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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Decyzja ministra właściwego ds. rybołówstwa, potwierdzająca spełnienie
przez Instytucję Zarządzającą, instytucje pośredniczące oraz Instytucję Certyfikującą warunków zapewniających prawidłową realizację PO RYBY 2014–2020.
Warunkiem uzyskania desygnacji jest spełnienie kryteriów określonych w załączniku XIII do rozporządzenia nr 1303/2013 odnoszących się do: wewnętrznego
środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem
i kontrolą oraz monitorowania. Desygnacja poprzedzona jest audytem desygnacyjnym, którego celem jest przeprowadzenie oceny instytucji pod kątem spełnienia kryteriów desygnacji.
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Instytucja Audytowa

Instytucja Certyfikująca

Instytucja Pośrednicząca
Instytucja Zarządzająca
Komitet Monitorujący
Komisja Europejska

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju

Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opis funkcji i procedur

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014–2020
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320, ze zm.).

Rozporządzenie
nr 508/2014

RLGD
RPK
UM
Ustawa o EFMR

WoD
WPRyb
Zasada n+3

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia
15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006,
(WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014,
s.1, ze zm.).
Rybacka Lokalna Grupa Działania
Roczny plan kontroli

Urząd Marszałkowski

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1267, ze zm.).
Wniosek o dofinansowanie

Wspólna Polityka Rybołówstwa

Zasada n+3 oznacza, że zgodnie z art. 136 rozporządzenia nr 1303/2013 Komisja
Europejska anuluje każdą część kwoty w ramach programu operacyjnego, która
nie została wykorzystana na początkową i roczną płatność zaliczkową oraz płatności okresowe do dnia 31 grudnia trzeciego roku budżetowego następującego
po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe w ramach programu operacyjnego, lub w odniesieniu do której wniosek o płatność sporządzony zgodnie
z art. 131 nie został przesłany zgodnie z art. 135 rozporządzenia.
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące cel
główny kontroli
Czy Program Operacyjny
Rybactwo i Morze jest
realizowany prawidłowo
i skutecznie?

WYMIENIĆ TEKST

Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy Instytucja
Zarządzająca
i instytucje
pośredniczące
prawidłowo
i skutecznie wdrażały
działania PO Rybactwo
i Morze?
2. Czy realizacja PO
Rybactwo i Morze
była monitorowana
rzetelnie?
3. Czy Instytucja
Zarządzająca PO
Rybactwo i Morze
oraz Centrala ARiMR
rzetelnie nadzorowały
wdrażanie Programu?
Jednostki
kontrolowane
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej
Centrala Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Cztery oddziały
regionalne ARiMR
Cztery samorządy
województw
Okres objęty kontrolą
Od 1 stycznia 2015 r.
do 30 czerwca 2019 r.,
z wykorzystaniem
dowodów sporządzonych
przed lub po tym okresie,
mających istotny wpływ
na działalność objętą
kontrolą.

Wspólna polityka rybołówstwa Unii Europejskiej obejmuje cztery główne
obszary:

−
−
−
−

zarządzanie rybołówstwem,
politykę międzynarodową,
politykę rynku i politykę handlową,
finansowanie polityki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) ma za zadanie wspierać
osoby zatrudnione w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz populacje
zamieszkujące wybrzeża i umożliwić im przystosowanie się do nowej zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) w latach 2014–2020.
Celem EFMR, który ma do dyspozycji budżet w wysokości 6,5 miliarda euro
na lata 2014–2020, jest:

− odbudowanie stad ryb, zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko oraz stopniowa eliminacja wyrzucania do morza niechcianych
połowów (odrzutów);
− wspieranie rybołówstwa niewielkoskalowego, lokalnego oraz młodych
rybaków;
− pomaganie społecznościom w dywersyfikacji lokalnej gospodarki;
− finansowanie projektów, które przyczynią się do powstania miejsc pracy i poprawy jakości życia na europejskich wybrzeżach;
− wspieranie europejskiej akwakultury (hodowle ryb i skorupiaków);
− finansowanie działań zmierzających do poprawy wiedzy akademickiej
na temat środowiska morskiego oraz pozyskiwania istotnych danych;
− wzmacnianie programów kontroli rybołówstwa;
− wspieranie innowacyjnych inwestycji w łodzie do połowów;
− wspieranie inwestycji w sprzęt lub inwestycji na statku, które mają
na celu redukcję zanieczyszczeń lub gazów cieplarnianych;
− rozwijanie marketingu i przetwórstwa w sektorach rybołówstwa i akwakultury;
− wspieranie unijnej zintegrowanej polityki morskiej.
W ramach perspektywy finansowej 2014–2020, Polsce przyznano 531 mln
euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro)
wynosi ponad 710 mln euro, tj. 2811 mln zł. Alokacja ta jest czwartą w Unii
Europejskiej po Hiszpanii, Francji i Włoszech1. Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014–2020 dla Polski został zatwierdzony decyzją
Komisji Europejskiej z dnia 22 października 2015 r.

PO RYBY 2014–2020 jest w Polsce trzecim programem współfinansowanym
z budżetu Unii Europejskiej w obszarze rybactwa. Pierwszym programem był
Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”,
a drugim Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (PO RYBY 2007–2013).
Program jest realizowany w ramach sześciu priorytetów oraz pomocy technicznej. Budżet Programu wyniósł 2 849 583,2 tys. zł2.
1

2
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Na podstawie: mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po–ryby–morze–2014–2020/.

Kwoty budżetu PO RYBY 2014–2020 oraz poszczególnych priorytetów podano na podstawie
sprawozdania miesięcznego Instytucji Zarządzającej, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

WPROWADZENIE
Celem Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego
na wiedzy jest zrównoważona eksploatacja zasobów oraz zwiększenie rentowności sektora rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego. Budżet
priorytetu wyniósł 974 234,1 tys. zł (34,2% budżetu Programu).
Celem Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo,
zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy jest
osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej
w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej. Budżet wyniósł
864 504,1 tys. zł (30,3%).

Celem Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa jest wzmocnienie efektywności systemu kontroli rybołówstwa
oraz usprawnienie procesu zbierania danych rybackich służących realizacji Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Budżet wyniósł 119 771,9 tys. zł (4,2%).

Celem Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
jest wspieranie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa poprzez realizację lokalnych strategii rozwoju w ramach trzech działań. Budżet priorytetu
wyniósł 372 517,5 tys. zł (13,1%).
Celem Priorytetu 5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury. Przeznaczono na jego realizację
324 109,1 tys. zł (11,4%).

Celem Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej
jest wsparcie tworzenia systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcie
i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego, w szczeKRR
Realizacja Programu Operacyjnego Rybactw
gólności w zakresie różnorodności biologicznej morskich obszarów chroi nionych.
MorzeNa
najego
lata
2014-2020
realizację
przeznaczono 13 321,4 tys. zł (0,5%).
Celem Pomocy Technicznej jest pokrycie kosztów obsługi administracyjnej
ponoszonych przez instytucje zaangażowane w jego wdrażanie. Wielkość
wsparcia wynosi 181 125,2 tys. zł (6,4%).

i n f o g r a fi k a n r 1

Podział budżetu PO RYBY 2014-2020 w kwocie 2 849 583,2 tys. zł na priorytety

Infografika nr 1
Podział budżetu PO RYBY 2014–2020 w kwocie 2 849 583,2 tys. zł na priorytety
0,5% priotytet 6
13 mln zł

181 mln zł
6,4% pomoc techniczna
34,2% priotytet 1
974 mln zł

11,4% priotytet 5
324 mln zł

13,1% priotytet 4
373 mln zł

2 849 583,2 tys. zł
PO RYBY 2014–2020

4,2% priotytet 3
120 mln zł
30,3% priotytet 2
865 mln zł

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie sprawozdania miesięcznego Instytucji Zarządzającej z dnia 30 czerwca 2019 r.

i n f o g r a fi k a n r 2
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WPROWADZENIE
Plan finansowy Programu obejmuje alokacje na poszczególne lata perspektywy finansowej 2014–2020 z podziałem na alokację główną i rezerwę wykonania. Alokacje z 2014 r. zostały przeniesione na 2015 r. (tabela poniżej).
Tabela nr 1
Plan finansowy PO RYBY 2014–2020
Rok
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Ogółem

Główna alokacja EFMR w euro
0
137 765 136
69 953 420
71 087 220
72 741 345
73 238 734
74 560 433
499 346 288

Rezerwa wykonania EFMR w euro
0
8 793 519
4 465 112
4 537 482
4 643 065
4 674 813
4 759 177
31 873 168

Źródło: Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014–2020, str. 142.

Instytucją Zarządzającą PO RYBY 2014–2020 jest minister właściwy
do spraw rybołówstwa, zadania w tym zakresie wykonuje Departament
Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Do dnia 15 listopada 2015 r. ministrem właściwym do spraw rybołówstwa był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a od dnia 16 listopada
2015 r. jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Instytucja
Zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym zgodnie
z zasadą należytego zarządzania finansami. Instytucja Zarządzająca przekazała instytucjom pośredniczącym niektóre zadania związane z realizacją
PO RYBY 2014–2020. Czynność ta nie wyłącza odpowiedzialności instytucji
zarządzającej za realizację przekazanych zadań.

Instytucjami pośredniczącymi w realizacji PO RYBY 2014–2020 są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 16 samorządów województw. Agencja realizuje zadania Instytucji Zarządzającej PO RYBY
2014–2020 w zakresie priorytetów 1–3, 5–6 oraz pomocy technicznej.
Samorządy województw realizują zadania w zakresie Priorytetu 4. Agencja
jest nadzorowana przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie zgodności wykonywania powierzonych jej zadań z przepisami prawa i PO RYBY 2014–2020 w celu zapewnienia efektywności
wdrażania środków tego Programu. Nadzór nad Agencją sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był Instytucją Zarządzającą PO RYBY
2007–2013.
Instytucją Certyfikującą jest minister właściwy do spraw finansów publicznych (zadania Instytucji określa art. 126 rozporządzenia
nr 1303/2013). Obsługę Ministra w tym zakresie zapewnia Departament
Instytucji Płatniczej.

Instytucją Audytową jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Obsługę
Szefa KAS w tym zakresie zapewnia Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów. Zadania Instytucji, określone w art. 127
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WPROWADZENIE
rozporządzenia nr 1303/2013 są wykonywane w trybie określonym
w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej3
oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa4.

Komitet Monitorujący pełni funkcje określone w art. 49 rozporządzenia
nr 1303/2013. Komitet został powołany zarządzeniem nr 4/2016 Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo
i Morze”5. Instytucja Zarządzająca zapewnia obsługę prac Komitetu.

Wyznaczanie podmiotu udzielającego desygnacji określa art. 123 rozporządzenia nr 1303/2013. W Polsce zadania państwa członkowskiego
w zakresie desygnacji realizuje minister właściwy do spraw rybołówstwa.
Zadania Ministra określa zarządzenie nr 10/2017 Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw desygnacji6.

W niniejszej informacji wykorzystano także wyniki kontroli rozpoznawczej R/18/001 przeprowadzonej w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR
oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Celem kontroli było zbadanie przyczyn wystąpienia w 2018 r. zagrożenia
utraty środków z EFMR z powodu nieosiągnięcia do końca roku poziomu
wydatków spełniających zasadę n+3 dla środków alokowanych na 2015 r.,
a także ustalenie przyczyn długotrwałego procesu desygnacji PO RYBY
2014–2020. W związku z tym kontrolą objęto wszystkie istotne obszary
realizacji PO RYBY 2014–2020, tj. przygotowanie do wdrażania, wdrażanie
oraz monitorowanie i nadzorowanie.

