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I. Wprowadzenie 

Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją lub ARR) jest agencją wykonawczą w rozumieniu art. 18 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp)1 i działa na podstawie ustawy z dnia  
11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (zwanej dalej ustawą 
o ARR)2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie 
gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych (art. 2 ust. 2 ustawy o ARR). 

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o ARR, organem wykonawczym i zarządzającym Agencją jest Prezes. 
Strukturę organizacyjną Agencji tworzą centrala oraz 16 oddziałów terenowych (OT ARR). 

Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową (art. 8 ust. 1 ustawy o ARR) obejmującą jej 
działalność ustawową, w tym administrowanie mechanizmami pomocy krajowej oraz mechanizmami 
wspólnej polityki rolnej (WPR). 

W 2015 r. Agencja wykonywała zadania ukierunkowanych głównie na: stabilizację rynku rolno- 
-żywnościowego, promocję żywności i poprawę konkurencyjności unijnych produktów rolno- 
-spożywczych na rynkach zagranicznych, a także na wspieranie konsumpcji.  

W ramach planu finansowego na 2015 r. Agencja realizowała mechanizmy pomocowe (krajowe) 
finansowane z dotacji celowych części 35 – Rynki rolne obejmujące: dopłaty do spożycia mleka 
i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty do materiału siewnego, działania 
w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych oraz wspieranie rozwoju współpracy 
handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą.  

Ponadto ARR działając jako akredytowana agencja płatnicza administrowała również mechanizmami I filara 
WPR w zakresie funkcjonowania rynków produktów rolnych oraz realizowała zadania w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–20203. Agencja obsługiwała fundusze promocji produktów rolno- 
-spożywczych4 oraz była podmiotem wdrażającym działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–20135, a także działanie „System jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–20206. 

Zakres kontroli obejmował: 
 wykonanie przychodów i dochodów oraz kosztów i wydatków Agencji, w tym efekty rzeczowe 

uzyskane w wyniku realizacji wydatków, 

 prawidłowość i rzetelność sporządzenia rocznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych za rok 
2015 oraz kwartalnych sprawozdań dotyczących operacji finansowych, 

                                                 
1 Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. 
2  Dz. U. z 2016 r. poz. 401. 
3  W systemie instytucjonalnym wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa funkcję instytucji zarządzającej pełni minister 

właściwy ds. zabezpieczenia społecznego, a instytucji pośredniczącej – Agencja Rynku Rolnego. System instytucjonalny Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (PO PŻ 2014–2020) określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.). 

4  Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. 2015 r. poz. 2122). 
5  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, ze zm.).  

6  Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) i art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy dnia  
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, ze zm.). 



Wprowadzenie 

5 

 

 realizację ustawowych zadań oraz realizację zadań w ramach programów finansowanych  
lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

 realizację planu w układzie zadaniowym. 

Zgodnie z założeniami kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. odstąpiono od badania systemu 
rachunkowości i ksiąg rachunkowych ARR z następujących powodów: sprawozdanie finansowe ARR 
przez trzy ostatnie lata otrzymywało pozytywną opinię biegłego rewidenta i w ciągu badanego okresu 
nie nastąpiła zmiana na stanowisku głównego księgowego oraz zmiana wykorzystywanego systemu 
finansowo-księgowego. 

Celem kontroli była ocena wykonania planu finansowego ARR oraz realizacji programów 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej administrowanych przez Agencję. 

Zrealizowane w 2015 r. przychody ogółem wyniosły 384.582 tys. zł i stanowiły 98,2% planu  
po zmianach, a poniesione przez Agencję koszty ogółem wyniosły 384.156 tys. zł, co stanowiło 98,1% 
planu po zmianach. Na realizację programów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej oraz z budżetu krajowego, które nie były ujęte w planie finansowym Agencji, wydatkowano 
łącznie kwotę 721.481 tys. zł, z tego w ramach I filara WPR – 505.899 tys. zł oraz PO PŻ 2014-2020 
 – 215.582 tys. zł. Ponadto z Funduszy produktów rolno-spożywczych na działania statutowe 
wydatkowano kwotę 47.483 tys. zł. 

Realizowane przez Agencję mechanizmy oraz zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 
szczegółowo opisano w rozdziale 5.1. części III. Informacji.  

Kontrola wykonania w 2015 r. planu finansowego ARR oraz realizacji programów wspófinansowanych  
z budżetu Unii Europejskiej została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7. 

 

                                                 
7  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096. 
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II. Ocena kontrolowanej działalności 

1. Ocena ogólna8 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia9 pozytywnie wykonanie w 2015 roku planu finansowego Agencji Rynku 
Rolnego oraz realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 

W wyniku kontroli 12,5% (47.338,7 tys. zł) zrealizowanych w 2015 r. przez ARR wydatków stwierdzono, 
że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych 
w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy. Nie stwierdzono niecelowego, 
nielegalnego lub niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.  

Pozytywną ocenę uzasadniają: prawidłowe wykonanie przychodów i dochodów, a także kosztów 
i wydatków w ramach przyznanych dotacji budżetowych, prawidłowe wydatkowanie środków  
na realizację programów finansowanych i współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, a także 
uzyskanie efektów rzeczowych prowadzonej działalności wynikającej z planu finansowego Agencji 
i budżetu w układzie zadaniowym. Terminowo i prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym 
sporządzono kwartalne i roczne sprawozdania budżetowe oraz kwartalne sprawozdania w zakresie 
operacji finansowych.  

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania planu finansowego Agencji Rynku Rolnego została przedstawiona 
w załączniku nr 5 do Informacji. 

2. Sprawozdawczość 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez ARR za 2015 r. sprawozdania: 

- z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej (Rb-35),  

- z wykonania określonego w ustawie budżetowej na 2015 r. planu finansowego ARR (Rb-40), 

- w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2015 r. o stanie: 

a) należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 

b) zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), 

- z wykonania wydatków w układzie zadaniowym (Rb-BZ2). 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym oraz 
w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej10, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych11, a także 
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym12.    

                                                 
8 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna i negatywna. 

W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla oceny negatywnej, stosuje się ocenę opisową. 
9 Standardy ocen zamieszczono na stronie http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/. 
10  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119, ze zm.). 
11  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
12  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym 

(Dz. U. Nr 298, poz. 1766). 
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III. Wyniki kontroli wykonania planu finansowego Agencji 
Rynku Rolnego oraz realizacji programów 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 

1. Przychody ujęte w planie finansowym Agencji13  

1.1. Wykonanie przychodów 

Zrealizowane w 2015 r. przychody ogółem Agencji wyniosły 384.582 tys. zł i były niższe o 6.971 tys. zł 
(o 1,8%) w porównaniu do planu po zmianach w wysokości 391.553 tys. zł oraz wyższe o 1,3% od 
przychodów ogółem zrealizowanych w 2014 r. wynoszących 379.630 tys. zł.  

W strukturze zrealizowanych przychodów, dotacje z budżetu państwa stanowiły 96,8% (372.374 tys. zł) 
i były niższe o 1,6% od planowanych. W porównaniu do 2014 r. były wyższe o 8.694 tys. zł (o 2.4%) 
Dotacja podmiotowa została zrealizowana w kwocie 125.713 tys. zł (98,5% planu po zmianach), 
a dotacje celowe na realizację zadań – w kwocie 234.000 tys. zł (98,9% planu po zmianach). 

Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, stanowiąca 3,3% przychodów, została 
zrealizowana w kwocie 12.661 tys. zł. 

Wykonanie przychodów i dochodów Agencji w 2015 r. przedstawiono w załączniku 1 do Informacji. 

1.2. Należności  

Należności wykazane w planie finansowym na koniec 2015 r. wyniosły 5.603 tys. zł i obejmowały 
wierzytelności od beneficjentów Agencji uczestniczących w realizacji mechanizmów krajowych, 
należności Agencji z tytułu podatków, a także rozliczeń z pracownikami. Wzrost poziomu należności 
w porównaniu do stanu na koniec 2014 r. (wynoszącego 4.685 tys. zł) spowodowany był głównie 
zwiększeniem należności od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT.  

Kwota odpisów aktualizacyjnych należności na koniec 2015 r. wyniosła 43.871,9 tys. zł14. Należności 
brutto uwzględniające odpisy aktualizacyjne na koniec 2015 r. wyniosły 49.474,9 tys. zł. 

Według stanu na koniec 2015 r.15 należności przeterminowane (wymagalne) wyniosły 14.216,5 tys. zł 
i Agencja podejmowała działania w celu ich wyegzekwowania. Wszystkie wierzytelności ARR były 
prawnie zabezpieczone i objęte postępowaniem windykacyjnym. Łączna kwota wierzytelności 
odzyskanych w 2015 r. wyniosła 1.033,5 tys. zł. 

W 2015 r. nie nastąpiło przedawnienie żadnych należności. 

                                                 
13 Plan finansowy ARR stanowiący załącznik do ustawy budżetowej na 2015 r. składa się z dwóch podstawowych części:  

A sporządzanej w układzie memoriałowym, gdzie prezentowane są przychody, koszty i wynik finansowy oraz z części B, która ma 
charakter kasowy i dotyczy dochodów i wydatków ARR. Zgodnie z zasadą memoriału, przychód nie jest jednoznaczny z wpływem 
środków pieniężnych (dochodem), a koszt nie musi oznaczać poniesienia wydatku w danym momencie. Dla przejrzystości, w części 
opisowej Informacji zaprezentowano przede wszystkim wykonanie planu w układzie memoriałowym. Szczegółowe dane o wykonaniu 
kasowym planu finansowego prezentuje załącznik 1 do Informacji. 

14  Kwota odpisów aktualizujących na koniec 2015 r. w wysokości 43.872 tys. zł (wykazana w sprawozdaniu Rb-35), uległa zmniejszeniu 
do 14.219 tys. zł w efekcie decyzji Prezesa ARR z dnia 15 marca 2016 r., o przeniesieniu do ewidencji pozabilansowej wierzytelności 
14 dłużników na łączną kwotę 29.653 tys. zł. 

