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Dlaczego	podjęliśmy	kontrolę?	01	

§  Propozycja	Sejmowej	Komisji	Kontroli	Państwowej.	

§  Zagrożenie	realizacji	płatności	bezpośrednich	w	kampanii	2016	i	2017	r.	
powodowane	problemami	z	system	informatycznym,	było	tematem	
kilkukrotnie	poruszanym	na	Sejmowej	Komisji	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.	

§  Liczne	informacje	prasowe	na	temat	zagrożenia	realizacji	płatności	
bezpośrednich	w	kampanii	2016	i	2017	r.	



System	płatności	bezpośrednich		

Od	kampanii	2015	r.	w	ramach	okresu	
programowania	2015-2020	WPR	zmienione	
zostały	zasady	płatności	–	16	nowych	
schematów.	
Katalog	realizowanych	w	Polsce	płatności	
bezpośrednich:	
§  elementy	obowiązkowe	w	całej	UE:	

–  płatność	podstawowa,	
–  płatność	za	zazielenienie,	
–  płatność	dla	młodych	rolników;	

§  elementy	dobrowolne:	
–  płatności	związane		

z	produkcją,	
–  płatność	dodatkowa,		
–  odrębny	system	płatności	dla	małych	

gospodarstw.	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	danych	Komisji	Europejskiej.	
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Co	kontrolowaliśmy?	03	

Czy	ARiMR	zapewniła	system	informatyczny	służący	do	obsługi	wniosków		
o	dopłaty	w	ramach	systemu	wsparcia	bezpośredniego	(SIA)		
oraz	prawidłowo	realizowała	płatności?	

W	szczególności:	

§  Czy	ARiMR	prawidłowo	realizowała	założenia	przyjętej	strategii	IT		
w	zakresie	budowy	SIA?	

§  Czy	prawidłowo	przeprowadzono	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	
publicznego	w	celu	wyłonienia	wykonawcy	SIA	oraz	podmiotu	
zapewniającego	jego	utrzymanie?	

§  Czy	skutecznie	egzekwowano	postanowienia	umów	dotyczących	SIA?	

§  Czy	system	informatyczny	ARiMR	umożliwił	prawidłową	realizację	
płatności	w	ramach	systemu	wsparcia	bezpośredniego?	

	



Kogo	kontrolowaliśmy?	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	danych	ARiMR.	
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§  Agencję	Restrukturyzacji		
i	Modernizacji	Rolnictwa	



Realizacja	wsparcia	bezpośredniego	–	etapy	
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Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	danych	ARiMR.	



Systemy	informatyczne	ARiMR	06	

	

	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	danych	ARiMR.	



Stwierdzony	stan	07	

§  Agencja	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa	nie	zapewniła	
sprawnego	i	wydajnego	systemu	informatycznego	SIA	do	obsługi	
wniosków	o	płatności	bezpośrednie	dla	rolników.	

§  Prawidłową	obsługę	wniosków	i	realizację	płatności	bezpośrednich		
dla	rolników	w	ramach	kampanii	2015	r.,	2016	r.	oraz	rozpoczętej	
kampanii	2017	r.	zapewniono	dzięki	szczególnej	organizacji	pracy		
i	zaangażowaniu	pracowników	Agencji.		



Stwierdzony	stan	–	niezadowalająca	wydajność	systemu	SIA	

§  Negatywne	opinie	użytkowników	systemu	-	pracowników	ARiMR		
i	doradców	z	ośrodków	doradztwa	rolniczego.	

§  Konieczność	wprowadzania	ograniczeń	liczby	pracowników		
jednocześnie	obsługujących	wnioski	w	biurach	powiatowych	ARiMR		
przy	pomocy	systemu	SIA.	