Celem kontroli przeprowadzanej w trzecim roku od uruchomienia
PO RYBY 2014–2020 było ujawnienie słabych stron wdrażania Programu,
który będzie wdrażany do 2023 r., a także wskazanie działań naprawczych dotyczących również programu operacyjnego, który będzie wdrażany w następnej perspektywie programowo-finansowej UE w latach
2021–2027.

3

4

5

6

Dz. U. z 2019 r. poz. 768, ze zm.

Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.

Zarządzenie nr 4/2016 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca
2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
(Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 3) zostało zmienione zarządzeniem nr 18 Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 17) oraz zarządzeniem nr 27
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. MGMiŻŚ
poz. 27) oraz zarządzeniem nr 15 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
12 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 15) oraz zarządzeniem nr 19 Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 19).
Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 10, ze zm.
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2. OCENA OGÓLNA
Realizacja PO RYBY
2014–2020 nie zawsze
była prawidłowa
i skuteczna

Realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020
nie zawsze była prawidłowa i skuteczna. Skuteczność wdrażania Programu
w zakresie osiągnięcia celów pośrednich w 2018 r. dotyczyła pięciu priorytetów. Nie osiągnięto tych celów dla Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, którego budżet wynosi 0,5% budżetu Programu.
W latach 2018–2019 wykonano limit wydatków i zasadę n+3. Wykorzystanie
limitu środków finansowych w ramach poszczególnych działań nie było równomierne; wykorzystanie środków poniżej 50% limitu stwierdzono w przypadku 13 działań, a w ramach pięciu działań nie ogłoszono naborów wniosków
o dofinansowanie. Niskie lub zerowe wykorzystanie środków stwierdzono
w przypadku 18 spośród 41 działań Programu. Wybór operacji do realizacji
i tryb zawierania umów o dofinasowanie były zgodne z zasadami określonymi
w przepisach prawa i w wewnętrznych procedurach.

Instytucje pośredniczące, tj. ARiMR oraz skontrolowane samorządy województw przewlekle rozpatrywały wnioski o dofinansowanie, tj. z naruszeniem
sześciomiesięcznego terminu określonego w art. 13 ust. 5 ustawy o EFMR.
W większości działań Programu średni czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie wyniósł od 183 do 542 dni. Dotyczyło to ponad połowy wniosków,
z wyłączeniem działania 1.10 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej,
w którym wnioski rozpatrywano terminowo. Było to spowodowane kumulacją naboru wniosków o dofinansowanie w celu wykonania zasady n+3,
a w przypadku ARiMR także problemami kadrowymi w trzech z czterech skontrolowanych oddziałach regionalnych oraz niezakończonym procesem informatyzacji. Ponadto do nieterminowego rozpatrywania wniosków przyczyniła
się niska jakość dokumentacji składanej przez wnioskodawców, która powodowała konieczność wielokrotnego wezwania wnioskodawców do uzupełnienia
wniosków lub złożenia wyjaśnień. Także działania ARiMR, przez instruowanie
oddziałów regionalnych drogą elektroniczną, dopuszczające do niezgodnego
z art. 13 ust. 5 ustawy o EFMR przedłużania terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, sprzyjały opóźnieniom w rozpatrzeniu tego wniosku.
Instytucja Zarządzająca, jak i instytucja pośrednicząca, tj. ARiMR nie podjęły
zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości dokumentacji składanej
przez wnioskodawców. Instytucja Zarządzająca nie dostrzegła potrzeby podjęcia takich działań. W związku z powyższym nie zintensyfikowano współpracy
z podmiotami świadczącymi usługi doradcze, a kwestia poprawy jakości dokumentów prowadzona była tylko w ramach działań informacyjno-promocyjnych
dotyczących wdrażania PO RYBY 2014–2020.

Realizacja PO RYBY
2014–2020 nie zawsze
była prawidłowa
i skuteczna
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Współpraca Instytucji Zarządzającej, tj. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej oraz ARiMR dotycząca wdrażania Programu nie była prawidłowa. Monity i kontrole Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
w oddziałach regionalnych ARiMR dotyczące m.in. terminowości rozpatrywania wniosków o dofinansowanie nie przyniosły oczekiwanych efektów.
Nie osiągnięto także porozumienia w kwestii opracowania harmonogramu
naboru wniosków o dofinansowanie. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w tym zakresie monitował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jako Instytucja Zarządzająca, zapewnił system nadzoru wdrażania PO RYBY 2014–2020. Instytucja
Zarządzająca dysponowała bieżącymi danymi dotyczącymi przebiegu wdrażania Programu i jego postępów, a także osiągniętych efektów rzeczowych.
Przeprowadzono również kontrole systemowe. Instytucja na podstawie funkcjonującego monitoringu podejmowała skuteczne działania mające na celu
spełnienie w latach 2018–2019 zasady n+3 oraz wykonanie celów pośrednich
wyznaczonych na 2018 r.

OCENA OGÓLNA
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizował zadania w zakresie PO RYBY 2014–2020, które obejmowały m.in. rozpatrywanie
wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, przeprowadzanie kontroli na miejscu oraz audytu i kontroli wewnętrznej. Prezes ARiMR wykorzystując prowadzony monitoring podejmował działania w celu spełnienia zasady
n+3 i wykonania celów pośrednich. Nie w pełni skutecznie sprawował nadzór nad terminowością rozpatrywania wniosków o dofinasowanie. Agencja
w sposób nieuprawniony instruowała oddziały regionalne o przedłużeniu
ustawowego terminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, a wnioski
te nieterminowo rozpatrywano we wszystkich skontrolowanych oddziałach
regionalnych ARiMR.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Zatwierdzenie
PO RYBY 2014–2020
przez Komisję
Europejską
22 października 2015 r.

Zmiana ustawy o EFMR
i wydanie rozporządzeń
na jej podstawie
w okresie od września
2016 r. do sierpnia 2017 r.

Kumulacja naborów
wniosków
o dofinansowanie
prowadzonych
bez harmonogramu

Długotrwała budowa
systemu informatycznego
LIDER opóźniła
desygnację i nie obniżyła
pracochłonności obsługi
Programu
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Prace nad opracowaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata
2014–2020 zapoczątkowane w 2013 r. nie mogły zapewnić zatwierdzenia
Programu przez Komisję Europejską przed 2014 r., gdyż zdeterminowane
to było wydaniem rozporządzenia nr 508/2014 przez Komisję Europejską,
co nastąpiło dopiero w maju 2014 r. Z tej przyczyny limit środków na realizację Programu w 2014 r. został przesunięty na 2015 r., co spowodowało,
że był on dwukrotnie wyższy w 2015 r. niż w następnych latach perspektywy finansowej. Komisja Europejska zatwierdziła Program decyzją z dnia
22 października 2015 r.
[str. 18–19]

Opóźnienie w uruchomieniu Programu blisko o rok od zatwierdzenia
przez Komisję Europejską spowodowała konieczność zmiany ustawy
o EFMR ustawą z dnia 22 lipca 2016 r., która weszła w życie 9 września
2016 r. Zmiana ustawy z kolei spowodowała przesunięcie terminów wydania przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozporządzeń
określających szczegółowe warunki i tryb przyznawania wypłaty lub zwrotu
pomocy w ramach poszczególnych priorytetów Programu. Rozporządzenia te zostały wydane w okresie od września 2016 r. do sierpnia 2017 r.

[str. 19–20]

ARiMR rozpoczęła nabory wniosków o dofinansowanie we wrześniu 2016 r.
Do końca czerwca 2019 r. Agencja przeprowadziła łącznie 87 naborów.
Największa ich kumulacja nastąpiła w I półroczu 2018 r. i wtedy złożono
największą liczbę wniosków (2483). Kumulacja naborów wniosków o dofinansowanie była spowodowana koniecznością wydatkowania środków
finansowych na poziomie zapewniającym spełnienie zasady n+3 w 2018 r.
i w 2019 r. Instytucja Zarządzająca i instytucja pośrednicząca, tj. Agencja
nie miały długoterminowego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie. Agencja we wrześniu 2016 r. pisemnie zwróciła się do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o podjęcie inicjatywy
opracowania takiego harmonogramu w ramach PO RYBY 2014–2020,
ale harmonogram nie został opracowany. Najwyższa Izba Kontroli zwraca
uwagę, że długoterminowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie stanowiłby dobrą praktykę przy realizacji Programu, w tym w organizacji zadań Agencji w tym zakresie.
[str. 28–30]

Prace nad budową systemu informatycznego LIDER Agencja prowadziła od 2015 r., wykorzystując doświadczenie zdobyte przy wdrażaniu
PO RYBY 2007–2013, którego system zarządzania i kontroli nie różnił się
od PO RYBY 2014–2020. Pomimo tego system LIDER w grudniu 2017 r.
nie spełnił kryteriów desygnacji, co spowodowało przesunięcie terminu
uzyskania desygnacji do lipca 2018 r. Niektóre funkcjonalności systemu
obniżające pracochłonność obsługi dotyczące monitorowania kontroli
na miejscu i sprawozdawczości z realizacji Programu planowano wdrożyć dopiero w II połowie 2019 r. Zdaniem NIK było to działanie spóźnione,
a brak tych funkcjonalności obniżał sprawność wdrażania Programu.

[str. 23–27, 54]
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Wszystkie kontrolowane jednostki przygotowane były do uruchomienia
PO RYBY 2014–2020, ich pracownicy mieli odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie z zakresu stosowania nowych procedur, a większość z nich miała
doświadczenie w obsłudze PO RYBY 2007–2013.
[str. 20–21]

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie wszystkie kontrolowane
oddziały regionalne i urzędy marszałkowskie naruszyły termin określony
w art. 13 ust. 5 ustawy o EFMR, zgodnie z którym rozpatrzenie wniosku
o dofinansowanie następuje w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia, a w przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie instytucja pośrednicząca zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy
termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż trzy miesiące.

Prawidłowe
przygotowanie
do uruchomienia
PO RYBY 2014–2020
Obsługa wniosków
o dofinansowanie
nie zawsze była
prawidłowa
– naruszenie przepisów
prawa dotyczących
rozpatrywania
tych wniosków

Przewlekłe rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie, dotyczyło większości działań ujętych w Programie. Na 4344 wnioski o dofinansowanie
złożone w ramach Programu (bez uwzględnienia działania 1.10 Trwałe
zaprzestanie działalności połowowej7) 1864, tj. 57,1% zostało rozpatrzonych z naruszeniem sześciomiesięcznego terminu określonego w art. 13
ust. 5 ustawy o EFMR. Spośród 34 działań objętych monitoringiem
średni czas rozpatrywania w przypadku 22 działań przekroczył 180 dni.
Najdłuższy średni czas rozpatrywania (542 dni) dotyczył wniosków złożonych w działaniu 2.1 Innowacje w akwakulturze, a maksymalny wyniósł
743 dni. W przypadku 12 działań ze średnim czasem rozpatrywania poniżej 180 dni najszybciej były rozpatrywane wnioski w ramach ww. działania
1.10 – średni czas wyniósł 50 dni.