15 Dane na koniec 2015 r. zaktualizowane według stanu na 15 marca 2016 r.  
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W 2015 r. nie dokonywano odroczeń terminów płatności należności ARR ani nie udzielono innych ulg 
w spłacie należności. Prezes Agencji umorzył dwie wierzytelności na łączną kwotę 1.999,5 tys. zł. 
Szczegółowe badanie tych umorzeń nie wykazało nieprawidłowości.  

W 2015 r. Prezes ARR zaakceptował spisanie wierzytelności z ewidencji księgowej w związku 
z udowodnieniem nieściągalności należności od 17 dłużników na łączną kwotę 32.218,4 tys. zł  
(w tym należność główna 8.211,6 tys. zł). Wierzytelności 15 dłużników w łącznej kwocie 30.218,9 tys. zł 
zostały przeniesione do ewidencji pozabilansowej. 

2. Gospodarowanie wolnymi środkami  
Wolne środki finansowe, którymi dysponowała ARR w 2015 r. były przekazywane – zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych 
jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub 
zarządzanie16 – na rachunek Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwotach 
i terminach nie stanowiących zagrożenia dla terminowej realizacji zadań Agencji.  

3. Koszty ujęte w planie finansowym Agencji 

3.1. Wykonanie kosztów  
Poniesione przez Agencję w 2015 r. koszty ogółem wyniosły 384.156 tys. zł i były niższe o 7.397 tys. zł 
(o 1,9%) od kosztów planowanych w wysokości 391.553 tys. zł. W porównaniu do 2014 r. koszty 
ogółem wzrosły o 5.421 tys. zł (o 1,4%), przy czym koszty realizacji zadań ustawowych uległy 
zmniejszeniu o 4.103 tys. zł, tj. o 1,8%.  

Największy udział w kosztach ogółem miały koszty realizacji zadań ustawowych (59,5%) oraz 
funkcjonowania Agencji (36,5%)17.  

Koszty funkcjonowania Agencji wyniosły 140.188 tys. zł i były niższe o 3.540 tys. zł (o 2,5%) od planu 
po zmianach w wysokości 143.728 tys. zł i wyższe o 3.202 tys. zł, tj. o 2,3% od poniesionych w 2014 r. 
Na koszty funkcjonowania Agencji składały się m.in.: 

 wynagrodzenia osobowe – 68.161 tys. zł, tj. 93,9% planu po zmianach i w porównaniu do 2014 r. 
były wyższe o 2.618 tys. zł ( o 4%); wzrost wynagrodzeń osobowych w 2015 r. w stosunku do 2014 r. 
wynikał głównie z ujęcia w planie finansowym kosztów wynagrodzeń finansowanych z dotacji 
celowej na pomoc techniczną w ramach PO PŻ 2014–2020; 

 usługi obce obejmujące m.in. usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, czynsze, 
tłumaczenia, publikacje oraz organizacje targów i wystaw – 43.445 tys. zł, tj. 95,3% planu po 
zmianach; niższe wykonanie związane było z uzyskaniem korzystniejszych stawek opłat za usługi 
pocztowe, wynegocjowaniem korzystnych warunków za użytkowanie łączy teletransmisyjnych oraz 
zmniejszeniem kosztów dotyczących imprez promocyjnych i konferencji; 

 składki na ubezpieczenia społeczne – 11.031 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach; 

 amortyzacja – 5.722 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach; 

 koszty materiałów i energii – 4.238 tys. zł, tj. 96,5% planu po zmianach.    

                                                 
16   Dz. U. poz. 1864. 
17  Pozostałe koszty (15.389 tys. zł) poniesione zostały na wydatki majątkowe w ramach dotacji celowej na pomoc techniczną PO PŻ 

2014-2020. 
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Największy udział w kosztach funkcjonowania miały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi  
(57,9% kosztów ogółem) oraz koszty pozostałych usług obcych (31%). 

Ujęte w planie finansowym Agencji koszty realizacji pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013 na wsparcie procesu wdrażania działania pn. „Działania 
informacyjne i promocyjne” w wysokości 848 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 583,1 tys. zł, 
tj. 68,8% planu. Realizacja zadań na niższym poziomie spowodowana była częściową rezygnacją 
z planowanych zakupów emisji audycji radiowych oraz mniejszą liczbą zleceń na organizację stoisk 
informacyjnych Agencji. Poniesiono również niższe koszty (47,8 tys. zł) na realizację pomocy 
technicznej PROW 2014–2020, tj. o 35,2% mniejszej niż planowano. Uzyskano niższą niż pierwotnie 
zakładano cenę zakupu materiałów promocyjnych. 

Pozostałe koszty funkcjonowania Agencji zostały zrealizowane w kwocie 5.381 tys. zł, tj. w 95,4% planu 
po zmianach. Niższe koszty poniesiono m.in. na wypłaty ryczałtów za używanie przez pracowników 
prywatnych samochodów do celów służbowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia 
BHP oraz usług szkoleniowe. 

Koszty realizacji zadań ustawowych wyniosły 228.579 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach i zostały 
poniesione na: 

 wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego – 116.952 tys. zł, tj. 99,9% planu po 
zmianach (w porównaniu do 2014 r. poniesiono koszty niższe o 2.812 tys. zł, tj. o 2,3%); 

 dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych  
– 107.696 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (w porównaniu do 2014 r. poniesiono koszty niższe 
o 2.302 tys. zł, tj. o 2,1%); 

 działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych – 3.289 tys. zł, tj. 82,2% 
planu po zmianach; niższe wykonanie spowodowane było m.in. rezygnacją z części planowanych 
działań promocyjnych oraz oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego (w porównaniu do 2014 r. na realizację tego zadania 
poniesiono koszty wyższe o 369 tys. zł, tj. o 12,6%); 

 wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą – 642 tys. zł, 
tj. 80,8% planu po zmianach; niższe wykonanie spowodowane było m.in. wstrzymaniem realizacji 
działania wspierającego przedsiębiorców branży przetwórstwa rybnego, oszczędnościami z tytułu 
wydatków na zakup usług za granicą oraz oszczędnościami uzyskanymi w wyniku 
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pozostałe koszty zostały zrealizowane w kwocie 15.389 tys. zł (tj. 84,4% planu po zmianach).  

Wynik finansowy Agencji (zysk) wyniósł 426 tys. zł i był niższy o 47,6% (tj. o 469 tys. zł) od uzyskanego 
w 2014 r. 

Przeciętne zatrudnienie w ARR w 2015 r., w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło 1.157 osób18 
i stanowiło 96,4% planowanej wielkości zatrudnienia (tj. 1.200 etatów). W porównaniu do 2014 r. 
zatrudnienie było wyższe o osiem etatów (0,7%), przy czym w centrali ARR wzrosło o pięć etatów,  
a w oddziałach terenowych ARR zmniejszyło się o dwa etaty. 

                                                 
18 W sprawozdaniu Rb-40 wykazano zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., które wyniosło 1.176 w przeliczeniu na pełne etaty. 
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Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych nie przekroczyły planowanych kosztów Agencji na 
wynagrodzenia w 2014 r. zgodnie z art. 14 i 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej19. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto przypadające na etat w 2015 r. wyniosło  
4.911 zł20 i było o 157 zł wyższe niż w 2014 r. 

Zestawienie danych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń w 2015 r. przedstawiono w załączniku 4 
do Informacji. 

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 12.661 tys. zł stanowiły 87,7% planu po zmianach i były 
wyższe o 7.661 tys. zł (o 153,2%) od wydatków poniesionych w 2014 r. Wzrost wydatków w porównaniu 
do 2014 r. wynikał m.in. z poniesienia wydatków na rozbudowę infrastruktury informatycznej Agencji.  

Wydatki majątkowe (finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne) zrealizowano w kwocie 11.621 tys. zł (88,7% środków 
przewidzianych w umowie21). Poniesione wydatki wykorzystano m.in. na modernizację i rozbudowę 
oprogramowania wspomagającego obsługę administrowanych mechanizmów I filara WPR 
i mechanizmów pomocowych finansowanych z budżetu krajowego, rozbudowę systemu baz danych, 
a także rozbudowę funkcjonalności e-urzędu. 

Wykonanie wydatków na poziomie niższym niż planowano wynikało z niezakończenia w 2015 r. 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego 
na: rozbudowę infrastruktury bezpieczeństwa oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej 
umożliwiającej budowę systemu raportowania dla obsługiwanych przez ARR mechanizmów 
pomocowych. Niższe od planowanego wykonanie wydatków było również wynikiem oszczędności 
powstałych z uzyskania niższych cen po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów.  

Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1.040 tys. zł (tj. 78% dotacji na pomoc techniczną 
w ramach PO PŻ 2014–202022) poniesiono na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego. 
Niższe niż planowano wykonanie wydatków na powyższe zadanie wynikało m.in. z unieważnienia 
w 2015 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury 
informatycznej o komponenty umożliwiające budowę systemu raportowania dla PO PŻ 2014–2020. 

W 2015 r. Agencja udzieliła 48 zamówień publicznych o łącznej wartości 285.786,4 tys. zł, w tym 
46 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 282.342,3 tys. zł i dwa w trybie zamówienia z wolnej 
ręki o wartości 3.444,1 tys. zł. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w 2015 r. 
zostało złożone do Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z art. 98 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych23 (ustawa pzp).  

                                                 
19 Dz. U. poz. 1877. 
20 Przeciętne wynagrodzenie osobowe z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw dla zwolnionych w 2015 r. 

pracowników Agencji oraz ekwiwalentu za urlop. 
21 Umowa pomiędzy Prezesem Agencji Rynku Rolnego a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2015 r. na realizację 

zadań z zakresu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę 13.102 tys. zł wraz z pięcioma aneksami. 
22 Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 1.334 tys. zł na zadania z zakresu inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach umowy 

z dnia 13 marca 2015 r. „Na współfinansowanie Operacji II oraz Operacji III w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2014 i 2015 
(pomoc techniczna)”. 