§  Wpływ	na	niezadowalającą	wydajność	SIA	(w	szczególności	w	kampanii		
2017	r.	)	miała	m.in.:	

–  bardzo	duża	liczba	modyfikacji	systemu	wprowadzanych	w	latach	
2015–2017	w	krótkim	czasie,	

–  konieczność	użycia	wymagających	znaczącej	mocy	obliczeniowej	
funkcji	wspomagających	wrysowywanie	warstw	geoprzestrzennych,	

–  niedotrzymywanie	przez	wykonawcę	określonych	umową	parametrów	
w	zakresie	dostępności	i	wydajności	(SLA).	
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§  Nie	osiągnięto	docelowej,	kompletnej	architektury	tego	systemu		
–  nie	zoptymalizowano	modułu	informacji	geoprzestrzennej,		
–  nie	zostały	wdrożone	Systemy	hurtowni	danych	oraz	nowy	system	

identyfikacji	i	rejestracji	zwierząt	(eIRZ).	
§  ARiMR	zmieniła	technologię	i	architekturę	systemu	informatycznego	SIA	

–  konsekwentnie	realizowano	też	koncepcję	zapewnienia	własnej	
infrastruktury	sprzętowej,	

–  zostały		wdrożone	systemy	IACSplus	i	eWniosek,	
–  prace	projektowe	dotyczące	Zintegrowanego	Systemu	Kontroli	

uruchomiono	w	grudniu	2017	r.	
§  Budowa	własnych	kompetencji	nie	była	konsekwentna	i	nie	przyniosła	

oczekiwanych	rezultatów:	
–  Ośrodek	Tworzenia	Oprogramowania	w	Lublinie	nie	realizował	prac		

w	zakresie	rozwoju	i	utrzymania	SIA.	
§  Strategia	IT	nie	była	aktualizowana.	

Stwierdzony	stan	–	niepełna	realizacja	założeń	Strategii	IT	09	
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§  Egzekwowanie	postanowień	umów	było	podporządkowane	nadrzędnemu	
celowi	–	terminowej	realizacji	płatności	i	zachowaniu	ciągłości	pracy	
systemu	informatycznego	SIA.	

§  Weryfikacja	jakości	świadczonych	usług	utrzymania	systemu	
informatycznego	SIA	–	niska	jakość	dostarczanego	oprogramowania.	

§  Dokonana	w	grudniu	2016	r.	zmiana	wykonawcy	mającego	zapewnić	
rozwój	i	utrzymanie	systemu	informatycznego	SIA	nie	zmieniła		
w	zasadniczy	sposób	relacji	między	wykonawcą	a	Agencją.	

Stwierdzony	stan	–	wysoki	poziom	zależności	od	wykonawcy	



Stwierdzony	stan	–	umowy	na	rozwój	i	modyfikacje		
systemu	SIA	
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Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	danych	ARiMR.	

§  Prawidłowo	były	przeprowadzone	przez	Agencję	postępowania		
o	zamówienia	publiczne	w	zakresie	usług	rozwoju	i	utrzymania	systemu	
informatycznego	SIA.	



§  Niepełne	zabezpieczenie	interesów	Agencji	w	zakresie	zasad	realizacji	
rozwoju	oprogramowania	użytkowego	i	jego	wdrożenia:	

–  ARiMR	była	zmuszona	akceptować	warunki	dotyczące	terminów	
wprowadzania	zmian	w	systemie	informatycznym	SIA	oraz	wyceny	
realizowanych	usług	narzucone	przez	wykonawcę,	

–  niezadowalająca	wydajność	systemu.	

§  Prawidłowe	zabezpieczenie	w	umowach	interesów	ARiMR	w	zakresie	
autorskich	praw	majątkowych	do	systemów	i	aplikacji	oraz	kodów	
źródłowych,	a	także	praw	do	modyfikacji	i	rozbudowy	systemu	
informatycznego	SIA.	

Stwierdzony	stan	–	niepełne	zabezpieczenie	interesów	
Agencji	w	umowach	
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§  Wydatki	na	rozwój	i	utrzymanie	systemu	informatycznego	SIA	w	latach	

2015–2017	były	nadal	wysokie	i	wyniosły	łącznie	ponad	187	mln	zł.		
	