Centrala Agencji pomimo przewlekłego rozpatrywania wniosków o dofinansowanie drogą elektroniczną instruowała oddziały regionalne o możliwości kolejnego powiadomienia wnioskodawców o przedłużeniu terminu
rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, co było naruszeniem art. 13
ust. 5 ustawy o EFMR, który dopuszcza jednokrotne wyznaczenie nowego
terminu rozpatrzenia wniosku. Zdaniem NIK działania te były nieuprawnione i nie sprzyjały terminowemu rozpatrzeniu tego wniosku.

Wybór operacji do realizacji oraz tryb zawierania umów o dofinansowanie
były zgodne z zasadami określonymi w przepisach prawa oraz w wewnętrznych procedurach. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie: niezweryfikowania prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub kodu
księgowego przez beneficjentów, nieprzeprowadzenia kontroli na miejscu
w związku z płatnością końcową i w terminach wynikających z procedur
oraz przeprowadzenia tej kontroli bez złożenia deklaracji bezstronności,
a także nieegzekwowania terminowego składania przez beneficjentów
sprawozdań rocznych dotyczyły pojedynczych przypadków. [str. 30–41]
Przyczyną przewlekłego rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
były problemy kadrowe w trzech z czterech skontrolowanych oddziałach
regionalnych ARiMR. Spowodowane to było rezygnacją ze świadczenia
7

W ramach działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, złożono 2220
wniosków o dofinansowanie, tj. 33,8% wszystkich wniosków, średni czas ich rozpatrzenia
wyniósł tylko 50 dni. Działanie to miało istotny wpływ na dane dotyczące całego Programu
i z tego powodu nie zostało uwzględnione.

Problemy kadrowe
w oddziałach
regionalnych ARiMR
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Niska jakość wniosków
o dofinansowanie
przedłużała ich
rozpatrywanie

Niewielka skala działań
w celu poprawy jakości
wniosków

Niski poziom
wykorzystania środków
w niektórych działaniach

Wykonanie zasady
n+3 w wyniku podjęcia
działań naprawczych
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pracy doświadczonych pracowników oraz z trudnościami w naborach pracowników w sytuacji niekonkurencyjnych stawek płacowych stosowanych
w Agencji.
[str. 21–22]
Przyczyną przewlekłego rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
także była niska jakość dokumentacji składanej przez wnioskodawców.
Wnioski były bez kompletu załączników, zawierały błędy i niespójności.
Powodowało to konieczność, niekiedy wielokrotnego, wezwania wnioskodawców do uzupełnienia braków i złożenia dodatkowych wyjaśnień.
Stwierdzono przypadek pięciokrotnego wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji. Okres od wysłania pierwszego wezwania do usunięcia braków przez wnioskodawcę średnio trwał 128 dni, najdłużej
aż 374 dni.

Stwierdzono znaczący odsetek wniosków odrzuconych i wycofanych.
Według stanu na 30 czerwca 2019 r. było to 1189 wniosków na łączną
kwotę 501 559,8 tys. zł, co stanowiło 14,3% wszystkich złożonych wniosków i 18% kwot objętych tymi wnioskami. Przyczynami odrzucenia
wniosków były głównie: niespełnienie warunków przyznania pomocy
oraz nieuzupełnienie dokumentów, przez wnioskodawców pomimo
wezwań, a wycofanie wniosku następowało często w związku z wezwaniem
do uzupełnienia dokumentacji. Rozpatrywanie wniosków, które następnie
odrzucono oraz wycofano, generowało znaczny nakład pracy i miało wpływ
na sprawność obsługi Programu.
[str. 43–44]

Działania Instytucji Zarządzającej i ARiMR dotyczące poprawy jakości
dokumentacji składanej przez wnioskodawców ograniczały się do działalności informacyjno-promocyjnej i szkoleniowej. Nie przeprowadzano analiz
dotyczących przyczyn niskiej jakości dokumentacji składanej przez wnioskodawców. Nie dostrzeżono potrzeby współpracy z podmiotami świadczącymi usługi doradcze dla wnioskodawców mającej na celu poprawę jakości
wniosków o dofinansowanie.
[str. 45]

Wykorzystanie środków finansowych Programu, według stanu na dzień
30 czerwca 2019 r., na podstawie: złożonych wniosków o dofinansowanie
wyniosło 76,5% limitu finansowego (2 849 583,2 tys. zł.), zawartych umów
o dofinansowanie – 51,6%, dokonanych płatności – 29,5%. Wykorzystanie środków na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie poniżej
50% dotyczyło: w Priorytecie 1 – pięciu działań, w Priorytecie 2 – dwóch
działań, w Priorytecie 4 i 5 po jednym działaniu, w Priorytecie 6 – trzech
działań oraz w Pomocy Technicznej – jednego działania. Nie ogłoszono żadnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach pięciu działań. Przyczyną niskiego wykorzystania środków było inicjowanie naborów wniosków
o dofinansowanie głównie w ramach działań, które umożliwiały dokonanie
płatności i osiągnięcie zasady n+3 w krótkim czasie.
[str. 29, 45–48]

W latach 2018–2019 identyfikowano zagrożenie utraty środków finansowych związanej z wykonaniem zasady n+3 i podejmowano działania
naprawcze. Na koniec 2018 r. limit niezbędny do spełnienia zasady n+3
został przekroczony o 2,7%. Do wykonania zasady n+3 w 2018 r. znacząco
przyczyniły się płatności wodnośrodowiskowe jednorazowo wypłacone
za okres pięciu lat. W 2019 r. wykonanie zasady n+3 obciążone było ryzy-
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kiem, do sierpnia tego roku wydatkowano tylko 45,9% limitu środków
finansowych. Podjęto działania w celu sprawniejszej obsługi wniosków
o dofinansowanie, a także przyspieszenia składania wniosków o płatność przez beneficjentów. W wyniku tych działań zawarto 221 aneksów
do umów dotyczących zmian harmonogramów wydatków. W 2019 r. zasada
n+3 została wykonana, wymagany limit poświadczonych wydatków został
przekroczony o 7,8%.
[str. 48–50]

Cele pośrednie, określone wskaźnikami produktu i wskaźnikami finansowymi, wyznaczone do osiągnięcia do końca 2018 r. zostały zrealizowane
w ramach pięciu priorytetów Programu. Wskaźniki produktu dla Priorytetu 1
zostały osiągnięte i przekroczone w niewielkim stopniu, dla pozostałych
priorytetów były wyższe kilkukrotnie lub kilkunastokrotnie. W przypadku
czterech wskaźników finansowych dwa przekroczyły planowane wartości
kilkunastokrotnie, jeden trzykrotnie, a tylko jeden był zbliżony do wartości
planowanej. Wskaźniki dla Priorytetu 6 nie zostały wykonane, gdyż potencjalni beneficjenci nie byli zainteresowani realizacją zadań objętych
tym priorytetem, tj. publikacjami naukowymi i promocją środowiska morskiego. Komisja Europejska, decyzją z dnia 12 września 2019 r. potwierdziła, że cele pośrednie dla Priorytetów 1, 2, 3, 4 i 5 zostały osiągnięte.

[str. 50–52]

Osiągnięcie celów
pośrednich PO RYBY
2014–2020

Agencja i samorządy województw egzekwowały od beneficjentów obowiązek składania sprawozdań z realizacji dofinansowywanych operacji. Większość sprawozdań wymagała dokonania poprawek i uzupełnień
dotyczących zgodności z postanowieniami umów o dofinansowanie, osiągnięcia realizowanych wskaźników, dostarczenia poprawnych załączników.
Beneficjenci dokonywali poprawek i uzupełnień w wymaganym terminie
14 dni. Stwierdzono tylko pojedyncze przypadki nieprawidłowości dotyczące zaniechania egzekwowania od beneficjentów terminowego składania
sprawozdań z realizacji operacji.
[str. 55–56]

Egzekwowanie
sprawozdań
od beneficjentów

Monitorowanie realizacji PO RYBY 2014–2020 rzetelnie prowadzone
było przez wszystkie kontrolowane jednostki. Instytucje pośredniczące
gromadziły informacje dotyczące realizacji Programu i terminowo przekazywały do Instytucji Zarządzającej, a ta dysponowała bieżącymi danymi
dotyczącymi postępów wdrażania Programu oraz osiągniętych efektów rzeczowych. Funkcjonujący monitoring przyczynił się do odpowiednio wczesnego zidentyfikowania zagrożenia niespełnienia zasady n+3 w latach
2018–2019 i podjęcia skutecznych działań w celu jej zrealizowania.

[str. 53–55]

Zapewniono
monitorowanie realizacji
PO RYBY 2014–2020

Instytucja Zarządzająca zapewniła funkcjonowanie system nadzoru
nad wdrażaniem PO RYBY 2014–2020 przez instytucje pośredniczące.
System obejmował ocenę postępów wdrażania Programu na podstawie
sprawozdań z wykorzystania środków finansowych i wykonania mierników
realizacji celów pośrednich oraz końcowych, a także sprawozdań z realizacji rocznych planów kontroli sporządzanych przez instytucje pośredniczące. Instytucja Zarządzająca otrzymywała do weryfikacji i akceptacji
prognozy wydatków na bieżący rok oraz na następny, a także informacje
o wynikach kontroli oraz audytów dotyczących systemu zarządzania i kon-

Nadzór Instytucji
Zarządzającej
nad instytucjami
pośredniczącymi
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Kontrole systemowe
Instytucji Zarządzającej

Nie w pełni skuteczny
nadzór Prezesa ARiMR
nad realizacją PO RYBY
2014–2020
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troli w instytucjach pośredniczących. Instytucja Zarządzająca na podstawie tych informacji podejmowała działania naprawcze: zmiany przepisów
prawa, dodatkowe nabory wniosków o dofinansowanie, przekazywanie
pism monitujących w celu sprawniejszej obsługi wniosków. Do Prezesa
ARiMR skierowała wielokrotnie pisemne polecenia dotyczące terminowości realizacji Programu. Pisma takie skierowano również do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organu nadzorującego Agencję. [str. 56–60]

Instytucja Zarządzająca przeprowadzała kontrole systemowe w oddziałach regionalnych ARiMR oraz w samorządach województw określone
w planach rocznych. W wyniku każdej kontroli przekazywano jednostkom
kontrolowanym wystąpienia pokontrolne. Stwierdzono przypadki przewlekłego (ponad pięć miesięcy) przekazywania przez Instytucję Zarządzającą
wystąpień pokontrolnych. Zdaniem NIK, ze względu na wysoką dynamikę
wdrażania Programu przekazanie zaleceń pokontrolnych po tak długim
okresie od zakończenia kontroli może spowodować opóźnienie we wprowadzaniu działań naprawczych, a także może osłabiać efekt następczy przeprowadzonych kontroli.
[str. 57–58]

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie w pełni skutecznie sprawował nadzór nad terminowością rozpatrywania wniosków
o dofinasowanie. Prezes ARiMR realizował zadania w zakresie PO RYBY
2014–2020. W ramach nadzoru zadania te wykonywało pięć departamentów Centrali, w tym zadania Departamentu Wsparcia Rybactwa dotyczyły
wdrażania PO RYBY 2014–2020, pozostałe departamenty wykonywały
zadania nadzoru w zakresie realizacji kontroli na miejscu, sprawozdawczości, pomocy technicznej oraz współpracy z samorządami województw.
Ponadto Departament Audytu Wewnętrznego zrealizował audyt dotyczący
wdrażania Programu, a Departament Kontroli Wewnętrznej przeprowadził siedem kontroli problemowych w tym zakresie. Agencja w sposób nieuprawniony instruowała oddziały regionalne o przedłużeniu ustawowego
terminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, a wnioski te nieterminowo rozpatrywano we wszystkich skontrolowanych oddziałach regionalnych ARiMR.
[str. 36–37, 60–61]