23 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164. 
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Badaniem objęto cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości 
102.053,3 tys. zł netto (tj. 35,7% wartości zamówień udzielonych przez ARR w 2015 r.), w tym trzy 
w trybie przetargu nieograniczonego i jedno w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zbadane postępowania 
zostały udzielone zgodnie z ustawą pzp oraz procedurami określonymi w Agencji.  

Prawidłowość dokonywania wydatków przez Agencję zbadano na próbie wynoszącej 148,4 tys. zł, 
tj. 12,5% wykonanych wydatków. Badanie wydatków poniesionych m.in. na: rozbudowę infrastruktury 
informatycznej oraz utrzymanie siedziby Agencji wykazało, że zostały one zrealizowane w sposób 
celowy i gospodarny, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp. 

W budżecie zadaniowym na 2015 r. Agencja realizowała 14 działań, z czego w ramach funkcji 13. 
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny oraz zadania 13.1.W. Pomoc i integracja społeczna – 
jedno działanie, natomiast w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, w zadaniu 21.7.W Realizacja 
Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – dwa podzadania i 13 działań.  

W sporządzonym przez Agencję rocznym sprawozdaniu Rb–BZ2 z wykonania planu finansowego 
w układzie zadaniowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazano zrealizowane wydatki 
w kwocie 883.556 tys. zł, co stanowiło 98,7% planu po zmianach i 145,5% wydatków zrealizowanych 
w 2014 r. Planowane mierniki realizacji celów zadań, podzadań i działań zostały osiągnięte, z wyjątkiem 
wartości mierników wykonanych dla czterech poniższych działań.  

Wykonanie miernika dla działania 21.7.3.5. „Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw” 
(liczba wydanych decyzji) na poziomie około 500% (wydano 3.534 decyzji przy 400 planowanych) było 
wynikiem uruchomienia kolejnego mechanizmu wsparcia dla producentów owoców i warzyw, w związku 
kryzysem na rynku rolno-żywnościowym spowodowanym rosyjskim embargiem na unijne produkty 
rolno-spożywcze24. 

Niższe wykonanie planowanej wartości miernika nastąpiło natomiast w przypadku trzech działań:  

- 21.7.3.1. „Interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych” – wykonanie 
miernika (liczba wydanych decyzji) na poziomie 32% spowodowane było głównie utrzymywaniem się 
w ciągu roku średnich cen rynkowych pszenicy i masła powyżej cen interwencyjnych; 

- 21.7.3.12. „Zapobieganie zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynku” – wykonanie miernika 
(liczba wydanych decyzji) na poziomie 61%, ponieważ w 2015 r. Komisja Europejska nie uruchomiła 
mechanizmu reagującego na zagrożenia wynikające z chorób zwierząt czy utraty zaufania 
konsumentów spowodowanej zagrożeniami dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub zdrowia roślin; 

- 21.7.3.10. „Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej” – wykonanie 
miernika (liczba wydanych decyzji) na poziome 74,8% wynikało z rozpoczęcia naboru wniosków 
w zakresie działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" (w ramach PROW 
2014–2020) dopiero z dniem 1 grudnia 2015 r. 

Na stopień wykonania mierników wskazanych działań miały wpływ czynniki niezależne od Agencji 
związane z ogólną sytuacją w sektorze rolno-spożywczym.  

Badaniem pod względem rzetelności monitorowania mierników oraz prawidłowości dokonywania zmian 
w planie objęto cztery działania25. Stwierdzono, że monitorowanie wartości mierników prowadzone było 
na podstawie informacji miesięcznych pozyskiwanych z biur administrujących mechanizmy, w tym 
w zakresie ilości produktów objętych działaniami interwencyjnymi, a także w zakresie wydatków oraz 
wpływów w obszarze wynikającym z kompetencji danego biura. Zmiany w planie wydatków w 2015 r. 
w zakresie tych działań nie spowodowały zmian wartości ich mierników.   
                                                 
24 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne 

środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22, ze zm.). 
25 Działania: 21.7.3.3. Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych, 21.7.3.9. Program 

„Owoce w szkole”, 21.7.3.4. Realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych oraz 
21.7.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych. 
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W 2015 r. Prezes ARR przekazywał nadzorującemu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacje 
z przebiegu wykonania zadań oraz inne materiały w cyklu tygodniowym, miesięcznym, półrocznym 
i rocznym zgodnie ze stosownymi przepisami (tj. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  
12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej26 i rozporządzeniami 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz 
terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce 
koordynującej27 oraz z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów 
przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej28, 
a także w ramach prowadzonego nadzoru przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra 
Finansów (na podstawie art. 175 ufp oraz art. 2 ust. 2 ustawy o ARR). Agencja przekazała  
m.in. sprawozdania i informacje jako agencja płatnicza środków Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2015, miesięczne sprawozdania z realizacji płatności w ramach 
WPR oraz w zakresie realizacji operacji finansowych, a także informację dotyczącą stopnia 
wykorzystania krajowej kwoty mlecznej w roku kwotowym 2014/2015. 

Ponadto Agencja, w miarę potrzeb zgłaszanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), 
opracowywała doraźne informacje o realizacji zadań w ramach administrowania mechanizmami WPR 
oraz krajowymi. 

Wykonanie kosztów Agencji w 2015 r. przedstawiono w załączniku 1 do Informacji. 

3.2. Zobowiązania 

Zobowiązania ujęte w planie finansowym Agencji na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 6.563 tys. zł i były 
ponad czterokrotnie wyższe od zobowiązań na koniec 2014 r. Kwota zobowiązań obejmowała  
m.in. zobowiązania dotyczące dopłat na rzecz beneficjentów uczestniczących w mechanizmach krajowych, 
zobowiązania wobec MRiRW z tytułu zwrotu dotacji, a także wadiów i kaucji oraz dostaw towarów i usług.  

Na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania wymagalne. 

4. Sprawozdania  

Dane wykazane w sprawozdaniach: 

- z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej (Rb-35) sporządzonego w dniu 
24 lutego 2016 r.; 

- z wykonania określonego w ustawie budżetowej na 2015 r. planu finansowego ARR (Rb-40) 
sporządzonego w dniu 24 lutego 2016 r.;  

- w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2015 r. o stanie: 
a) należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),  
b) zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), 
sporządzonych w dniu 22 lutego 2016 r.  

- z wykonania wydatków w układzie zadaniowym w 2015 r. (Rb-BZ2), sporządzonego w dniu 
24 marca 2016 r. 

były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

                                                 
26  Dz. U. z 2015 r. poz. 633. 
27  Dz. U. Nr 229, poz. 1674, ze zm. 
28  Dz. U. poz. 1415. 
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Sprawozdania te zostały sporządzone prawidłowo i przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego, 
Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w terminach określonych 
w rozporządzeniach Ministra Finansów: w sprawie sprawozdawczości budżetowej; w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych; w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.  

5. Wykonanie zadań 

W 2015 r. Agencja realizowała zadania określone w ustawie o ARR oraz zadania określone odrębnymi 
przepisami. Zadania obejmowały 64 mechanizmy administrowane przez Agencję, w tym sześć 
mechanizmów finansowanych w ramach planu finansowego na 2015 r. oraz 15 mechanizmów 
finansowanych lub współfinansowanych z EFRG29. Ponadto Agencja realizowała 43 mechanizmy 
finansowane z innych źródeł lub niefinansowe, w tym m.in.: działanie 133 „Działania informacyjne 
i promocyjne” w ramach PROW 2007–201330, poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów 
jakości” (w zakresie działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”) w ramach 
PROW 2014–202031 oraz PO PŻ 2014–202032 finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD)33. Agencja obsługiwała również fundusze promocji produktów rolno--spożywczych. 

5.1. Realizacja zadań ustawowych  

W zakresie mechanizmów ujętych w planie finansowym ARR, z tytułu dopłaty krajowej do spożycia 
mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych Agencja w 2015 r. wydała 2.143 decyzji 
i wypłaciła 107.696 tys. zł do 42,3 tys. ton (41 mln litrów) mleka i przetworów mlecznych. Pomocą 
finansową objęto około 2,3 mln uczniów uczęszczających do 12 tys. szkół (rok szkolny 2014/2015). 

W zakresie dopłat do materiału siewnego rolnicy złożyli w 2015 r. 78,8 tys. wniosków o przyznanie 
pomocy de minimis w rolnictwie, na podstawie których Agencja wypłaciła 116.962 tys. zł. Powierzchnia 
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii „elitarny” lub „kwalifikowany” 
wyniosła 1.174,6 tys. ha. W porównaniu z 2014 r. liczba wniosków złożonych przez beneficjentów 
wzrosła o około 1%, a areał powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny 
lub kwalifikowany objętej dopłatami powiększył się o 11,7%.  

Ponadto na działania promujące produkty rolne i żywnościowe ze szczególnym uwzględnieniem 
produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz wytwarzanych w ramach systemów jakości 
żywności, Agencja wydatkowała 3.192 tys. zł. Zrealizowano 557 przedsięwzięć, w tym: targi, warsztaty, 
pokazy i konkursy kulinarne, wykłady specjalistów, konferencje, seminaria, spotkania i szkolenia. 
Opracowywano i opublikowano wydawnictwa tematyczne na potrzeby działań związanych z promocją 
żywności regionalnej oraz tradycyjnej.   

                                                 
29  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji 

płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. Nr 204, 
poz. 1507, ze zm.). 

30 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, ze zm.). 

31 Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, ze zm.). 