Stwierdzony	stan	–	wydatki	na	rozwój	i	utrzymanie	SIA	13	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	danych	ARiMR.	



Stwierdzony	stan	–	kluczowe	przedsięwzięcia	IT	ARiMR	14	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK		
na	podstawie	danych	ARiMR.	



Stwierdzony	stan	–	usługi	związane	z	rozwojem		
i	utrzymaniem	SIA	15	

	

	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK.	

Wykonawca	
zewnętrzny	

ARiMR	



§  Opracowano	niezbędne	procedury.		

§  Zrealizowano	wydruk	i	wysyłkę	wniosków	spersonalizowanych.	

§  Zapewniono	odwzorowanie	cyfrowe	działek	rolnych.		

§  Przeszkolono	pracowników.	

§  Przeprowadzono	kampanie	informacyjne.	

§  Rozpatrzono	wnioski	i	wydano	decyzje.	

§  Naliczono	płatności	i	rozliczono	wypłacone	zaliczki.	

Szczególna	organizacji	pracy	–	tryb	dwuzmianowy	i	pracy	w	dni	wolne.	

Stwierdzony	stan	–	obsługa	wniosków	i	realizacja	płatności	16	
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§  Zgodnie	z	przepisami	prawa	zrealizowano	płatności	bezpośrednie.		

Stwierdzony	stan	–	realizacja	płatności		

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	danych	ARiMR.	



18	 Stwierdzony	stan	–	eWniosek	

Liczba	wniosków	złożonych	w	formie	
elektronicznej:		

§  -2015	r.		–			0,59%	wniosków	

§  2016	r.		–			0,58%	wniosków	

§  2017	r.		–			0,84%	wniosków	

Od	2018	r.	wprowadzono	obwiązek	
składania	wniosków	przez	internet:	

§  896	tys.	eWniosków	

§  425	tys.	oświadczeń	

§  razem	około	99%	liczby	wniosków	
z	kampanii	2017	r.	

 
Stan	na	30	czerwca	2018	r.	

Wydatki	na	budowę	eWniosku:	

§  kampania	2015	r.		–			1407,6	tys.	zł	

§  kampania	2016	r.		–			3250,3	tys.	zł		
(plus	6745,5	tys.	zł	modyfikacje	SIA		
i	e-Wniosku)	

§  kampania	2017	r.		–			5527,0	tys.	zł	

§  kampania	2018	r.		–		14,4	mln	zł	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	danych	ARiMR.	



Ocena	ogólna	19	

	

Agencja	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa	w	okresie	objętym	kontrolą	
nie	zapewniła	sprawnego	i	wydajnego	systemu	informatycznego	SIA	do	
obsługi	wniosków	o	płatności	bezpośrednie	dla	rolników.	Nie	osiągnięto	
docelowej,	kompletnej	architektury	tego	systemu.	Prawidłową	obsługę	
wniosków		
i	realizację	płatności	bezpośrednich	dla	rolników	w	ramach	kampanii	2015	r.,	
2016	r.	oraz	rozpoczętej	kampanii	2017	r.	zapewniono	poprzez	wprowadzenie	
szczególnej	organizacji	pracy.	
	

Agencja	nie	zrealizowała	niektórych	założeń	przyjętej	w	2014	r.	Strategii	IT	na	
lata	2014–2020.	Strategia	nie	była	aktualizowana	i	nie	została	dostosowana	do	
zmienionej,	ogólnej	Strategii	ARiMR	na	lata	2016–2020	oraz	nie	uwzględniała	
budowy	kompetencji	w	oparciu	o	własny	ośrodek	tworzenia	oprogramowania.	
Nie	zoptymalizowano	modułu	informacji	geoprzestrzennej,	a	systemy	
hurtowni	danych	oraz	nowy	system	identyfikacji	i	rejestracji	zwierząt	(eIRZ)	nie	
zostały	wdrożone.	Skutkowało	to	niewystarczającą	wydajnością	systemu	
informatycznego	SIA	oraz	utrudnieniami	w	zakresie	raportowania.	
	