4. WNIOSKI
W związku z wynikami kontroli i wdrażaniem do 2023 r. PO RYBY
2014–2020 oraz wobec perspektywy programowo-finansowej UE na lata
2021–2027, Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na potrzebę:

1) wzmocnienia nadzoru nad instytucjami pośredniczącymi w zakresie
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w terminie określonym
w ustawie o EFMR w celu zapewnienia efektywności wdrażania środków
Programu,

Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej

2) podjęcia działań na rzecz zwiększenia wydatkowania środków o niskim
stopniu wykorzystania limitu w ramach działań PO RYBY 2014–2020,
z uwzględnieniem Priorytetu 6,

3) przeprowadzenia z udziałem instytucji pośredniczących skutecznych
działań informacyjno-promocyjnych w celu poprawy jakości dokumentacji składanej przez beneficjentów Programu;

1) podjęcia działań na rzecz usprawnienia wdrażania działań PO RYBY
2014–2020, w tym wzmocnienia nadzoru w celu terminowego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie, m.in. przez:

Prezes Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

− utrzymanie potencjału pracowników specjalizujących się w obsłudze
PO RYBY 2014–2020 z uwzględnieniem systemu szkoleń dla zapewnienia ich zastępowalności,

− zintensyfikowanie szkoleń z udziałem podmiotów świadczących
usługi doradcze dla beneficjentów Programu w celu zminimalizowania liczby niepoprawnie składanych wniosków o dofinansowanie.
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5.1. Wdrażanie działań Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze na lata 2014–2020
Opracowanie
PO RYBY 2014–2020

Proces opracowania PO RYBY 2014–2020 koordynował minister właściwy
do spraw rybołówstwa (do dnia 15 listopada 2015 r. ministrem właściwym
do spraw rybołówstwa był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a od dnia
16 listopada 2015 r. jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej). W 2013 r. minister powołał grupę roboczą do spraw opracowania
Programu, w skład której weszli przedstawiciele m.in. Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego, organizacji pozarządowych oraz ochrony
środowiska, przedstawiciele nauki, a także odpowiedzialni za zintegrowaną politykę morską. Grupa pełniła rolę opiniodawczo-doradczą ministra
w zakresie m.in. opracowania podziału środków finansowych na poszczególne priorytety, cele szczegółowe i działania, a także zasad udzielania
pomocy.
Projekt PO RYBY 2014–2020 został poddany konsultacjom społecznym,
trwających od września do października 2013 r., zgłoszono około 450 uwag
merytorycznych i redakcyjnych.

Projekt Programu został poddany również ocenie ex-ante. W 2013 r. MRiRW
ogłosiło zamówienie publiczne na wykonanie tej oceny. Wybrany wykonawca przedstawiał uwagi i kolejne wersje raportu, a w grudniu 2014 r.
przekazał ostateczną wersję raportu końcowego.

Opublikowanie rozporządzenia nr 508/2014 w dniu 20 maja 2014 r.
było istotne w pracach nad PO RYBY 2014–2020, gdyż dotychczasowe prace
nad jego opracowaniem prowadzone były w oparciu o projekt tego rozporządzenia. W związku z opublikowaniem rozporządzenia w MRiRW przyjęto następujący harmonogram prac nad Programem:
− maj–czerwiec 2014 r. – przedstawienie przez Komisję Europejską alokacji środków finansowych z EFMR dla Polski,

− czerwiec–wrzesień 2014 r. – prace nad ostateczną treścią projektu
PO RYBY 2014–2020,

− październik 2014 r. – przesłanie projektu PO RYBY 2014–2020 do Komisji Europejskiej,

− marzec 2015 r. – zatwierdzenie Programu, przy uwzględnieniu sześciomiesięcznego okresu, który Komisja Europejska ma na zatwierdzenie
programu operacyjnego.

Proces przyjęcia Programu okazał się długotrwały, niż zakładano. Projekt
Programu został wysłany do Komisji w dniu 22 maja 2015 r., stanowisko
Komisji do programu zostało przestawione 28 sierpnia 2015 r. Stanowisko
Polski do wszystkich uwag zgłoszonych przez Komisję przekazano w trybie
roboczym 16 września 2015 r., a po uwagach zgłoszonych przez Dyrekcję
Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa zmodyfikowany projekt Programu został przesłany do Komisji w dniu 1 października 2015 r.
przez system SFC 20148.
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PO RYBY 2014–2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją C(2015) 7396 z dnia 22 października 2015 r., a więc siedem miesięcy
później, niż określono w harmonogramie przyjętym w 2014 r.
Dotychczas PO RYBY 2014–2020 został raz zmieniony. Zmiana została
zatwierdzona przez Komisję w dniu 23 listopada 2018 r. decyzją wykonawczą nr C(2018) 8003 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2015) 7386.

Zmiana Programu
w 2018 r.

W rocznym sprawozdaniu z realizacji EFMR w 2016 r. podano, że „(…)
ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego nie pozwalała na pełną prawidłową implementację Programu Operacyjnego (…)”.

Konieczność zmiany
ustawy o EFMR
przyczyną opóźnienia
uruchomienia
PO RYBY 2014–2020

Główną przyczyną zmiany Programu oraz podziału środków finansowych
była zmiana uwarunkowań społeczno–gospodarczych prowadzenia działalności w segmencie rybołówstwa morskiego, a także: poprawa efektywności
wydatkowania środków EFMR (np. realokacja z działania 2.2 na działanie 2.1;
z działania 4.1 na działania 4.2 i 4.3); dostosowanie podziału środków
do zmiany Programu, oraz – w zakresie realokacji środków z poddziałania 1.4.2 na działanie 1.2 – umożliwienie otrzymania dofinansowania
wszystkim wnioskodawcom w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego w dniu 20 kwietnia 2018 r. w ramach działania 1.2. Zmiana
stanowiła odpowiedź na postulaty zgłoszone przez interesariuszy PO RYBY
2014–2020 reprezentujących środowisko rybaków morskich. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu
11 grudnia 2019 r. Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ poinformował o prowadzeniu prac mających na celu kolejną zmianę Programu.

Zmiany we wdrażaniu Programu wprowadzone ustawą z dnia 22 lipca
2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego9,
która weszła w życie w dniu 9 września 2016 r. dotyczyły m.in.:
− wskazania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako instytucji pośredniczącej w zakresie Priorytetu 6 oraz pomocy technicznej
(art. 6 ust. 1 pkt 1);

− podstaw odmowy pomocy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy w przypadku gdy zostanie wyczerpany limit środków określony w ramach
danego naboru (art. 9 ust. 1);

− zobowiązania ministra właściwego do spraw rybołówstwa do określenia
limitu środków finansowych przyznawanych w ramach pomocy technicznej dla poszczególnych beneficjentów (art. 9 ust. 5);

− umożliwienia ARiMR ubieganie się o pomoc techniczną w ramach programu operacyjnego, w sytuacji gdy Agencja, jako instytucja pośrednicząca,
realizuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie pomocy technicznej. Dotychczasowy stan prawny uniemożliwiał ARiMR występowanie
w roli beneficjenta pomocy technicznej w ramach PO RYBY 2014–2020
(art. 13 ust. 2 pkt 2);
9

Dz. U. poz. 1203.
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− rozszerzenia zakresu delegacji ustawowej, tak aby w rozporządzeniach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy obok trybu i warunków
oraz terminu zawierania umów o dofinansowanie można było określić
katalog beneficjentów, jak również szczegółowe wymagania jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie (art. 24 ust. 3);

− umożliwienia realizacji zadań wynikających z art. 39, art. 47 i art. 49
rozporządzenia nr 508/2014 zgodnie z którymi państwo członkowskie
jest zobowiązane do wskazania podmiotów posiadających doświadczenie lub kompetencje w zakresie realizacji, zatwierdzania lub doradztwa
realizacji operacji finansowanych w ramach EFMR. Celowe wydatkowanie
środków finansowych wymagało uszczegółowienia listy beneficjentów
mogących skorzystać z przewidzianych form wsparcia (art. 24 ust. 3a);
− określenia obowiązku w drodze rozporządzenia katalogu beneficjentów
pomocy technicznej (art. 24 ust. 4);

− określenia katalogu obowiązków podmiotu kontrolowanego świadczonych na rzecz kontrolera w trakcie przeprowadzanej kontroli
m.in. w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach programu
operacyjnego (art. 30 ust. a);

− wskazania, że dochodzenie zwrotu pomocy i pomocy technicznej pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 32 ust. 4a).

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na podstawie art. 24
ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o EFMiR, określił w drodze rozporządzeń
szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy
na realizację operacji w ramach Priorytetów 1–6 oraz Pomocy technicznej
w ramach PO RYBY 2014–2020.

Wydawanie rozporządzeń nastąpiło w latach 2016–2017, tj. w II połowie 2016 r. w sprawie działań Priorytetów 1, 3, 4, 5 i Pomocy Technicznej,
w 2017 r. w sprawie działań Priorytetu 2 oraz rozporządzenie w sprawie
Priorytetu 6 kończące proces wydania rozporządzeń. Wydawanie rozporządzeń i ich zmiany były poprzedzone akceptacją kryteriów wyboru operacji
przez Komitet Monitorujący PO RYBY 2014–2020.

Delegowanie zadań
Instytucji Zarządzającej
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Z powodu zmiany ustawy o EFMR oraz związanego z tym opóźnienia
w wydawaniu ww. rozporządzeń do sierpnia 2016 r. nie uruchomiono
naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2014–2020.

Niektóre zadania związane z wdrażaniem PO RYBY 2014–2020, Instytucja
Zarządzająca przekazała do realizacji przez instytucje pośredniczące, których zadania zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o EFMR pełnią: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządy województw.
Zadania Instytucji Zarządzającej zostały przekazane do realizacji ARiMR
na podstawie porozumienia nr 01/MGMiŻŚ/ARiMR z dnia 9 grudnia 2016 r.,
(zmienionego aneksem nr 1 z dnia 29 marca 2018 r.) zawartego pomiędzy
Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a Prezesem ARiMR.
Odnośnie do zadań samorządów województw jako instytucji pośredniczących Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał rozpo-
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rządzenie z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez samorząd województwa zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań10.
W 2019 r. przy wdrażaniu PO RYBY 2014–2020 było zatrudnionych:

Zasoby ludzkie

− w Instytucji Zarządzającej 98 osób na 96 etatów,

− w ARiMR 308 osób na 102 etaty (56 etatów w Centrali i 46 w oddziałach regionalnych),

− w urzędach marszałkowskich łącznie 250 osób, na 128 etatów (zatrudnienie było zróżnicowane, w trzech urzędach wyniosło od 23,9 do 11,5 etatu,
a w pozostałych trzynastu od 10 do 3,5 etatu).

Łącznie przy wdrażaniu PO RYBY zaangażowanych było 656 osób zatrudnionych na 326 etatach w Instytucji Zarządzającej, w ARiMR i w 16 urzędach marszałkowskich.