32  Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.). 
33  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1, ze zm.). 
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Agencja prowadziła również działania mające na celu wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora 
rolno-spożywczego poprzez organizowanie przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych w kraju i za 
granicą. Z tego tytułu wydatkowano 1.250 tys. zł na realizację 19 projektów, w tym na obsługę misji 
i wystąpień targowych polskich przedsiębiorców oraz spotkań biznesowych z potencjalnymi 
kontrahentami. W 2015 r. działania te były prowadzone na rzecz promocji polskich produktów rolnych 
i rolno-spożywczych na imprezach zagranicznych oraz krajowych, w tym m.in. Gulfood w Dubaju, World 
Food Warsaw, Djazagro w Algierii, Sial Canada w Toronto, Food Africa w Kairze, Sial China 
w Szanghaju, Food Expo w Hongkongu oraz Polagra Food w Poznaniu. 

Z mechanizmu WPR „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” 
(program „Mleko w szkole”) w roku szkolnym 2014/2015 skorzystało ponad 2,5 mln dzieci i uczniów 
z około 14 tys. placówek oświatowych (około 28% ogółu placówek oświatowych w Polsce). Z tytułu 
dopłaty unijnej ARR w 2015 r. wypłaciła 37.789 tys. zł do 49,6 tys. ton mleka i przetworów mlecznych.  

W ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”34 ARR w 2015 r. wypłaciła pomoc w wysokości 
90.777 tys. zł z tytułu dostarczonych oraz udostępnionych porcji owoców, warzyw i soków dzieciom ze 
szkół podstawowych. Ponadto ze środków krajowych wypłacono kwotę 534 tys. zł stanowiącą 
równowartość podatku VAT. W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 z dostaw – organizowanych 
przez 116 zatwierdzonych kontrahentów do ponad 11 tys. szkół podstawowych – skorzystało 
1.464,8  tys. dzieci z klas I–III oraz dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego w szkole podstawowej (około 90,5% liczby dzieci z grupy docelowej).  

W mechanizmie „Dopłaty do prywatnego przechowywania masła” Agencja wypłaciła 5 tys. zł w ramach 
rozliczenia jednej umowy zawartej w 2014 r. oraz zawarła 24 umowy na dopłaty do przechowywania 
504 ton masła, które zostaną rozliczone w 2016 r. Ponadto w 2015 r. administrowano mechanizmem 
„Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku”, w ramach którego zawarto 
26 umów dotyczących magazynowania 592 ton tego mleka (rozliczanych w 2016 r.) oraz mechanizmem 
„Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”. Agencja wypłaciła 7.403 tys. zł w ramach 
rozliczenia 55 umów.  

W 2015 r. Agencja wypłaciła również refundacje wywozowe w kwocie 188 tys. zł35 do 117 ton wołowiny. 
Na poszczególnych rynkach rolnych ARR wydała ogółem 1.674 pozwoleń oraz wyciągów z pozwoleń na 
przywóz i wywóz z i do krajów pozaunijnych produktów rolno-spożywczych. W ramach obsługi importu 
towarów rolno-spożywczych z krajów trzecich ARR m.in. administrowała kontyngentami taryfowymi na 
rynkach: zbóż, ryżu, cukru, świeżych owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, olejów 
i tłuszczów, mleka i przetworów mlecznych, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz drobiu i jaj. W 2015 r. 
administrowała 13 rodzajami przywozu preferencyjnego i 145 przywozowymi kontyngentami taryfowymi.  

W ramach realizacji „Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2013/14; 2014/15; 
2015/16”36 Agencja w 2015 r. administrowała mechanizmem WPR „Wsparcie rynku produktów 
pszczelich” i wypłaciła 20.462 tys. zł do 323 rozliczonych umów37 dotyczących głównie zakupu sprzętu 
pszczelarskiego i leków do zwalczania warrozy oraz wspierania zasiedlania uli.  

                                                 
34  Program „Owoce i warzywa w szkole” realizowany był na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 671). 

35 W ramach mechanizmu „Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny” w 2015 r. wypłacono również środki w wysokości 99 tys. zł, 
stanowiące zwrot beneficjentowi uiszczonej przez niego wpłaty kary i odsetek. 

36  Program zatwierdzony został przez Komisję Europejską decyzją C(2013)5126 z 12 sierpnia 2013 r. 
37  Wydatki sfinansowane po 50% ze środków pochodzących z budżetu UE i krajowego. 
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W ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych 
produktów rolnych” organizacjom branżowym i międzybranżowym na współfinansowanie kampanii 
informacyjno-promocyjnych wypłacono łącznie 43.804 tys. zł, z tego 26.658 tys. zł z budżetu Unii 
Europejskiej (UE) i 17.146 tys. zł ze środków krajowych. Ponadto ze środków krajowych wypłacono 
kwotę 1.324 tys. zł stanowiącą równowartość podatku VAT dotyczącą tego mechanizmu. W 2015 r. 
prowadzono działania w ramach 20 kampanii informacyjno-promocyjnych, w tym: „5 porcji warzyw, 
owoców lub soku”, „Jabłka każdego dnia”, „Mam kota na punkcie mleka”, „Trzy znaki smaku”, 
„Gwarancja jakości QAFP”, „Tradycja i jakość europejskiego mięsa” oraz „Europejskie jabłka 
dwukolorowe”. 

W zakresie mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”38 ARR 
w 2015 r. wypłaciła producentom pomoc w wysokości 65.414 tys. zł do 165 tys. ton owoców i warzyw 
przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję i inne cele oraz do powierzchni 1,12 tys. ha, na której 
zrealizowano operacje zielonych zbiorów/niezbierania plonów.  

W ramach dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw39 do końca czerwca 2015 r. 
Agencja wypłaciła 28.419 tys. zł do 18,1 tys. ton owoców i warzyw (87% stanowiły jabłka) oraz do 
powierzchni 48,2 ha, na której nie zbierano plonów (głównie: jabłek, marchwi i kapusty). W związku 
z przedłużeniem stosowania przez Komisję Europejską dalszego tymczasowego wsparcia producentów 
owoców i warzyw40 do ARR wpłynęło 2,6 tys. powiadomień o przeprowadzeniu operacji wycofania 
z rynku owoców i warzyw, a następnie około 2 tys. wniosków o przyznanie pomocy. Na podstawie 
wydanych decyzji wypłacono 192.339 tys. zł i wycofano z rynku 112,3 tys. ton owoców i warzyw w celu 
bezpłatnej dystrybucji, w tym 90% stanowiły jabłka i 9% – marchew. Łącznie w 2015 r. ARR wypłaciła 
producentom owoców i warzyw z tytułu tymczasowego wsparcia 286.172 tys. zł. 

W 2015 r. z uwagi na trudną sytuację rynkową oraz wystąpienie zakłóceń na rynku mleka i przetworów 
mlecznych spowodowanych m.in. zakazem importu niektórych produktów z UE do Rosji, Agencja 
zawarła 130 umów na interwencyjny zakup 3,2 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). 
W 2015 r. ARR wypłaciła z tego tytułu 17.338 tys. zł brutto, w tym 17.063 tys. zł na zakup OMP oraz 
275 tys. zł na jego przechowywanie i transport. Według stanu na koniec 2015 r. Agencja posiadała 
w magazynach 2.686 ton OMP pochodzącego z interwencyjnych zakupów.  

W związku z tym, że w 2015 r. ceny rynkowe były wyższe niż ceny interwencyjne, przedsiębiorcy nie 
oferowali masła oraz zbóż do zakupu na zapasy interwencyjne. Agencja przyjmowała i rozpatrywała 
oferty na świadczenie usług przechowalniczych, przyznawała autoryzację oraz przeprowadzała kontrole 
dotyczące spełniania warunków autoryzacji. 

                                                 
38  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 

związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku 
z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1190). 

39  Na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki 
wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie 
realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia 
producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  
(Dz. U. poz. 1468, ze zm.). 

40 Na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1371/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 
delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców 
i warzyw (Dz. Urz. UE L 366 z 20.12.2014 r., str. 20) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych 
nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii 
Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 209). 
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Agencja nie przechowywała w 2015 r. masła i zbóż stanowiących zapasy interwencyjne UE oraz nie 
prowadziła sprzedaży towarów zakupionych interwencyjnie, a także nie wydawała ich w ramach 
programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej.  

Ponadto ARR – m.in. zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka 
i przetworów mlecznych41 – prowadziła w 2015 r. działania dotyczące: rozdziału krajowej rezerwy kwoty 
krajowej, obsługi transferów i konwersji kwot indywidualnych, zmniejszania lub cofnięcia kwot 
indywidualnych, kontrolowania ilości mleka lub przetworów mlecznych wprowadzonych na rynek, 
a także stopnia wykorzystania i rozliczenia kwot krajowych, monitorowania liczby producentów mleka 
w kraju, kontroli ilości mleka wprowadzonego do obrotu w danym roku kwotowym oraz rejestracji 
podmiotów skupujących mleko42. W zakresie zarządzania systemem kwotowania produkcji mleka ARR 
w 2015 r. wydała ponad 165,4 tys. decyzji administracyjnych, w tym 63,5 tys. decyzji o należnej opłacie 
za przekroczenie kwoty krajowej mleka w roku kwotowym 2014/201543.  

W ramach mechanizmu „Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru” Agencja pobrała od 
producentów cukru i izoglukozy opłaty produkcyjne za rok gospodarczy 2014/2015 w kwocie 71.539 tys. zł. 
W 2015 r. ARR monitorowała również rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych, produkcję biogazu 
rolniczego, przetwarzanie cukru przemysłowego, przestrzeganie zobowiązań zawartych w umowach 
przez beneficjentów Krajowego Programu Restrukturyzacji44 oraz rozliczała dokonanie rafinacji 
surowego cukru trzcinowego przywiezionego spoza Unii Europejskiej. 

W przypadku działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne” w ramach PROW 2007–2013  
– mającego na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także 
wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności – w 2015 r. Agencja podpisała jedną umowę na 
13,7 tys. zł. W zakresie poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” PROW  
2014–2020 w oddziałach terenowych ARR złożono (w ramach pierwszego naboru) 1,2 tys. wniosków 
o przyznanie pomocy.  