	
.	



Ocena	ogólna	cd.	20	

ARiMR	zmieniła	natomiast	technologię	i	architekturę	systemu	
informatycznego	SIA.	Zgodnie	z	założeniami	strategii	wdrożone	zostały	
systemy	IACSplus,	eWniosek,	a	prace	projektowe	dotyczące	Zintegrowanego	
Systemu	Kontroli	uruchomiono	w	grudniu	2017	r.		
	

W	grudniu	2016	r.	dokonano	zmiany	wykonawcy	mającego	zapewnić	rozwój		
i	utrzymanie	systemu	informatycznego	SIA.	Poziom	zależności	od	wykonawcy	
systemu	był	nadal	bardzo	wysoki.	Podejmowane	przez	ARiMR	działania	w	celu	
ograniczenia	tej	zależności	poprzez	budowę	własnych	kompetencji	nie	były	
konsekwentne	i	nie	przyniosły	oczekiwanych	rezultatów.	
	

Agencja,	pomimo	trudności	z	egzekwowaniem	postanowień	umów	zawartych	
z	wykonawcą	mającym	zapewnić	rozwój	i	utrzymanie	SIA,	doprowadziła	do	
uruchomienia	i	takiego	utrzymania	ciągłości	pracy	systemu,	aby	można	było	
przeprowadzić	weryfikację	wniosków		i	realizację	płatności.	Egzekwowanie	
postanowień	umów	było	podporządkowane	nadrzędnemu	celowi		
–	terminowej	realizacji	płatności	i	zachowaniu	ciągłości	pracy	systemu	
informatycznego	SIA.	
	
	
	



Ocena	ogólna	cd.	21	

	

Agencja	prawidłowo	zabezpieczyła	w	umowach	swoje	interesy		
w	zakresie	autorskich	praw	majątkowych	do	systemów	i	aplikacji	oraz	kodów	
źródłowych,	a	także	praw	do	modyfikacji	i	rozbudowy	systemu	
informatycznego	SIA.	Konsekwentnie	realizowała	też	koncepcję	zapewnienia	
własnej	infrastruktury	sprzętowej.	
Podczas	realizacji	umów	pojawiły	się	natomiast	problemy,	które	wskazywały	
na	niepełne	zabezpieczenie	interesów	Agencji	odnośnie	zasad	realizacji	
rozwoju	oprogramowania	użytkowego	i	jego	wdrożenia.	ARiMR	zmuszona	była	
akceptować	warunki	dotyczące	terminów	wprowadzania	zmian	w	systemie	
informatycznym	SIA	oraz	wyceny	realizowanych	usług	narzucone	przez	
wykonawcę.	
Agencja	weryfikowała	jakość	świadczonych	usług	utrzymania	systemu	
informatycznego	SIA.	Mimo	tego,	wydajność	systemu	była	niezadowalająca		
i	wymagała	wprowadzania	ograniczeń	liczby	pracowników	w	Biurach	
Powiatowych	ARiMR	jednocześnie	obsługujących	wnioski	o	płatności	
bezpośrednie.	