W skontrolowanych jednostkach, z wyjątkiem Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, pracownicy z doświadczeniem zdobytym przy wdrażaniu
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (PO RYBY 2007–2013)
stanowili większość obsługujących PO RYBY 2014–2020. Pracownicy kontrolowanych jednostek mieli określone zakresy czynności i odpowiedzialności dotyczące wdrażania PO RYBY 2014–2020 oraz zostali odpowiednio
przeszkoleni w zakresie obsługi Programu.

W trzech z czterech skontrolowanych oddziałach regionalnych stwierdzono
problemy kadrowe związane z rezygnacją ze świadczenia pracy przez wykwalifikowanych pracowników oraz z trudnością w naborze ich następców.

Problemy kadrowe
w oddziałach
regionalnych ARiMR

Przykłady

W Pomorskim Oddziale Regionalnym w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego problemy kadrowe występowały co najmniej od 2015 r. Przyczyną rotacji pracowników było głównie niskie wynagrodzenie oferowane przez ARiMR (średnia to
ok. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
z maja 2019 r.). Ponadto trójmiejski rynek pracy, cechował się niską stopą bezrobocia (2,4% przy średniej krajowej 5,6%). W 2019 r. w Oddziale były wakaty
i trudności w ich zapełnieniu. Praca w nadgodzinach nie była w stanie ich wyrównać, co było jedną z przyczyn nieterminowego rozpatrywania wniosków.

W Wielkopolskim Oddziale Regionalnym w maju i kwietniu 2019 r. nie została
zapewniona wystarczająca obsada stanowisk pracy przeznaczonych do realizacji zadań PO RYBY 2014–2020, co miało związek z rezygnacją z pracy kilku
doświadczonych i wysoko wyspecjalizowanych pracowników Biura Wsparcia Inwestycyjnego, będącego newralgiczną dla realizacji Programu komórką
organizacyjną Oddziału. Jak podano, zaoferowane podwyżki nie były wystarczające, aby zatrzymać pracowników należało podnieść wynagrodzenie
o co najmniej 30%.
W Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym, w 2018 r. rekrutacja na stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy (nabór na zastępstwo)
została zakończona ze względu na brak zainteresowanych.

10 Dz. U. z 2019 r. poz. 1366.
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Praca w nadgodzinach

W czterech skontrolowanych oddziałach regionalnych ARiMR na skutek spiętrzenia prac związanych z obsługą wniosków o dofinansowanie,
a także problemów kadrowych rozpatrywanie wniosków wykonywane
było w godzinach nadliczbowych.
Przykłady

W Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR, w latach 2015–2019
(do 30 kwietnia) w związku z realizacją PO RYBY 2014–2020 pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego przepracowali łącznie 6210 nadgodzin
(w 2015 r. – 652 nadgodziny, w 2016 r. – 852, w 2017 r. – 2023, w 2018 r.
– 1888 i w 2019 r. – 725), a pracownicy Biura Kontroli na Miejscu ok. 20 nadgodzin. Niektórzy pracownicy BWI przepracowali rocznie ponad 150 nadgodzin
(w 2016 r. jedna osoba, w 2017 r. osiem, a w 2018 r. trzy osoby). Liczba płatnych nadgodzin wyniosła w BWI 4155,5 (w 2016 r. – 336, w 2017 r. – 1557,5,
w 2018 r. – 1538,5 i w 2019 r. – 723,5).
W Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym, w 2017 r, spośród 13 pracowników Biura Wsparcia Inwestycyjnego, pięciu wykonywało pracę w godzinach nadliczbowych (łącznie 357 godzin). W 2018 r., spośród 44 pracowników
– 35 (łącznie 958 godzin). W 2019 r. (do 31 maja) – 32 (łącznie 385 godzin).

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym w sytuacji wpływu dużej
liczby wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność ich obsługa
była realizowana w nadgodzinach (w 2016 r. – 101, w 2017 r. – 517, w 2018 r.
– 314 i w I półroczu 2019 r. – 156).
Wielkopolski Oddział Regionalny w 2019 r. na wniosek Biura Wsparcia Inwestycyjnego otrzymał zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych m.in. w zakresie obsługi PO RYBY 2014–2022 (1,5 tys. nadgodzin).

Opracowanie procedur

Spośród czterech skontrolowanych urzędów marszałkowskich w jednym
urzędzie PO RYBY 2014–2020 był realizowany w godzinach nadliczbowych
i korzystano z tego rozwiązania od 2017 r.
Centrala ARiMR opracowała procedury określające wdrażanie PO RYBY
2014–2020, które zostały zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą.

Do obsługi działań PO RYBY 2014–2020 w ramach Priorytetów 1–3 i 5–6,
wdrażanych przez ARiMR, wykorzystywanych było 11 książek procedur
obejmujących ogólne zagadnienia, z tego jedna książka została raz zmieniona. Do obsługi wniosków o dofinansowanie stosowano siedem książek procedur, które zmieniono 18 razy, a do obsługi wniosków o płatność
– osiem książek procedur, które zmieniono 12 razy.

W ramach Priorytetu 4, wdrażanego przez samorządy województw,
stosowanych było dziewięć książek procedur do ogólnych zagadnień,
które zmieniono cztery razy. Ponadto korzystano z czterech książek procedur do obsługi wniosków o dofinansowanie (zmienione dziewięć razy)
i czterech książek procedur do obsługi wniosków o płatność (zmienione
sześć razy).
Działania informacyjno-promocyjne
oraz szkolenia
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Książki zawierały m.in. procedury i instrukcje oraz karty kontrolne,
a także wzory raportów z czynności kontrolnych.

Instytucja Zarządzająca, we współpracy z instytucjami pośredniczącymi,
opracowywała roczne plany informacji i promocji PO RYBY 2014–2020
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przekazywane do wiadomości Komitetowi Monitorującemu. W Planach zostały określone m.in. grupy docelowe oraz sposoby komunikacji,
w tym sposoby ewaluacji prowadzonych działań przez instytucje pośredniczące.

Instytucja Zarządzająca realizowała zadania związane z promocją PO RYBY
2014–2020 polegające m.in. na informowaniu potencjalnych beneficjentów, partnerów gospodarczych i społecznych o możliwościach i zasadach uzyskania dofinansowania w ramach Programu. Informowano
również o udziale finansowym Unii Europejskiej w realizacji Programu
jak i poszczególnych operacji.

W ramach działań informacyjnych–promocyjnych: zamieszczano aktualne
informacje dotyczące wdrażania PO RYBY 2014–2020 na stronie internetowej MGMiŻŚ, opracowano materiały informacyjno-promocyjne i udostępniano w formie wydruków, przygotowywano artykuły sponsorowane,
a także audycje oraz materiały emitowane w radio i w telewizji, organizowano spotkania, szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria z przedstawicielami sektora rybackiego, sponsorowano imprezy promocyjne takie
jak Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE
Narodowy. W akcjach promocyjnych uczestniczyli przedstawiciele MGMiŻŚ.

Agencja prowadziła działania informujące o możliwości skorzystania
ze wsparcia finansowego w ramach PO RYBY 2014–2020. Przygotowała
w latach 2017–2018 cykl audycji „Teraz RYBY”. Cykl w każdym roku składał się z 12 odcinków premierowych emitowanych na antenie TVP3 Szczecin oraz na antenie TVP3. Łączna liczba emisji w 2017 r. wyniosła 72,
natomiast w 2018 r. – 79. Ponadto na portalu www.arimr.gov.pl publikowano komunikaty Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie, w tym o terminie i warunkach ubiegania się o wsparcie w ramach
Programu. Informacje o naborach były publikowane na profilach ARiMR
w mediach społecznościowych.

Departament Wsparcia Rybactwa przeprowadził 10 szkoleń dla około 1025
potencjalnych beneficjentów, dotyczących możliwości i warunków skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach PO RYBY 2014–2020. Ponadto
siedem oddziałów regionalnych (OR) przeprowadziło łącznie 37 takich
szkoleń dla około 2626 osób. Najwięcej, tj. 16 szkoleń przeprowadził
Pomorski OR dla około 2055 uczestników. Zachodniopomorski OR przeprowadził trzy szkolenia dla około 150 uczestników.

Agencja rozpoczęła prace na budową systemu informatycznego LIDER
(system LIDER) w I połowie 2015 r. Założenia projektu budowy systemu
przewidywały sukcesywne dostarczanie kolejnych funkcjonalności i szybką
reakcję na zmiany. W 2016 r. zostały uruchomione funkcjonalności systemu
umożliwiające obsługę naborów wniosków o dofinansowanie, tj. bieżące
wprowadzanie danych dotyczących finansowanych operacji, a także generowanie zleceń płatności. Od kwietnia 2016 r. do końca października 2018 r.
wprowadzono 28 aktualizacji wersji oprogramowania, z tego 20 wersji
poprawiało funkcjonalności w systemie. Wprowadzono również aktualizacje likwidujące błędy oprogramowania. W dniu 2 sierpnia 2017 r. wystąpiła jedna awaria systemu LIDER, którą usunięto tego samego dnia.

Budowa systemu
informatycznego LIDER
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Brak istotnych
funkcjonalności w 2017 r.

System LIDER był przedmiotem audytu desygnacyjnego przeprowadzonego
przez Instytucję Audytową (Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) pod
koniec 2017 r. Sprawozdanie wstępne Instytucji Audytowej zawierało następujące rekomendacje dotyczące funkcjonalności systemu informatycznego:

− usprawnienie procesu przekazywania uprawnień do systemu LIDER
dla użytkowników zewnętrznych;

− poprawa poziomu dostępności do danych dla użytkowników systemu;

− zmodyfikowanie systemu finansowo-księgowego (EBS) i systemu LIDER
w taki sposób, aby dane między nimi przekazywane były bez ingerencji użytkownika;
− rozbudowanie systemu LIDER o moduł raportujący udostępniający Instytucji Certyfikującej wszystkie niezbędne do poświadczeń dane;

− rozbudowanie systemu LIDER o możliwość generowania raportów
z podziałem na priorytety, podmioty zawierające umowę o dofinansowanie i lata, a także dostępu do danych dotyczących alokacji oraz środków krajowych przeznaczonych na współfinansowanie;

− zapewnienie Instytucji Certyfikującej niezbędnych funkcjonalności,
tj. wprowadzania do systemu danych dotyczących: wniosku o płatność
okresową, ostatecznego wniosku o płatność okresową, rocznego zestawienia wydatków;

− zaimplementowanie pól 49 i 60–70 wskazanych w załączniku nr 3 do rozporządzenia nr 480/2014.

Spełnienie wymogów
desygnacji w zakresie
systemu informatycznego
w 2018 r.

Z powodu braku w systemie LIDER powyższych funkcjonalności, zapewniających kompleksową obsługę Programu proces desygnacji podmiotów
odpowiedzialnych za zarządzanie i kontrolę prowadzony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie został zakończony.
Z tego powodu nie było możliwe składanie wniosków refundacyjnych
do Komisji Europejskiej.

Spełnienie kryteriów desygnacji przez system informatyczny wspomagający wdrażanie PO RYBY 2014–2020 zostało zweryfikowane w wyniku
audytu przeprowadzonego przez Instytucję Audytową, na podstawie
którego Szef Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 18 lipca 2018 r.
przekazał Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opinię
w sprawie spełnienia przez Instytucję Zarządzającą, z uwzględnieniem
funkcji delegowanych do Instytucji Pośredniczących, a także Instytucję Certyfikującą kryteriów desygnacji, dotyczących m.in. systemu informatycznego.