W 2015 r. Agencja realizowała zadania z zakresu zatwierdzania pierwszych przetwórców surowca 
tytoniowego i prowadzenia ich rejestru, zatwierdzania punktów odbioru surowca tytoniowego oraz 
potwierdzania spełniania przez surowiec tytoniowy wymagań jakościowych45. Agencja zatwierdziła 
jednego pierwszego przetwórcę surowca tytoniowego oraz cztery punkty odbioru surowca. Ponadto 
w ramach płatności uzupełniających niezwiązanych z produkcją46 Agencja – realizując sprawy wszczęte 
i niezakończone w latach poprzednich z uwagi na toczące się postępowania spadkowe – wypłaciła 
w 2015 r. dla producentów 4 tys. zł do 1,7 tony ilości referencyjnej surowca tytoniowego z tytułu 
płatności niezwiązanej z produkcją za rok 2009. 

Agencja w 2015 r. kontynuowała działania monitorujące i kontrolujące procesy produkcji oraz 
przetwórstwa, w tym polegające na: prowadzeniu ewidencji producentów i przedsiębiorców 
wyrabiających wino47, monitorowaniu skupu mleka w kraju oraz prowadzeniu rejestru pierwszych 

                                                 
41 Dz. U. z 2016 r. poz. 155. 
42 Rok kwotowy 2014/2015 był ostatnim rokiem kwotowym w Unii Europejskiej. 
43 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania 

polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 
2014/2015 (Dz. U. poz. 1105, ze zm.). 

44 Krajowy Program Restrukturyzacji Krajowy Program Restrukturyzacji w brzmieniu ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji (M.P. Nr 61, poz. 585).  

45 Do 15 marca 2015 r., tj. do czasu uchylenia przepisów regulujących rynek tytoniu – art. 61 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551, ze zm.). 

46  Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1164, ze zm.) – uchylona z dniem 15 marca 2015 r. – wejście w życie ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551, ze zm.). 

47 W ramach mechanizmu „Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina” na podstawie zadań określonych dla ARR 
w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1104, ze zm.).  
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podmiotów skupujących mleko krowie, a także nadzorowała przekazywanie produktów wycofanych 
przez organizacje producentów lub ich zrzeszenia organizacjom charytatywnym i innym uprawnionym 
podmiotom.  

Zgodnie ze znowelizowaną w 2015 r. ustawą o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku 
chmielu48 ARR realizowała również zadania związane z funkcjonowaniem, uznawaniem 
i nadzorowaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń, w tym przejęła zadania marszałków 
województw dotyczące grup i organizacji producentów owoców i warzyw (m.in. uznawanie, kontrolę 
oraz prowadzenie rejestrów). Agencji powierzono również kompetencje Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa dotyczące organizacji producentów owoców i warzyw w zakresie: płatności na 
dofinansowanie funduszy operacyjnych, zatwierdzania i kontroli programów operacyjnych oraz 
monitorowania wdrażania strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych uznanych 
organizacji producentów owoców i warzyw. W 2015 r. Agencja prowadziła rejestr wstępnie uznanych 
grup producentów oraz uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń. Dodatkowo przepisy 
znowelizowanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach nałożyły na ARR obowiązek 
prowadzenia od października 2015 r. działań związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów 
w Polsce49. 

W ramach PO PŻ 2014–2020 Podprogram 2015 Agencja zawarła 16 umów z wykonawcami 
wyłonionymi w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego m.in. na dostawę 
artykułów spożywczych do magazynów regionalnych organizacji partnerskich wskazanych przez 
organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO). Zgodnie z umowami do 
magazynów dostarczono ponad 83 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej wartości 265.052 tys. zł. 
Ponadto ARR zawarła z trzema OPO (tj. Federacją Polskich Banków Żywności, Polskim Czerwonym 
Krzyżem i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej) umowy na dofinasowanie projektów z tytułu kosztów 
administracyjnych, transportu i magazynowania na łączną kwotę 26.505 tys. zł. 

W 2015 r. Fundusze Promocji na wspieranie marketingu rolnego, wzrost spożycia oraz wzmocnienie 
wizerunku polskich produktów rolno-spożywczych wydatkowały 47.483 tys. zł oraz 1.669 tys. zł na 
obsługę funduszy50. Najwięcej środków finansowych wypłacono z rachunku Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego – 12.154 tys. zł oraz Funduszu Owoców i Warzyw – 11.407 tys. zł.  

W roku szkolnym 2014/2015 ze środków Funduszu Promocji Mleka51 ARR wypłaciła m.in. 410 tys. zł na 
dofinansowanie spożycia 1 tys. ton mleka przez 170 tys. dzieci uczęszczających do 1,5 tys. przedszkoli 
i gimnazjów. 

Agencja sprawowała nadzór właścicielski nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ELEWARR 
z siedzibą w Warszawie, w której w 2015 r. posiadała 100% udziałów. W ramach nadzoru prowadzono 
przede wszystkim ocenę merytoryczną działalności zarządu i rady nadzorczej tej Spółki oraz 
monitorowano realizację podjętych przez zarząd uchwał. W 2015 r. zarząd podjął 12 uchwał będących 
następstwem „Strategii rozwoju ELEWARR Sp. z o.o. na lata 2014–2015” oraz statutowej działalności 
gospodarczej Spółki.     

                                                 
48 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58). 
49  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, 

poz. 983, ze zm.). 
50  Agencja Rynku Rolnego obsługiwała rachunki bankowe dziewięciu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, mających na 

celu wsparcie marketingu rolnego oraz zwiększenie spożycia tych produktów, poprzez finansowanie m.in. działań informacyjnych 
i promocyjnych, udziału przedstawicieli poszczególnych branż w wystawach, targach i szkoleniach, dopłat do spożycia mleka i jego 
przetworów przez dzieci w przedszkolach i gimnazjach, badań naukowych i prac rozwojowych. 

51 Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155). 
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5.2. Rozliczenie dotacji otrzymanych przez Agencję 

Z dotacji podmiotowej przekazanej Agencji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach części 
35 – Rynki rolne w kwocie 127.600 tys. zł, przeznaczonej na bieżące koszty funkcjonowania 
i działalność administracyjną, wykorzystano 125.713 tys. zł (98,5%).  

W 2015 r. ARR otrzymała również od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi –w ramach podpisanym z nim 
umów – dotacje celowe na zadania pomocowe wynikające z ustawy o ARR, a także pomoc techniczną 
w ramach PROW 2007–2013 i PROW 2014–2020. Dotacje te ustalone pierwotnie na łączną kwotę 
40.934 tys. zł, w wyniku weryfikacji potrzeb, w trakcie roku zwiększono do kwoty 244.122,8 tys. zł. 
Wykorzystanie dotacji nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i wyniosło 241.352 tys. zł (tj. 98,9% kwoty 
otrzymanych środków).  

Niewykorzystane środki, we wszystkich przypadkach, zostały zwrócone na rachunek MRiRW w terminie 
określonym umowami i prawidłowo rozliczone. 

Ponadto, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej52, art. 10 ustawy 
z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej53 oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej54, na 
realizację płatności w ramach I filaru WPR Agencja otrzymywała środki z budżetu państwa – w części 
współfinansowania krajowego (zwane dalej również środkami krajowymi) i z budżetu środków 
europejskich – w części refundowanej z EFRG (zwane dalej również środkami z budżetu UE). Środki 
w części refundowanej z EFRG Agencja otrzymywała od Ministra Finansów. Środki na finansowanie 
płatności w części współfinansowania krajowego przekazywane były w formie dotacji przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju.  

Na ten cel w 2015 r. Agencja otrzymała z części 35 – Rynki rolne kwotę 504.751 tys. zł, w tym 462.833 tys. zł 
jako wkład finansowany z EFRG oraz 41.746 tys. zł jako wkład budżetu krajowego przeznaczony na 
współfinansowanie krajowe WPR.  

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz porozumieniem zawartym w dniu 
17 września 2014 r. w sprawie powierzenia Agencji Rynku Rolnego zadań w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, środki na finansowanie Programu w części 
odpowiadającej finansowaniu z FEAD zapewniane były przez Ministra Finansów, natomiast środki 
dotacji celowej na finansowanie Programu w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu były 
zapewniane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Na ten cel Agencja otrzymała w 2015 r. z części 44 – Zabezpieczenie społeczne kwotę 215.630 tys. zł, 
a na pomoc techniczną (w formie dotacji celowej) kwotę 7.093 tys. zł, którą wydatkowano w 74,9% 
planowanych wydatków (5.310,6 tys. zł).    
                                                 
52  Dz. U. z 2012 r. poz. 1065. 
53  Dz. U. poz. 1130. 
54  Dz. U. z 2015 r. poz. 633. 
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6. Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej  

W 2015 r. na programy i mechanizmy finansowane z budżetu UE w ramach I filara WPR Agencja 
wydatkowała 505.899 tys. zł55, z tego w ramach środków refundowanych z budżetu UE 464.903 tys. zł oraz 
w ramach współfinansowania krajowego – 40.996 tys. zł, w tym m.in. na: 

 tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw – 286.172 tys. zł  
(100% z budżetu UE), 

 program „Owoce i warzywa w szkole” – 91.311 tys. zł (79.884 tys. zł z budżetu UE, 11.427 tys. zł 
ze środków krajowych)56, 

 dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych – 37.789 tys. zł 
(100% z budżetu UE), 

 wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych  
– 45.128 tys. zł (26.658 tys. zł z budżetu UE, 18.470 tys. zł ze środków krajowych)57, 

 wsparcie rynku produktów pszczelich – 20.462 tys. zł (10.231 tys. zł z budżetu UE, 10.231 tys. zł 
ze środków krajowych), 

 interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych –17.338 tys. zł (16.474 tys. zł 
z budżetu UE i 864 tys. zł ze środków krajowych58).  

W 2015 r. w ramach I filara WPR, na skutek zaistnienia w rolnictwie sytuacji nadzwyczajnych oraz 
uruchomienia przez Komisję Europejską dodatkowych mechanizmów, wydatki Agencji na programy 
i mechanizmy finansowane z budżetu UE w porównaniu do 2014 r. wzrosły o 59%, tj. o 274.756 tys. zł. 
Wzrost wydatków w odniesieniu do roku poprzedniego wynikał m.in. z wypłacenia środków wyższych 
o 261.004 tys. zł (o 1.037%) na wsparcie producentów niektórych owoców i warzyw.  

