzie budŜetowym 4.150 zł i w porównaniu do 2005 r. 

wzrosło o 709 zł, tj. o 20,6%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego 
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wynagrodzenia rocznego) na 1 pełnozatrudnionego w 2006 r. wyniosło w gospodarstwach pomocniczych 

2.382 zł. W porównaniu do 2005 r. wzrosło o 97 zł, tj. o 4,2%, w tym, w dziale 750 wyniosło 3.560 zł - 

w porównaniu do 2005 r. wzrosło o 337 zł, tj. o 10,5%. 

Pani Barbara Maliszewska Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Główny Księgowy Resortu 

w wyjaśnieniach podała m.in., Ŝe „zmniejszenie zatrudnienia w 2006 r. w Krajowym Centrum Hodowli 

Zwierząt związane było ze zmianą formy organizacyjnej. Od 1 stycznia 2007 r. Krajowe Centrum Hodowli 

Zwierząt funkcjonuje jako jednostka budŜetowa. Likwidacja zakładu budŜetowego Krajowego Centrum 

Hodowli Zwierząt w celu jego przekształcenia w jednostkę budŜetową o tej samej nazwie jest spowodowana 

zmianą zakresu zadań realizowanych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. (…). Krajowe Centrum 

Hodowli Zwierząt oraz gospodarstwa pomocnicze w 2006 r. funkcjonowały jako pozabudŜetowe jednostki 

organizacyjne, które wydatki na wynagrodzenia pokrywały z własnych wypracowanych środków, w ramach 

planu wydatków. (…)” 

Ustalono, Ŝe planowane w 2006 r. środki na wynagrodzenia w Krajowym Centrum Hodowli 

Zwierząt i w gospodarstwach pomocniczych nie zostały przekroczone ponad ustalony poziom wynagrodzeń 

łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. 

10. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

Środki w kwocie 650 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego ustalone były 

w 2006 r. w ustawie budŜetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r., część 83 - Rezerwy celowe, dział 758 - 

RóŜne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w pozycji 9. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej43 zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom 

rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku 

rolnym. 

Na podstawie złoŜonych wniosków przez wojewodów oraz ich korekt łączna wnioskowana kwota 

zwrotu podatku akcyzowego przeznaczona na wypłatę dla rolników wyniosła 113.470,9 tys. zł, a kwota 

przeznaczona dla gmin na obsługę wniosków 2.269,5 tys. zł. 

Na podstawie złoŜonych przez wojewodów zestawień dotyczących zwrotu podatku akcyzowego 

ustalono, Ŝe łączna kwota dotacji przekazana gminom wyniosła 115.386,6 tys. zł w tym 113.089,3 tys. zł 

kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego, a łączne koszty faktycznie poniesione wg sprawozdań 

wyniosły 116.708,0 tys. zł w tym kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego 112.040,0 tys. zł. Dane te są 

                                                 
43  Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz. 379. 



 48 

nieostateczne poniewaŜ zbiorcze zestawienia sporządzone przez wojewodów są w trakcie sprawdzania 

i weryfikacji przez MRiRW i Ministerstwo Finansów. 

11. Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 r. 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy44 

pomocy udziela się rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. jeŜeli 

co najmniej jedna osoba w rodzinie rolniczej jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników i podlega ubezpieczeniu z mocy ustawy. Komisje powołane przez wojewodów na 

podstawie § 20 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych 

kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji45 oszacowały szkody w uprawach rolnych i szkody 

te w odniesieniu do powierzchni ogółem upraw wyniosły w gospodarstwie rolnym powyŜej 30%. Sprawy 

związane z realizacja ww. pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na realizację pomocy naleŜą do 

kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z informacją uzyskaną przez MRiRW 

z Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej na wypłatę jednorazowych zasiłków dla rodzin rolniczych 

w związku z ubiegłoroczna klęska suszy zostały przekazane gminnym ośrodkom pomocy społecznej, za 

pośrednictwem wojewodów, środki budŜetowe w kwocie ok. 500 mln zł. 

W dniu 15 marca 2007 r. kontrolerzy przeprowadzili w trybie art. 52 ustawy o NIK naradę w toku 

kontroli, której ustalenia i listę uczestników zawiera protokół z narady 

 

 

Kontrolerzy poinformowali Pana Andrzeja Leppera Wicepremiera - Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi o przysługującym prawie:  

• zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokółu kontroli, przed jego podpisaniem, 

umotywowanych zastrzeŜeń na piśmie co do ustaleń zawartych, w protokole kontroli (art. 55 ust. 

1 i 2 ustawy o NIK); 

• odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŜenia na tę 

okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokółu 

kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku złoŜenia zastrzeŜeń, termin 7 dni - zgodnie 

z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK – biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich 

rozpatrzenia; 

                                                 
44  Dz. U z 2006 r. Nr 155 poz. 1109. 
45  Dz. U z 1996 r. Nr 16 poz. 82 ze zm. 
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• złoŜenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności 

powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie 

uzgodnionym z kontrolerami (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK). 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli MRiRW pod pozycją 56. 

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręczono Panu 

Andrzejowi Lepperowi Wicepremierowi - Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 22 marca 2007 r. 

 

            Warszawa dnia               Warszawa dnia 22 marca 2007 r. 
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  Doradca ekonomiczny 
   
  Krzysztof Babicki 
   
  Główny specjalista kp. 
   
  Jan Kowalski 
   
  Główny specjalista kp. 

 