Instytucja Zarządzająca stale nadzorowała proces wdrażania przez ARiMR
rekomendacji wynikających z audytu desygnacyjnego, a także współpracowała z Agencją oraz z Instytucją Certyfikującą w sprawach związanych
z rozwojem systemu LIDER. System był udoskonalany i dostosowywany
do nowych wymagań, przede wszystkim w zakresie funkcjonalności narzędzia Elasticsearch11 pozwalającego generować raporty w formacie MS Excel
z zagregowanych danych z systemu LIDER. W zakresie monitorowania i spra-
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11 Narzędzie informatyczne pozwalające na wyszukiwanie i analizę danych.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
wozdawczości, wprowadzano aktualizacje w narzędziu Elasticsearch pozwalające w znacznie sprawniejszy sposób generować raporty z informacjami
dotyczącymi zarówno poszczególnych operacji jak i danych zbiorczych.
W oddziałach regionalnych Agencji dopiero w II połowie 2019 r. planowano
uruchomić dodatkowe funkcjonalności systemu, wspomagające obsługę
Programu i obniżające jej pracochłonność, dotyczące monitorowania realizacji kontroli na miejscu.

Brak niektórych
funkcjonalności
obniżających
pracochłonność

Do czerwca 2019 r. „Moduł KnM” systemu LIDER nie zapewniał danych
niezbędnych do sporządzenia sprawozdań z realizacji kontroli na miejscu dla Instytucji Zarządzającej, np. zbiorczego wykazu nieprawidłowości.
W celu utworzenia tych sprawozdań konieczne było ręczne uzyskiwanie
niektórych danych z biur kontroli na miejscu w oddziałach regionalnych
oraz korzystanie z dodatkowego narzędzia raportowego Elasticsearch,
wspomagającego i umożliwiającego tworzenie sprawozdań. Agencja planowała zrezygnować z manualnego uzyskiwania danych z biur kontroli
na miejscu w II połowie 2019 r., po przeprowadzeniu pozytywnych testów
poprawności danych. Brak wsparcia informatycznego był przyczyną nierzetelnej sprawozdawczości, co z kolei generowało dodatkowy nakład pracy
na wprowadzenie korekt do sprawozdań.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż pomimo że prace nad budową
systemu informatycznego LIDER były prowadzone blisko od czterech lat
a system zarządzania i kontroli dla PO RYBY 2014–2020 nie różnił się
od PO RYBY 2007–2013, to nie zostały wdrożone dodatkowe funkcjonalności systemu obniżające pracochłonność obsługi Programu. Zdaniem NIK,
uruchomienie tych funkcjonalności w II połowie 2019 r. było spóźnione.
Przykład

W Wielkopolskim OR ARiMR badanie próby 10 miesięcznych przekazanych
do Centrali ARiMR sprawozdań dotyczących danych w zakresie monitoringu
kontroli na miejscu wykazało, że:
– w
 sprawozdaniu z dnia 5 września 2018 r. za sierpień 2018 r. podano błędny typ
dwóch wniosków – sprawozdanie zostało skorygowane w dniu 21 września 2018 r.,

– w
 sprawozdaniu z dnia 5 listopada 2018 r. nie ujęto czterech kontroli przyjętych do realizacji – korektę wprowadzono w dniu 22 listopada 2018 r.,

– w
 sprawozdaniach za okres od lipca 2018 r. do marca 2019 r. nie wykazano
czterech kontroli – korektę wprowadzono w dniu 21 maja 2019 r.

Przyczyną ujawnionych błędów było m.in. kopiowanie danych z systemu LIDER
oraz ręczne przepisywanie niektórych danych z raportów z czynności kontrolnych. Ponadto dane z raportów wprowadzano dwukrotnie, tj. do systemu
LIDER oraz do pliku monitoringowego. Czynności te były pracochłonne i obarczone ryzykiem wystąpienia błędu.

Celem desygnacji instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO RYBY
2014–2020, tj. instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczących
oraz instytucji certyfikującej jest weryfikacja spełniania przez nie kryteriów
desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia nr 1303/2013
odnoszących się do: wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania.

Desygnacja
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Proces desygnacji PO RYBY 2014–2020 został określony w zarządzeniu
nr 10/2017 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw desygnacji12.
Projekt rozporządzenia opiniowało Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów. Zgodnie z § 3 ust. 1 zarządzenia Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udziela desygnacji instytucji zarządzającej,
instytucji pośredniczącej oraz instytucji certyfikującej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Komitet do spraw desygnacji po potwierdzeniu
pozytywną opinią i sprawozdaniem Instytucji Audytowej.
Zgodnie z § 1 ust. 2 zarządzenia, w skład Komitetu do spraw desygnacji
wchodzą: przewodniczący – Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ, trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw finansów publicznych, trzej przedstawiciele MGMiŻŚ oraz przedstawiciel ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego – w charakterze obserwatora, bez prawa głosu.
Do zadań Komitetu należy w szczególności (§ 2):
− przegląd spełnienia przez instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą oraz instytucje pośredniczące kryteriów desygnacji;

− udzielanie Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
rekomendacji w zakresie desygnacji, w tym również w odniesieniu
do zastrzeżeń wniesionych przez instytucję, której odmówiono desygnacji, zawieszono albo wycofano udzieloną desygnację;

− opiniowanie planu działań naprawczych.

Wymóg zapewnienia w procesie desygnacji całkowitej bezstronności i niezależności określony w art. 123 rozporządzenia nr 1303/2013 został spełniony poprzez rozwiązania organizacyjne mające na celu zapewnienie
niezależności Komitetu do spraw desygnacji od Instytucji Zarządzającej:

− do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu do spraw desygnacji wyznaczono Podsekretarza Stanu w MGMiŻŚ, który nadzoruje
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz nie nadzoruje Departamentu Rybołówstwa wykonującego zadania Instytucji Zarządzającej;

− wyłączono możliwość przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w zakresie realizacji PO RYBY
2014–2020 (zadania te wykonuje Wydział Kontroli w Departamencie
Rybołówstwa);

− zobowiązano członków Komitetu do złożenia pisemnych oświadczeń
dotyczących niewystąpienia okoliczności wyłączenia z udziału w pracach Komitetu na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego13.

Weryfikację spełnienia kryteriów desygnacji Instytucja Audytowa przeprowadziła po otrzymaniu pisma Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 27 lipca 2017 r., informującego o gotowości Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Certyfikującej oraz instytucji pośredniczących do poddania się
ocenie w zakresie spełnienia tych kryteriów.

26

12 Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 10, ze zm.
13 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Zalecenia Instytucji Audytowej z grudnia 2017 r. zawarte w sprawozdaniu
wstępnym z przeprowadzonego audytu dotyczącego stanu spełnienia kryteriów desygnacji dotyczyły:

− ustalenia zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach
Programu oraz uwzględnienia wymogu zachowania konkurencyjnego
wyboru wykonawcy we wzorach umów o dofinansowanie oraz procedurach obsługi wniosków o płatność, obowiązujących w ramach działań Priorytetu 4;
− opracowania i wdrożenia procedur horyzontalnych, w tym dotyczących metodologii wyboru operacji podlegających kontroli na miejscu
oraz kontroli ex-post;

− dostosowania funkcjonalności systemu informatycznego wspierającego
wdrażanie i obsługę PO RYBY 2014–2020 (system LIDER);

− opracowania i wdrożenia procedury zwalczania nadużyć finansowych.

Sposób wdrożenia zaleceń zawartych w sprawozdaniu został zweryfikowany przez Instytucję Audytową, która pismem z dnia 18 lipca 2018 r.,
przekazała Instytucji Zarządzającej opinię i sprawozdanie w sprawie spełnienia przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Certyfikującą kryteriów
desygnacji.

W dniu 25 lipca 2018 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – po uzyskaniu rekomendacji udzielonej uchwałą Nr 2/18 Komitetu
do spraw desygnacji z dnia 25 lipca 2018 r. – udzielił desygnacji instytucjom
odpowiedzialnym za wdrażanie PO RYBY 2014–2020.

Zgodnie z art. 124 rozporządzenia nr 1303/2013, Instytucja Zarządzająca
przekazała Komisji Europejskiej dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procedury i udzielenie desygnacji instytucjom w ramach PO RYBY
2014–2020 (pismo z dnia 26 lipca 2018 r.). Komisja w piśmie z dnia 26 października 2018 r. nie zgłosiła uwag do funkcjonowania systemu zarządzania
i kontroli PO RYBY 2014–2020.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013 Instytucja Certyfikująca mogła przedkładać do Komisji Europejskiej wnioski o płatność
okresową w celu refundacji poniesionych wydatków na płatności na rzecz
beneficjentów PO RYBY 2014–2020 do dnia 31 lipca po upływie poprzedniego roku obrachunkowego. Składanie wniosków refundacyjnych za lata
2017–2018 nie było możliwe, gdyż zgodnie z ww. przepisem pierwszego
wniosku o płatność okresową nie składa się przed powiadomieniem Komisji o desygnacji instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej.

Dopiero w dniu 30 lipca 2018 r., po poinformowaniu Komisji Europejskiej
o udzieleniu desygnacji Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej (25 lipca
2018 r.), na podstawie przekazanych w okresie od dnia 27 listopada 2017 r.
do dnia 20 lipca 2018 r. czterech poświadczeń wydatków do wniosku o płatność okresową, Instytucja Certyfikująca przedłożyła do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność okresową na łączną kwotę 23 472,1 tys.
euro. Wypłata zaliczek z EFMR w pomniejszonych kwotach w stosunku
do kwot należnych nie spowodowała konieczności uruchomienia alternatywnego źródła finansowania.

Opóźnienie w refundacji
poniesionych wydatków
z EFMR
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Brak harmonogramów
naboru wniosków
o dofinansowanie

Agencja nie miała harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie. Działania w tym zakresie podjęto w okresie uruchomienia pierwszych naborów. Agencja zwróciła się pismem z dnia 29 września 2016 r.
do Instytucji Zarządzającej o przedstawienie harmonogramu naborów
wniosków o dofinansowanie na lata 2016–2017. Agencja wskazała, że taki
harmonogram jest niezbędny do koordynacji prac nad procedurami,
systemem informatycznym oraz do prognozowania środków na płatności,
a także jest oczekiwany przez sektor rybacki, ponieważ umożliwi wnioskodawcom przygotowanie się do kolejnych naborów.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 6 października 2016 r. udzieliła
odpowiedzi na powyższe pismo ARiMR informując, że nie określi długoterminowego harmonogramu, ponieważ byłby on obarczony dużym ryzykiem
nieadekwatności. Priorytetem było zachowanie elastyczności przy sukcesywnym uruchamianiu jak największej liczby działań. Ponadto wskazała,
że ARiMR będzie na bieżąco informowana o potrzebie ogłaszania naborów
wniosków o dofinansowanie.

Nierównomierne
nabory wniosków
o dofinansowanie

Zdaniem NIK długoterminowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie stanowiłby dobrą praktykę przy realizacji Programu, w tym
w organizacji zadań Agencji w tym zakresie.

Agencja uruchamiała poszczególne nabory wniosków o dofinansowanie
na podstawie bieżących informacji przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą i umieszczała na stronie internetowej ogłoszenia o naborze wniosków.

W 2016 r. złożono 718 wniosków o dofinansowanie na kwotę
119 802,9 tys. zł (4,4% limitu środków), zawarto 199 umów na kwotę
48 640,7 tys. zł (1,6% limitu) i zrealizowano 17 płatności na kwotę
742,5 tys. zł, w tym ze środków europejskich – 371,3 tys. zł (0,3% limitu).