Realizując działania w ramach PO PŻ 2014–2020 Agencja wydatkowała łącznie kwotę 215.582 tys. zł, 
z tego z tytułu realizacji Podprogramu 2014 – 38.856,8 tys. zł (33.028,3 tys. zł w ramach środków 
refundowanych z budżetu UE, 5.828,5 tys. zł ze środków krajowych), a z tytułu realizacji Podprogramu 
2015 – 176.725,2 tys. zł (150.216,5 tys. zł w ramach środków refundowanych z budżetu UE, 26.508,7 tys. zł 
ze środków krajowych). Agencja dokonała wypłat m.in. na rzecz organizacji partnerskich świadczących 
pomoc żywnościową lub pomoc materialną osobom najbardziej potrzebującym, a także dla 
przedsiębiorców z tytułu zakupu żywności. 

Zestawienie danych o realizacji programów i mechanizmów współfinansowanych z budżetu Unii 
Europejskiej przedstawiono w załączniku 2 i 3 do Informacji. 

Należności  
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. należności Agencji z tytułu mechanizmów pomocowych WPR 
wyniosły 455.501 tys. zł i były wyższe o 443.985 tys. zł (o 3.855,4%) w stosunku do stanu na koniec 
2014 r. Wzrost należności wynikał z przekroczenia indywidualnych limitów mleka przyznanych 

                                                 
55  Kwota wydatków obejmuje środki wypłacone w ramach otrzymanej przez ARR dotacji z budżetu środków europejskich i budżetu 

państwa oraz środki pochodzące ze niezrealizowanych płatności oraz zwrotów, stanowiące zmniejszenia zapotrzebowań na 
wnioskowaną dotację zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków na realizacje wspólnej polityki rolnej  
– kwoty niezrealizowanych płatności oraz zwroty. 

56  W tym VAT od programu „Owoce i warzywa w szkole” 534 tys. zł. 
57  W tym VAT od programu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” 1.324 tys. zł.  
58  Poniesione wydatki z tytułu VAT od „Interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów rolnych i przetworzonych” wyniosły 864 tys. zł. 
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dostawcom w ramach krajowej kwoty dostaw. Należności długoterminowe z tego tytułu wyniosły 
190.359 tys. zł, a należności krótkoterminowe – 252.724 tys. zł.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. należności przeterminowane (wymagalne) Agencji z tytułu 
działalności WPR wyniosły 17.214 tys. zł i były wyższe o 10.272 tys. zł w stosunku do stanu na koniec 
2014 r. (tj. o 148%). Wierzytelności te powstały w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych 
mechanizmów WPR administrowanych przez Agencję. 

Łączna kwota odzyskanych w 2015 r. wierzytelności Agencji wyniosła 12.548 tys. zł. 

W 2015 r. Prezes ARR wyraził zgodę na rozłożenie spłaty należności w ratach wobec dwóch dłużników 
na łączną kwotę 31,4 tys. zł. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły wierzytelności przedawnione.  

Ponadto z tytułu działalności ARR związanej z PO PŻ 2014–2020 należności powstałe w 2015 r. 
dotyczyły głównie środków nienależnie lub pobranych w nadmiarze, które na koniec 2015 r. wyniosły 
216 tys. zł. 

Zobowiązania  

Zobowiązania Agencji dotyczące działalności związanej z realizacją mechanizmów WPR na dzień 
31 grudnia 2015 r. wyniosły ogółem 482.883 tys. zł (w tym długoterminowe – 190.359 tys. zł) i były 
o 445.540 tys. zł, tj. jedenastokrotnie wyższe od stanu zobowiązań na koniec 2014 r. Główną przyczyną 
wzrostu zobowiązań było wystąpienie na koniec 2015 r. zobowiązań z tytułu kwotowania produkcji 
mleka (przekroczone zostały przez dostawców hurtowych mleka ustalone dla nich kwoty indywidualne 
produkcji mleka) w kwocie 410.051 tys. zł, która stanowiła 85% zobowiązań ogółem. 

Pozostałe zobowiązania dotyczyły m.in. przyznanych dopłat59 w ramach I filara WPR – 19.396 tys. zł, 
wpłaconych przez przedsiębiorców zabezpieczeń gotówkowych na realizację mechanizmów WPR  
– 11.060 tys. zł oraz dostaw towarów i usług – 3.059 tys. zł60. 

Ponadto z tytułu działalności Agencji związanej z PO PŻ 2014–2020 zobowiązania na dzień  
31 grudnia 2015 r. wyniosły 108.067 tys. zł, z tego z tytułu: dostaw towarów i usług – 102.851 tys. zł, 
rozliczenia wydatków z budżetu środków europejskich – 4.246 tys. zł, pozostałych rozrachunków  
z budżetem – 966 tys. zł oraz z tytułu zobowiązań wobec Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej – 4 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne dotyczące WPR i PO PŻ 2014–2020. 

 

 

                                                 
59  „Owoce i warzywa w szkole” – 13.732 tys. zł, dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych  

– 4.709 tys. zł, składowanie wieprzowiny – koszty przechowywania prywatnego – 909 tys. zł, wsparcie produkcji i zbycia miodu – 46 tys. zł.  
60  Zobowiązania te dotyczyły zakupu odtłuszczonego mleka w proszku. 
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IV.  Ustalenia innych kontroli 

W 2015 r. NIK przeprowadziła w Centrali ARR kontrolę organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania 
nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych61.  

W wyniku kontroli NIK nie sformułowano wniosków pokontrolnych. 

                                                 
61  Informacja o wynikach kontroli „System zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych”, Warszawa 

styczeń 2016 r. KRR.410.003.00.2015 Nr ewid. 201/2015/P/15/049/KRR.  
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V.  Informacje dodatkowe 

Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Prezesa ARR w dniu 25 kwietnia 2016 r. Najwyższa 
Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym przedstawiła ocenę wykonania w 2015 r. planu finansowego 
Agencji oraz realizacji programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W związku 
z niestwierdzeniem nieprawidłowości, w wystąpieniu pokontrolnym NIK nie sformułowano wniosków 
pokontrolnych.  

Prezes Agencji Rynku Rolnego w piśmie z dnia 9 maja 2016 r. poinformował, że nie zgłasza zastrzeżeń 
do przedmiotowego wystąpienia oraz, że skorygowano wielkość zatrudnienia w sprawozdaniu Rb-40 
z wykonania planu finansowego Agencji za IV kwartał 2015 r.  
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Załączniki 

Załącznik 1. Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego za 2015 r.  

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2014 r. 

2015 r. 

Wykonanie kol.6/ 
kol.3 

kol.6/ 
kol. 5 

Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

Plan 
po zmianach 

w tysiącach złotych % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I. STAN NA POCZĄTEK ROKU -  - -   -   - 

1. Środki obrotowe, w tym: 3 141 - 483  5 195 165,4  1 075,6  

1.1. Środki pieniężne 598 - 483  510  85,3  105,6  

1.2. Należności 2 543 -  -  4 685 184,2  -  

2. Zobowiązania, w tym: 1 068 9 913 9 913  1 276  119,5 12,9  

2.1. wymagalne - - - - - - 

II. PRZYCHODY OGÓŁEM 379 630 393 001  391 553  384 582  101,3 98,2 

1. Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 1 676  1 650  1 650  1 669 99,6  101,2 

1.1. Pozostałe 1 676  1 650  1 650  1 669  99,6  101,2 

2. Dotacje z budżetu państwa, w tym: 363 680  379 038  378 551  372 374 102,4 98,4 

2.1. - podmiotowa 125 709  127 600  127 600  125 713 100,0 98,5 

3. Pozostałe przychody 14 274  12 313  11 352  10 539 73,8  92,8 

III. KOSZTY OGÓŁEM 378 735  393 001  391 553   384 156  101,4 98,1 

1. Koszty funkcjonowania 136 986  144 155  143 728  140 188  102,3  97,5  

1.1. Amortyzacja 6 938  7 350  5 740  5 722  82,5  99,7  

1.2. Materiały i energia 4 158  4 572  4 390  4 238 101,9 96,5  

1.3. Remonty  231 330  330  275  119 83,3  

1.4. Pozostałe usługi obce 42 072  45 009  45 604  43 445  103,3  95,3  

1.5. Wynagrodzenia, z tego: 66 895  69 382  69 382   68 781 102,8  99,1 

1.5.1. osobowe 65 543  68 722  68 722  68 161 104 99,2 

1.5.2. bezosobowe 657  660  660   620  94,4  93,9 

1.5.3. pozostałe 695 - -  - - - 

1.6. Składki, z tego na: 11 881  13 515  12 628  12 330  103,8  97,6  

1.6.1. ubezpieczenie społeczne 10 633  11 807  11 270  11 031  103,7 97,9 

1.6.2. Fundusz Pracy 1 248  1 708  1 358  1 299 104,1 95,7 

1.7. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 1  -  16  16 1 600,0  100,0  

1.8. Pozostałe koszty funkcjonowania 4 810  3 997  5 638  5 381 111,9 95,4 

2. Koszty realizacji zadań, w tym: 232 682  230 099  229 584  228 579  98,2 99,6 

2.1. 
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach 
podstawowych 109 998 107 700  107 700  107 696 97,9 100,0  

2.2. - dopłaty krajowe do materiału siewnego 119 764 117 089  117 089  116 952 97,7 99,9  

2.3. - działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych 2 920 4 000  4 000  3 289  112,6 82,2 

2.4. 
- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego  
z zagranicą  -  1 310  795  642  - 80,8 

3. Pozostałe koszty, w tym: 9 067  18 747  18 241  15 389 169,7 84,4 

3.1. Środki na wydatki majątkowe 5 000 14 436  -  - -  -  

3.2. Pozostałe 4 067 4 311  3 805  2 729  67,1  71,7 

IV WYNIK BRUTTO (II-III)  895 - - 426  -  -  

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO -  -  -   - -  - 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych -  -  -  -  -  - 
2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -  -  -   - -  - 

VI WYNIK NETTO (IV-V)  895 - - 426 47,6  -  
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Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2014 r. 