Ocena	ogólna	cd.	22	
ARiMR,	przy	pomocy	systemu	informatycznego	SIA,	prawidłowo	obsłużyła	wnioski	
oraz	zrealizowała	płatności	bezpośrednie	poprzez	wprowadzenie	szczególnej	
organizacji	pracy	–	tryb	dwuzmianowy	i	pracy	w	dni	wolne	od	pracy.	
Wydatki	na	rozwój	i	utrzymanie	systemu	informatycznego	SIA	w	latach	2015–2017	
wyniosły	łącznie	ponad	187	mln	zł.	Po	zmianie	wykonawcy	miesięczne	wydatki		
na	utrzymanie	systemu	zostały	obniżone	z	2,1	mln	zł	do	0,5	mln	zł,	tj.	o	75%.	
Prawidłowo	zostały	przeprowadzone	przez	Agencję	postępowania	o	zamówienia	
publiczne	w	zakresie	usług	rozwoju	i	utrzymania	systemu	informatycznego	SIA.	
Zgodnie	z	przepisami	prawa	zrealizowano	płatności	bezpośrednie.		
W	kampanii	2015	r.	wyniosły	one	14	314,9	mln	zł,	a	w	kampanii	2016	r.	–	14	623,3	
mln	zł.	Do	30	czerwca	2018	r.	(kampania	2017	r.)	zrealizowano	płatności	
bezpośrednie	w	kwocie	14	422,5	mln	zł.	
W	kampanii	2016	r.	nastąpił	blisko	czterokrotny	wzrost	liczby	decyzji	wydanych		
po	1	lipca	w	porównaniu	do	kampanii	2015	r.	Wskazuje	to	na	zwiększone	ryzyko	
nieterminowej	realizacji	płatności	bezpośrednich	w	kolejnych	kampaniach.	
Płatności	bezpośrednie	były	poprzedzone	zgodnymi	z	prawem	zaliczkami.		
W	kampanii	2015	r.	dla	79,1%	rolników	wypłacono	2681,7	mln	zł,	w	kampanii	2016	
r.	dla	98,5%	rolników	–	9.665,4	mln	zł	oraz	kampanii	2017	r.	dla	99,4%	rolników		
–	9183,5	mln	zł.	



Uwagi	

§  Najwyższa	Izba	Kontroli	zwraca	uwagę,	że	ARiMR	nie	przeprowadzając	
konsekwentnej	dekompozycji	architektury	systemu	informatycznego	SIA		
i	usług	jego	utrzymania	wobec	niezakończenia	budowy	własnych	
kompetencji	IT	utrwalała	stan	wysokiej	zależności	od	wykonawcy.	
Zagrażało	to	prawidłowej	realizacji	płatności	bezpośrednich	dla	rolników,	
szczególnie	w	sytuacji	wycofania	się	wykonawcy	ze	świadczenia	usług	
rozwoju	i	utrzymania	systemu	SIA.	

§  Najwyższa	Izba	Kontroli	zwraca	także	uwagę	na	fakt	marginalnego	
wykorzystania	przez	rolników	aplikacji	eWniosek	w	kampanii	2015	r.,	
2016	r.	i	2017	r.,	przy	jednocześnie	znaczącym	wzroście	nakładów	na	
jego	opracowanie	i	modyfikacje	–	z	1,4	mln	zł	(dla	kampanii	2015	r.)	do		
5,5	mln	zł	(dla	kampanii	2017	r.).	Spowodowane	to	było	przede	
wszystkim	trudnościami	z	obsługą	aplikacji	przez	rolników	i	doradców	z	
ośrodków	doradztwa	rolniczego,	jak	również	z	czasowym	ograniczeniem	
przez	ARiMR	pełnej	dostępności	eWniosku.		
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Do	Prezesa		Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa	o:	

§  Określenie	w	Strategii	IT	działań	na	rzecz	ograniczenia	stopnia	zależności	
ARiMR	od	wykonawcy	w	zakresie	rozwoju	i	utrzymania	SIA,	w	tym	planu	
wdrożenia	dekompozycji	systemu	wraz	z	przejęciem	usług	utrzymania	SIA		
i	zwiększenia	wydajności	systemu.	

§  Priorytetowe	potraktowanie	kwestii	budowy	własnych	kompetencji	
dotyczących	utrzymania	i	rozwoju	systemów	informatycznych,		
co	w	konsekwencji	ma	doprowadzić	do	uniezależnienia	się	od	
wykonawców	zewnętrznych.	

§  Prowadzenie	działań	w	celu	podtrzymania	powszechnego	korzystania		
z	eWniosku	w	kolejnych	kampaniach	płatności	bezpośrednich.	

24	 Wnioski	



Najwyższa	Izba	Kontroli	
Departament	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	

Źródło:	adobe.stock	