Do końca czerwca 2019 r., w ramach poszczególnych działań i poddziałań
PO RYBY 2014–2020, Prezes ARiMR ogłosił łącznie 87 naborów wniosków
o dofinansowanie. W ramach Priorytetu 1 ogłosił 32 nabory, Priorytetu 2
– 15 naborów, Priorytetu 3 – 25 naborów, Priorytetu 5 – 12 naborów, a Priorytetu 6 – trzy nabory.

Pierwszy nabór wniosków miał miejsce od 18 do 31 sierpnia 2016 r.
w ramach działania 3.1. Kontrola i egzekwowanie. Do końca 2016 r. zostało
ogłoszonych dziewięć naborów i złożono 718 wniosków.

W latach 2016–2019 (I półrocze) liczba naborów oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w kolejnych półroczach wdrażania
Programu nie była równomierna. Największą liczbę naborów (20) ogłoszono w I półroczu 2018 r., w okresie tym złożono też największą liczbę
wniosków o dofinansowanie (1955). W II półroczu 2018 r. mimo że ogłoszono 18 naborów to liczba złożonych wniosków była zdecydowanie
niższa i wyniosła 731. Liczbę ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie oraz liczbę złożonych wniosków w ramach PO RYBY 2014–2020
przedstawiono poniżej.
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Liczba ogłoszonych naborów wniosków o dofinasowanie
oraz liczba złożonych wniosków

Infografika nr 2
Liczba ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie oraz liczba złożonych wniosków
II półrocze
2016

I półrocze
2017

II półrocze
2017

I półrocze
2018

II półrocze
2018

I półrocze
2019

655
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971

1 955
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910

9

13
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13

X

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba naborów wniosków
o dofinansowanie

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych ARiMR i MGMiŻŚ.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., w ramach PO RYBY 2014–2020
nie ogłoszono naborów wniosków o dofinansowanie dla pięciu działań.
i n f o g r a fi k a n r 3
Przyczynami nieogłoszenia naboru w ramach następujących działań były:

Nieogłoszone
nabory wniosków
o dofinansowane

− 1.14 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – inwestycje na statkach rybackich (limit 7992,8 tys. zł) – niezakończenie procesu zmiany rozporządzenia
w sprawie Priorytetu
1; PO RYBY 2014-2020
Dynamika wykorzystania
środków
− 1.15 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu
– wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników (limit
80% tys. zł) – niespełnienie przez sektor rybacki (jednostki połowo9991
we o długości całkowitej do 24 m) wymagań dotyczących równowagi
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pomiędzy zdolnościami połowowymi oraz uprawnieniami do połowów;
− 2.460Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze
zrównoważonej akwakultury (brak limitu) – rezygnacja z wdrażania dzia50
łania
z powodu niedostosowania wymogów uzyskania dofinansowania
do40obecnego stanu kształcenia w zakresie rybactwa;

− 2.7 Ubezpieczenie zasobów akwakultury (3996,4 tys. zł) – brak zaintere30
sowania
beneficjentów ubezpieczeniem mienia;

− 5.220Dopłaty do składowania ( limit 10 667 tys. zł) – brak zainteresowania organizacji producentów ryb dopłatami do składowania produktów
10
z powodu
niewystąpienia znaczących zmian cen skupu na rynku produktów rybnych.
0

Kwota limitówWnioski
działań w ramach,
których nie ogłoszono
łącznie
Umowy
Wnioski naborów
Zrealizowane
o dofinansowanie
dofinansowanie
o płatność
płatności
wyniosła 32
647,3 tys. zł, co ostanowiło
tylko 1,1%
budżetu Programu.

Wydatki do
poświadczenia

Decyzje w sprawie wysokości limitów środków finansowych dla poszcze- Określanie limitów
30.06.2017
31.12.2017 podejmował
30.06.2018 Dyrektor
31.12.2018
30.04.2017wniosków
środków30.06.2019
finansowych
gólnych naborów
o dofinansowanie
dla
poszczególnych
Departamentu Rybołówstwa w MGMiŻŚ na podstawie procedury zatwiernaborów
dzania treści ogłoszeń o naborach zawartej w instrukcji wykonawczej
Instytucji Zarządzającej. Określając wysokość limitów bądź ich zmiany,

i n f o g r a fi k a n r 4

29

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Instytucja Zarządzająca kierowała się doświadczeniem, wiedzą i informacjami uzyskanymi od przedstawicieli sektora rybackiego dotyczącymi
ewentualnego poziomu zainteresowania danym naborem i potencjalnymi
operacjami do realizacji oraz stanem wykorzystania środków finansowych
w ramach danego działania.
Decyzje o ewentualnym zwiększeniu limitu środków finansowych
po zakończeniu naborów wniosków o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca podejmowała wówczas, gdy dysponowała informacjami, iż zapewni
to realizację większej liczby projektów. Pisemne informacje w tym zakresie
przekazywano do instytucji pośredniczącej.

Limit środków finansowych na pomoc w ramach danego naboru był pisemnie przekazywany do Agencji. Prezes ARiMR podawał wysokość limitu
w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

Agencja po zakończeniu naborów sprawdzała, czy łączna kwota złożonych wniosków mieściła się w limicie określonym dla naboru. W przypadku, gdy kwota ta przekraczała limit dla naboru i był on niższy niż
limit określony na działanie lub poddziałanie w PO RYBY 2014–2020
Agencja zwracała się do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie kwoty
limitu. Uwzględniano specyfikę działania i uwarunkowania związane z wdrażaniem Programu, np. konieczność realizacji zasady n+3
lub też wskaźników określonych w Programie.

Listy rankingowe

Na 87 przeprowadzonych naborów Instytucja Zarządzająca zwiększyła limity 15 razy, w tym pięć razy w związku z wnioskiem Agencji
w tym zakresie. W dwóch przypadkach wnioski ARiMR nie zostały zaakceptowane i limity pozostały niezmienione.

Listy wniosków o dofinasowanie, tzw. listy rankingowe były sporządzane
przez Departament Wsparcia Rybactwa na podstawie informacji otrzymanych z oddziałów regionalnych lub z Wydziału Oceny Wniosków na podstawie tabeli T–1/493 oraz na podstawie informacji uzyskanych z systemu
LIDER. Listę zatwierdzał Dyrektor Departamentu Wsparcia Rybactwa,
Zastępca Prezesa oraz Prezes ARiMR. Zaakceptowana lista była podawana
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji.

Lista wniosków o dofinansowanie była aktualizowana w następujących
przypadkach:
− dane zawarte we wnioskach o dofinansowanie mające wpływ na ustalenie kolejności na liście rankingowej uległy zmianie, np. liczba punków
za poszczególne kryteria, a także jeśli nastąpiła odmowa przyznania
pomocy lub wycofanie wniosku przez wnioskodawcę (listę aktualizowano nie rzadziej niż co 20 dni);

Rozpatrywanie
wniosków
o dofinansowanie
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− został zwiększony limit środków finansowych dla naboru na polecenie
Instytucji Zarządzającej.

Kolejne etapy rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, zgodnie z obowiązującymi procedurami obejmowały:
− weryfikację wstępną dotyczącą m.in. okoliczności, w których jest wniosek pozostawiany bez rozpatrzenia;

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
− weryfikację formalno-merytoryczną obejmującą sprawdzenie poprawności sporządzenia i złożenia wniosku, w tym wymaganych załączników, a także wezwania do usunięcia braków;

− kontrolę operacji na miejscu, która była przeprowadzana w przypadku, gdy podczas kontroli administracyjnej (formalno-merytorycznej)
zaistniała konieczność weryfikacji faktów wynikających z dołączonych przez wnioskodawcę dokumentów lub zgodności z Programem
oraz z przepisami regulującymi zasady przyznawania i wypłaty pomocy;
− sprawdzenie konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;

− potwierdzenie dostępności środków.

Przeprowadzenie każdego etapu rozpatrywania potwierdzano sporządzeniem dokumentu, którego wzór był zawarty w książkach procedur.

Rozpatrywanie wniosków o płatność, zgodnie z procedurami obejmowało m.in.:

− prawidłowość sporządzenia wniosku, a także wezwanie do usunięcia
braków;

Rozpatrywanie
wniosków o płatność

− kwalifikowalność wydatków oraz obowiązek poniesienia ich w okresie
kwalifikowalności, a także zgodność z zatwierdzonym poziomem dofinansowania;

− poprawność stosowania zasad unijnych i krajowych, w tym dotyczących:
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców lub dostawców, ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, pomocy publicznej
i zamówień publicznych;

− wysokość faktycznie poniesionych wydatków;

− prowadzenie przez beneficjenta oddzielnego systemu księgowego;

− zgodność realizacji operacji z zakresem merytorycznym wskazanym
we wniosku o dofinansowanie, w umowie o dofinansowanie oraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

W siedmiu z ośmiu skontrolowanych jednostek przestrzegano zasad rozpatrywania wniosków o dofinasowanie i wniosków o płatność. Nieprawidłowość polegającą na niezweryfikowaniu prowadzenia przez beneficjenta
oddzielnego systemu księgowego stwierdzono w jednym oddziale regionalnym ARiMR.
Przykład

W Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR w badanej próbie
10 dokumentacji wniosków o płatność w sześciu stwierdzono, że nie zweryfikowano, czy beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową
oraz dokumentację finansowo-księgową środków finansowych zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację
poszczególnych operacji księgowych lub korzystał z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją. Obowiązek ten został
określony w § 6 umów o dofinansowanie zawartych z beneficjentami. Kontrola
na miejscu przeprowadzona po ujawnieniu powyższej nieprawidłowości u jednego z sześciu beneficjentów (w trakcie kontroli NIK) nie stwierdziła nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
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Długotrwałe konsultacje
przy rozpatrywaniu
wniosków

Kontrole krzyżowe

Prawidłowy zakres
i poziom kontroli
na miejscu

Do końca I półrocza 2019 r., w trakcie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wszystkie oddziały regionalne skierowały do Centrali ARiMR łącznie 239 spraw w celu zajęcia stanowiska lub rozstrzygnięcia wątpliwości.
Udzielenie ostatecznej odpowiedzi w 84,5% spraw następowało w terminie miesiąca, a zazwyczaj trwało od kilku do kilkunastu dni. W 7,5% spraw
odpowiadano w okresie 1–2 miesięcy, a w 8,4% – powyżej dwóch miesięcy. W 2018 r. w ramach Priorytetu 2 stwierdzono dziewięć przypadków,
na które udzielono odpowiedzi w okresie od 8 do 11 miesięcy. Do Instytucji
Zarządzającej skierowano 124 sprawy, odpowiedzi udzielono od kilku do kilkunastu dni, w 14,5% spraw w terminie od jednego do dwóch miesięcy.

Instytucje pośredniczące prawidłowo przeprowadzały kontrole krzyżowe mające na celu zapobieganie przypadkom podwójnego finansowania operacji ze środków PO RYBY 2014–2020 oraz innych funduszy
unijnych. Kontrole te obejmowały weryfikacje danych zawartych we wnioskach o płatność lub wnioskach o dofinansowanie z danymi zawartymi w rejestrach i systemach informatycznych obsługujących operacje
w ramach PO RYBY 2014–2020, PO RYBY 2007–2013, PROW 2014–2020
oraz w ramach programów operacyjnych realizujących Politykę Spójności
w latach 2014–2020. Przeprowadzenie kontroli krzyżowej dokumentowano w kartach weryfikacji, których wzory określono w procedurach.