2015 r. 

Wykonanie kol.6/ 
kol.3 

kol.6/ 
kol. 5 

Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

Plan 
po zmianach 

w tysiącach złotych % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

VII DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA   x  x x x      
1. Dotacje ogółem, z tego: 363 680 379 038  378 551  372 374 102,4 98,4 
1.1. - podmiotowa 125 709 127 600  127 600  125 713 100,0  98,5 
1.2. - przedmiotowa -  -  -  -  -  -  
1.3. - celowa 232 971  237 002  236 515  234 000 100,4 98,9 
1.4. - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE- bieżące       
1.4.1. w tym: na współfinansowanie -  -  -  -  -    
1.5. - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000  14 436  14 436  12 661  253,2 87,7 
VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 5 000 14 436  14 436  12 661  253,2  87,7 
IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM       0      
X STAN NA KONIEC ROKU   x x -  -  -  
1. Środki obrotowe, w tym: 5 195 -  -  6 681  128,6  -  
1.1. Środki pieniężne 510 -  -  1 078 211,4  -  
1.2. Należności 4 685 -  -  5 603 119,6 -  
2. Zobowiązania, w tym: 1 276 9 923  9 923  6 563 514,3 66,1 
2.2. wymagalne -  - - -   -  

 

Część B Plan finansowy w układzie kasowym 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2014 r. 

2015 r. 

Wykonanie kol.6/ 
kol.3 

kol.6/ 
kol.5 

Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

Plan 
po zmianach 

w tysiącach złotych % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 598 -   483 510  - -  

II DOCHODY  368 694  382 126  384 333  378 252  199,7  

1. Dotacje z budżetu ogółem, z tego:  363 689  379 038 378 551  372 393 102,4 98,4 

1.1. - podmiotowa 125 713 127 600 127 600 125 725 100,0 98,5 

1.2. - przedmiotowa - -  -  - -  -  

1.3. - celowa  232 976 237 002 236 515 234 007 100,4 98,9 

1.4. - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – bieżące, -  -  -  -  -  -  

   w tym na współfinansowanie -  -  -  -  -  -  

1.5. 
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE  
- majątkowe, -  -  -  -  -  -  

   w tym na współfinansowanie -  -  -  -  -  -  

1.6. - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000 14 436 14 436 12 661 253,2 87,7 

2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej - -  -  - -  -  

3. Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych - -  -   - -  -  

4. Pozostałe dochody 5 005 3 088 5 782 5 859 117,1 101,3 

III WYDATKI 368 782 382 126 364  816 377 685 102,4 98,1 

1. Wydatki na funkcjonowanie, z tego: 130 278 136 852 139 562 135 277 103,8 96,9 
1.1. Materiały i energia 4 354 4 568 4 852 4 476 102,8 92,3 
1.2. Remonty 233 329 329 263 112,9 79,9 
1.3. Pozostałe usługi obce 42 185  45 060 46 758 44 265 104,9 94,7 
1.4. Wynagrodzenia 66 895 69 382 69 382 68 778 102,8 99,1 
1.4.1. osobowe 65 543 68 722 68 722 68 158 104,0 99,2 
1.4.2. bezosobowe 657 660 660 620 94,4 93,9 
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Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2014 r. 

2015 r. 

Wykonanie kol.6/ 
kol.3 

kol.6/ 
kol.5 

Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

Plan 
po zmianach 

w tysiącach złotych % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4.3. pozostałe 695 -  - - - - 
1.5. Składki 11 883 13 515 12 628 12 308 103,6 97,5 
1.5.1. na ubezpieczenia społeczne 10 635 11 807 11 270 11 009 103,5 97,7 
1.5.2. na Fundusz Pracy 1 248 1 708 1 358 1 299 104,1 95,7 
1.5.3. na Fundusz Emerytur Pomostowych -  -  -  -  -  -  
1.5.4. pozostałe -  -  -  -  -  - 
1.6. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  1 -  16  16 1 600  100,0  
1.7. Podatki i opłaty, w tym: -  -  -  -  -  -  
1.7.1. podatek akcyzowy -  -  -  -  -  -  
1.7.2. podatek od towarów i usług (VAT) -  -  -  -  -  -  
1.7.3. podatek CIT -  -  -  -  - -  
1.7.4. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -  -  -  -  - -  

1.7.5. podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu 
terytorialnego -  -  -  -  - -  

1.7.6. opłaty na rzecz budżetu państwa -  -  -  -  -  -  
1.8. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie 4 727 3 998 5  597  5 171 109,4 92,4 
2. Wydatki majątkowe 5 000 14 436 14 436 12 661 253,2 87,7 
3. Wydatki na realizację zadań, z tego: 232 802 230 099 230 099 229 107 98,4 99,6 
3.1. - dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach 

podstawowych  
          

3.2. 109 998 107 700 107 700 107 696 97,9 100 
3.3. - dopłaty do materiału siewnego 119 760 117 089 117 089 116 969 97,7 99,9 

3.4. 
- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych 
- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego  
z zagranicą 

3 044 
- 

4 000 
1 310 

4 000 
1 310 

3 192 
1 250 

104,9 
- 

79,8 
95,4 

4. Środki przyznane innym podmiotom  - -  -  - -  -  

5. Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków 
finansowych) 350 - 483 483 138 100,0 

6. Pozostałe wydatki 352 739 236 157 44,6 66,5 

IV WYNIK (II-III) 88 - 483 567 644,3 117,4 
V Kasowo zrealizowane przychody -  -  -  -  -  -  
1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki -  -  -  -  -  -  
2. Przychody z prywatyzacji -  -  -  -  -  -  

VI Kasowo zrealizowane rozchody -  -  -  -  -  -  
1. Spłata kredytów i pożyczek -  -  -  -  -  -  

VII  STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI) 510 - - 1 077 211,2 - 

VIII Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 1 149 1 200 1 200 1 176 102,3 98,0 

Część C Dane uzupełniające 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2014 r. 

2015 r. 
Wykonanie kol.6/ 

kol. 3 
kol.6/ 
kol. 5 

Plan  
wg ustawy 
budżetowej 

Plan  
po zmianach 

w tysiącach złotych % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I Zobowiązania wg wartości nominalnej z tego: 1 276 9 923 9 923 6 563 514,3 66,1 

1.1. Papiery wartościowe -  -  -  -  -  -  
1.2. Kredyty i pożyczki -  -  -  -  -  -  
1.3. Depozyty -  -  -  -  -  -  
1.4. Zobowiązania wymagalne -  -  -  -  -  -  
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Załącznik 2. Realizacja mechanizmów pomocowych przez Agencję Rynku Rolnego w 2015 r. (w tys. zł).  

Lp. 
Wyszczególnienie 

mechanizm/program  
pomocowy 

Wykonanie  
2014 r. 

Plan wydatków po zmianach 2015 
r. Wykonanie 2015 r. 

kol.9/ 
kol.3 

% 

kol.9/ 
kol.6 

% budżet 
państwa 

budżet 
środków 

europejskich 
ogółem budżet 

państwa 
budżet 
środków 

europejskich 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Działalność finansowana w ramach planu finansowego ARR stanowiącego załącznik do ustawy budżetowej na 2015 r. 

1. Mechanizmy krajowe 232 802 230 099 - 230 099 229 107 - 229 107 98,4 99,6 

1.1. Dopłata krajowa do spożycia 
mleka i przetworów mlecznych 
w szkołach podstawowych 109 998 107 700 - 107 700 107 696 - 107 696 97,9 100,0 

1.2. Dopłaty do materiału siewnego 119 760 117 089 - 117 089 116 969 - 116 969 97,7 99,9 

1.3. Działania w ramach promocji 
żywności 3 044 5 310 - 5 310 4 442 - 4 442 145,9 83,7 

1.3.1. Działania promocyjne  
i informacyjne dotyczące 
promowania produktów rolnych 3 044 4 000 - 4 000 3 192 - 3 192 104,9 79,8 

1.3.2. Wspieranie rozwoju współpracy 
handlowej sektora rolno-
spożywczego z zagranicą - 1 310 - 1 310 1 250 - 1 250 - 95,4 

2. Pomoc techniczna PROW 173 657 - 657 630 - 630 364,2 95,9 

2.1. Pomoc techniczna PROW 
2007-2013 173 583  583 583 - 583 337,0 100,0 

2.2. Pomoc techniczna PROW 
2014-2020 - 74 - 74 47 - 47 - 63,5 

3. Pomoc techniczna PO PŻ 2014-
2020 - 7 093 - 7 093 5 311 - 5 311 - 74,9 

Mechanizmy pomocowe poza planem finansowym ARR 

4. Mechanizmy I filara WPR 238 845 47 925 463 174 511 099 40 996 464 903 505 899 211,8 99,0 

4.1. Dopłaty do prywatnego 
przechowywania produktów 
rolnych i przetworzonych 12 - 7 408 7 408 - 7 408 7 408 61 733 100,0 

4.1.1. Dopłaty do prywatnego 
przechowywania masła 12 - - - - 5 5 41,7 - 

4.1.2. Dopłaty do prywatnego 
przechowywania wieprzowiny - - - - - 7 403 7 403 - - 

4.2. Dopłaty do produkcji, 
przetwórstwa i spożycia 
produktów rolnych 
i przetworzonych 40 756 - 37 301 37 301 - 37 789 37 789 92,7 101,3 

4.2.1. Dopłaty do spożycia mleka 
i przetworów mlecznych 
w placówkach oświatowych 40 756 - - - - 37 789 37 789 92,7 - 

4.3. Interwencyjny zakup i sprzedaż 
produktów rolnych  
i przetworzonych  - 1 933 16 550 18 483 864 16 474 17 338 - 93,8 

4.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż 
produktów rolnych  
i przetworzonych  - - - - - 16 474 16 474 - - 

4.3.2. VAT od Interwencyjny zakup  
 i sprzedaż produktów rolnych  
i przetworzonych - - - - 864 - 864 - - 

4.4. Realizacja działań w zakresie 
obrotu towarowego z zagranicą 
produktów rolnych 
i przetworzonych 335 - 287 287 - 287 287 85,7 100,0 

4.4.1. Handel zagraniczny na rynku 
wołowiny i cielęciny 308 - - - - 287 287 93,2 - 

4.4.2. Handel zagraniczny na rynku 
drobiu i jaj 27 - - - - - - - - 

4.5. Program „Owoce w szkole" 72 386 11 581 78 491 90 072 11 427 79 884 91 311 126,1 101,4 

4.5.1. Program „Owoce i warzywa 
w szkole" 72 100 - - - 10 893 79 884 90 777 125,9 - 
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Lp. 
Wyszczególnienie 

mechanizm/program  
pomocowy 

Wykonanie  
2014 r. 

Plan wydatków po zmianach 2015 
r. Wykonanie 2015 r. 

kol.9/ 
kol.3 

% 

kol.9/ 
kol.6 

% budżet 
państwa 

budżet 
środków 

europejskich 
ogółem budżet 

państwa 
budżet 
środków 

europejskich 
ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.5.2. VAT od Programu "Owoce 
i warzywa w szkole" 286 - - - 534 - 534 186,7 - 

4.6. Pozostałe działania w ramach 
wspierania realizacji WPR  
Unii Europejskiej  93 332 31 112 36 965 68 077 28 705 36 889 65 594 70,3 96,4 

4.6.1. Wsparcie rynku produktów 
pszczelich  20 100 - -- - 10 231 10 231 20 462 101,8 - 

4.6.2. Wsparcie działań promocyjnych 
i informacyjnych na rynkach 
wybranych produktów rolnych 40 081  - - - 17 146 26 658 43 804 109,3 - 

4.6.3. Podatek VAT od WPR 1 207 - - - 1 324 - 1 324 109,7  

4.6.4. Opłaty produkcyjne dla sektora 
cukru – odsetki wyrównawcze  31 928 - - - - - - -  

4.6.5. Płatności uzupełniające  
dla producentów surowca 
tytoniowego 16  - - - 4   -  4   25,1  - 

4.7. Zapobieganie zakłóceniom 
i sytuacjom kryzysowym  
na rynku 32 024 3 299 286 172 289 471 - 286 172 286 172 893,6 98,9 

4.7.1. Nadzwyczajne środki 
wspierania rynku wieprzowiny 6 856 - -- - - - - - - 

4.7.2. Wsparcie w sektorze owoców 
i warzyw 25 168 - - - - 286 172 286 172 1 137 - 

 

5. PO PŻ 2014–2020 - 32 361 183 376 215 737 32 337 183 245 215.582 - 99,9 

 

6. Fundusze promocji produktów 
rolno-spożywczych   55 583 - - - - - 47 483 85,4 - 

Dane według stanu na dzień 23 lutego 2016 r. uwzględniające kwoty wynikające ze sprawozdania Rb-40. 
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Załącznik 3.  Wykonanie planu rzeczowego dla mechanizmów pomocowych realizowanych przez Agencję 
Rynku Rolnego w 2015 r.  

Lp. Wyszczególnienie (mechanizm/program 
pomocowy) 

Jednostka 
miary 

Wykonanie  
w 2014 r. 

Plan na 
2015 r. 

Wykonanie 
w 2015 r. 

kol.6/ 
kol.4 
(%) 

kol.6/ 
kol.5 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWANA Z BUDŻETU KRAJOWEGO 

1. Mechanizmy krajowe   

1.1. Dopłata krajowa do spożycia mleka 
i przetworów mlecznych w szkołach 
podstawowych 

mln litrów 
45,52 41 41,04 90,2 100,1 

1.2. Dopłaty do materiału siewnego tys. ha 1 051,7 1 090,8 1 174,6 111,7 107,7 

1.3. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie 
promocji produktów rolnych i rolno- 
-spożywczych, w szczególności produktów 
rolnictwa ekologicznego, produktów 
regionalnych i tradycyjnych oraz innych 
wytwarzanych w ramach uznanych systemów 
jakości żywności 

zrealizowane 
działania 

573 - 557 97,2 - 

1.4. Wspieranie rozwoju współpracy handlowej 
sektora rolno-spożywczego 

zrealizowane 
działania - - 19 - - 

2. Płatności uzupełniające 

2.1. Płatności uzupełniające dla producentów 
surowca tytoniowego (płatność niezwiązana 
z produkcją) 

tys. ton 
4 - 1,7 42,5 - 

II. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWANA W RAMACH WPR (poza planem finansowym ARR) 

1. Rynek zbóż tys. ton - 50 - - 0,0 

1.1. Interwencja tys. ton - 50 - - 0,0 

2. Rynek mięsa czerwonego x 0,386 5 7,794 2019,1 155,9 

2.1. Refundacje tys. ton 0,386 - 0,117 30,3 - 

2.2. Dopłaty  tys. ton - 5 7,677 -- 153,5 

3. Rynek drobiu i jaj tys. ton 0,059 - - - - 

3.1. Refundacje tys. ton 0,059 - - - - 

4. Rynek mleka i przetworów mlecznych tys. ton 53,58 60,05 53,36 99,6 88,9 

4.1. Interwencja tys. ton - 6 2,686 - 44,8 

4.1.1 Dopłaty do spożycia mleka i przetworów 
mlecznych w placówkach oświatowych tys. ton 53,56 53 49,58 92,6 93.5 

4.1.2 Dopłaty do prywatnego przechowywania 
masła tys. ton 0,02 0,5 0,504 2520 100,8 

4.1.4 Dopłaty do prywatnego przechowywania 
mleka w proszku tys. ton - 0,5 0,592 - 118,4 

4.1.6 Dopłaty do prywatnego przechowywania 
serów tys. ton - 0,05 - - - 

5. Rynek produktów pszczelich rozliczone 
umowy (szt.) 354 337 323 91,2 95,8 

5.1. Dopłaty rozliczone 
umowy (szt.) 354 337 323 91,2 95,8 

6. Rynek owoców i warzyw x - - - - - 

7. Rynek lnu i konopi tys. ton -  - - - 
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Lp. Wyszczególnienie (mechanizm/program 
pomocowy) 

Jednostka 
miary 

Wykonanie  
w 2014 r. 

Plan na 
2015 r. 

Wykonanie 
w 2015 r. 

kol.6/ 
kol.4 
(%) 

kol.6/ 
kol.5 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Zapobieganie zakłóceniom i sytuacjom 
kryzysowym na rynku x - - - - - 

8.1. Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie 
producentów owoców i warzyw 

tys. ton 4,72 x 164,99 3495 - 

tys. ha 2,34 x 1,12 47,9 - 

8.2  Dalsze tymczasowe nadzwyczajne wsparcie 
producentów owoców i warzyw 

tys. ton - - 130,37 - - 

tys. ha - - 0,048 - - 

8.3. Nadzwyczajne środki wspierania rynku 
wieprzowiny 

tys. ton 
4,57 - - - - 

9. Wsparcie działań promocyjnych  
i informacyjnych na rynkach wybranych 
produktów rolnych 

Kampanie 
informacyjne i/lub 
promocyjne, które 

realizowano 13 - 19 138,5 - 

Dane za 2015 r. według stanu na dzień 23 lutego 2016 r.        
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Załącznik 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia  

Wyszczególnienie 

2014 r. 2015 r. 

kol.9/ 
kol.4 

Wykonanie Plan Wykonanie 

przeciętne 
zatrudnienie* wynagrodzenia** 

przeciętne 
wynagrodzenie 

miesięczne  
na 1 etat 

przeciętne 
zatrudnienie* wynagrodzenia** przeciętne 

zatrudnienie* wynagrodzenia** 
przeciętne 

wynagrodzenie 
miesięczne  

na 1 etat 
osób tys. zł zł osób tys. zł osób tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ARR ogółem,  
z tego: 1 149 65 543 4 754 1 200 65 722 1 157 68 160 4 911 103,3 

odziały 
terenowe 621 30 273 4 062 636 

x 

623 31 169 4 168 102,6 

centrala, w tym: 528 35 270 5 569 564 533 36 991 5 780 103,8 

   Prezes 1 249 20 727 1 1  259 20 382 98,3 

   Zastępcy 
   Prezesa 2 705 23 870 3 3 858 23 844 99,9 

   pracownicy 484 28 815 4 966 517 489 30 155 5 140 103,5 

 
* przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na pełne etaty 
**  wynagrodzenia osobowe z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw dla zwolnionych pracowników, 

ekwiwalentu za urlop 
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Załącznik 5. Kalkulacja oceny planu finansowego Agencji Rynku Rolnego 

Oceny wykonania planu finansowego dokonano stosując kryteria62 oparte na wskaźnikach wartościowych 
opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej 
w 2015 roku63. 

Przychody P:   384.582 tys. zł 

Koszty K:   384.156 tys. zł 

Łączna kwota G :  768.738 tys. zł (kwota przychodów + kwota kosztów) 

Waga przychodów w łącznej kwocie  Wp = P : G = 0,5003 

Waga kosztów w łącznej kwocie:   Wk = K : G = 0,4997 

Nieprawidłowości w przychodach: brak 

Ocena cząstkowa przychodów: (5) pozytywna 

Nieprawidłowości w kosztach: brak 

Ocena cząstkowa kosztów: (5) pozytywna 

Wynik końcowy Wk: 5 x 0,5003 + 5 x 0,4997 = 5 

 

 

  

                                                 
62 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
63 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
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Załącznik 6. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

6. Rzecznik Praw Obywatelskich 

7. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

9. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

10. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

11. Minister Finansów 

12. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

13. Prezes Agencji Rynku Rolnego 
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