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR ujawnił jeden przypadek
złożenia przez beneficjenta dwóch identycznych wniosków, tj. do Oddziału
i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Postępowanie w Urzędzie Marszałkowskim było już zakończone podpisaniem umowy. Beneficjent został poinformowany, że nie będzie możliwe pozytywne procedowanie jego wniosku ze względu na identyczne
zakresy rzeczowo-finansowe. Pomoc o jaką ubiegał się beneficjent wyniosła 138,5 tys. zł. W pozostałych skontrolowanych oddziałach regionalnych
oraz w urzędach marszałkowskich nie stwierdzono takich przypadków.
Agencja oraz samorządy województw sporządzały plany kontroli na lata
obrachunkowe 2017/2018 oraz 2018/2019 obejmujące okres od dnia
1 lipca do dnia 30 czerwca oraz ich aktualizacje i przekazywały do Instytucji Zarządzającej. Sporządzano i przekazywano również półroczne sprawozdania z realizacji planów kontroli oraz roczne podsumowanie z audytów
i kontroli.

Wielkość próby do kontroli na miejscu na etapie wniosku o płatność końcową została określona przez Instytucję Zarządzającą na poziomie 20%
wytypowanych beneficjentów rocznie, lecz na kwotę nie mniejszą niż 25%
kosztów kwalifikowanych przedstawionych we wnioskach o płatność końcową do zwrotu w danym roku obrachunkowym.
Agencja oraz samorządy województw wykonywały zakresy i poziom kontroli określone w ww. rocznych planach.
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Instytucje pośredniczące przeprowadzały kontrole na miejscu operacji po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji, na etapie
wniosku o płatność końcową, po zakończeniu realizacji (kontrola trwałości)
oraz w innym terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W ARiMR kontrole przeprowadzali pracownicy biur kontroli na miejscu
usytuowanych w oddziałach regionalnych. Realizację kontroli nadzorował
i koordynował Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych
w Centrali ARiMR. Departament na każdy rok obrachunkowy przeprowadzał analizę ryzyka, określał wagi ryzyka dla poszczególnych działań
Programu oraz metody doboru operacji do kontroli na miejscu. Typowanie operacji do kontroli na miejscu odbywało się w oparciu o parametry
zawarte w dokumencie „Wagi ryzyka”. Wyniki tych prac Agencja przekazywała do Instytucji Zarządzającej. Ponadto Departament corocznie dokonywał przeglądu metody doboru próby operacji do kontroli na miejscu
na podstawie wyników kontroli skutkujących sankcjami. Aktualizowano
również wagi ryzyka dla poszczególnych działań Programu.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 1292 kontrole na miejscu,
z tego 653 kontroli, tj. 50,5% rozpoczęto terminowo, tj. w przeciągu 14 dni
roboczych od daty zlecenia kontroli lub typowania. W 2017 r. odsetek
ten wyniósł 66,7%, w 2018 r. – 58,4%, a w 2019 r.– 20%. W 639 przypadkach, tj. w 49,4%, kontrolę rozpoczęto po upływie 14 dni roboczych od daty
zlecenia kontroli lub typowania.
W ramach obsługi działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe przeprowadzono 1070 kontroli na miejscu, z których 502 kontrole,
tj. 46,9% rozpoczęto w wyznaczonym terminie oraz 568 kontroli, tj. 53,1%
rozpoczęto po upływie tego terminu. W ramach obsługi pozostałych działań
przeprowadzono 222 kontrole, z których 151, tj. 68% podjęto w wymaganym terminie i 71 kontroli, tj. 32% po terminie.

Stwierdzono, że opóźnienia w przeprowadzaniu kontroli na miejscu,
nie zagrażały realizacji procesu obsługi wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność.
W wyniku przeprowadzonych 1292 kontroli na miejscu w 884 przypadkach, tj. w 68,8% ARiMR stwierdziła podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości.

W ramach działania 2.5 ARiMR przeprowadziła 1070 kontroli na miejscu, z których w 821 kontrolach, tj. 76,7% stwierdzono nieprawidłowości.
Ustalono w szczególności: mniejszą powierzchnię stawu od zadeklarowanej w 530 kontrolach (49,5%); większą powierzchnię stawu od zadeklarowanej w 447 kontrolach (41,8%); położenie ewidencyjne stawu niezgodne
z danym we wniosku w 214 kontrolach (tj. 20%); granice stawu wykraczające poza granice działki referencyjnej zadeklarowanej we wniosku,
w 302 kontrolach (28,2%); położenie stawu na nie zadeklarowanej działce
referencyjnej w 198 kontrolach (18,5%).
W ramach pozostałych działań przeprowadzono 222 kontrole na miejscu,
w 63 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono w szczególności: niezgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji w 30 kontrolach, tj. 13,5%, niezgodność dokumentów finansowo-księgowych
z zakresem zrealizowanej operacji w 15 kontrolach, tj. 6,8%, rozpoczęcie
i zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem określonym w umowie w ośmiu kontrolach, tj. 3,6%.
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W jednym z czterech kontrolowanych oddziałów regionalnych ARiMR
stwierdzono nieprawidłowość przy realizacji kontroli na miejscu.
Przykład

Monitoring realizacji
kontroli na miejscu
w ARiMR

W Oddziale Warmińsko-Mazurskim, przy badaniu 10 dokumentacji wniosków
o płatność stwierdzono, że w jednym przypadku Oddział nie przeprowadził
kontroli zleconej przez Centralę ARiMR przed dokonaniem płatności końcowej.
Kontrolę zlecono w dniu 4 lipca 2018 r., Oddział nie zrealizował tej kontroli,
a mimo to 29 listopada 2018 r. zlecił dokonanie płatności końcowej w kwocie
261,1 tys. zł. W toku kontroli NIK Oddział zlecił kontrolę na miejscu u beneficjenta.

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych prowadził comiesięczny monitoring kontroli na miejscu realizowanych przez biura kontroli
na miejscu. Oddziały przekazywały do Centrali ARiMR informację z przeprowadzonych kontroli w terminie do piątego dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni. W informacji tej wskazywano m.in.: daty typowania lub zlecenia kontroli, daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli, stwierdzone nieprawidłowości, czas realizacji kontroli, przyczynę podjęcia kontroli. Ponadto
oddziały na bieżąco informowały Centralę o zagrożeniach dla terminowej
realizacji kontroli na miejscu.
Nieprawidłowości dotyczące monitorowania kontroli na miejscu stwierdzono w jednym oddziale regionalnym.
Przykład

W Wielkopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR, nierzetelne dane ustalono
w trzech z 10 badanych sprawozdań z kontroli na miejscu. Nieprawidłowe
dane dotyczyły liczby kontroli przyjętych do realizacji oraz kontroli nieujętych w poprzednich sprawozdaniach, a także rodzaju kontrolowanego wniosku. Przyczyną omyłek był błąd ludzki przy ręcznym wprowadzaniu danych
do plików informatycznych.

Przestrzeganie zasad
kontroli wniosków

W urzędach marszałkowskich kontrolę na miejscu realizowano na podstawie procedur opracowanych przez ARiMR, zaopiniowanych przez Instytucję Zarządzającą i zatwierdzonych przez zarządy województw w drodze
uchwał. Minimalny poziom kontroli na miejscu był zgodny z poziomem
określonym przez Instytucję Zarządzającą.

Przy realizacji czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność obowiązywało przestrzeganie czterech zasad określonych w Opisie funkcji i procedur dla PO RYBY
2014–2020:
− rozdzielności funkcji pomiędzy podmiotami i w obrębie funkcjonowania danej instytucji,

− braku konfliktu interesów,

− dwóch par oczu,

− weryfikacji i zatwierdzania przez kierującego daną komórką organizacyjną czynności przeprowadzonych przez osoby biorące udział w rozpatrywaniu dokumentu złożonego przez beneficjenta.
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Zasady te zostały uwzględnione w procedurach opracowanych przez Agencję dla wszystkich instytucji pośredniczących.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W książkach procedur wprowadzono zasady gwarantujące: brak konfliktu interesów – załącznik do każdej Książki Procedur stanowi deklaracja bezstronności, z której treścią przed rozpoczęciem weryfikacji muszą
zapoznać się wszystkie osoby uczestniczące w procesie oceny, a następnie, jeśli nie zaistniały okoliczności wskazane w treści deklaracji, podpisać
ją i załączyć do teczki sprawy.

Rozdzielność funkcji we wdrażaniu PO RYBY 2014–2020 została zagwarantowana w ramach działalności ARiMR jako instytucji pośredniczącej przez:
regulamin organizacyjny ARiMR i regulaminy organizacyjne poszczególnych departamentów Centrali oraz oddziałów regionalnych.

W urzędach marszałkowskich zasadę rozdzielenia funkcji wdrażano prawidłowo.
Przykłady

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego kontrole
na miejscu przeprowadzali pracownicy Biura Kontroli, a wnioski o płatność
rozpatrywali pracownicy innej jednostki organizacyjnej, tj. Biura PO RYBY.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w celu zachowania
niezależności kontrole realizowały zespoły dwuosobowe, dobierane w taki
sposób, aby był w nim co najmniej jeden pracownik, który nie uczestniczył
w dotychczasowej ocenie wniosku.

We wszystkich skontrolowanych jednostkach stwierdzono, że karty weryfikacji
wniosku były kompletne, tzn. odpowiednie rubryki były wypełnione i zawierały
podpisy osób weryfikujących i sprawdzających oraz daty wykonania tych czynności. W kartach znajdowały się podpisy osób zatwierdzających. Pracownicy
dokonujący weryfikacji z reguły podpisywali deklaracje bezstronności.

W jednym oddziale regionalnym ARiMR stwierdzono nieprawidłowość
dotyczącą braku podpisu deklaracji bezstronności.

Brak podpisu deklaracji
bezstronności

Przykład

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR, przy badaniu dokumentacji próby 10 spraw stwierdzono jeden przypadek postępowania niezgodnego z „Instrukcją realizacji czynności kontrolnych dla pracowników Biur
Kontroli na Miejscu zaangażowanych w proces kontroli na miejscu z zakresu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” polegający na podpisaniu deklaracji
bezstronności po przeprowadzeniu kontroli, podczas gdy zgodnie z Instrukcją inspektorzy terenowi podpisują deklarację bezstronności przed rozpoczęciem kontroli.

W okresie objętym kontrolą do Instytucji Zarządzającej złożono jedną
skargę na funkcjonowanie instytucji pośredniczącej dotyczącą niezgodnego z prawem postępowania pracownika biura wsparcia inwestycyjnego
oddziału regionalnego ARiMR przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.
Instytucja po analizie przedłożonych dokumentów nie stwierdziła nieprawidłowości uznając skargę za nieuzasadnioną o czym poinformowała
pisemnie beneficjenta.

Skargi
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Naruszenie przepisów
dotyczących
terminowości
rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie

Do Centrali ARiMR złożono cztery skargi dotyczące realizacji PO RYBY
2014–2020, które zostały rozpatrzone w trybie zarządzenia nr 111/2016
Prezesa ARiMR z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania
i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w ARiMR. Jedna została uznana
za nieuzasadnioną. W przypadku drugiej skarżący został poinformowany,
że decyzja Prezesa ARiMR określająca kwotę przypadającą do zwrotu została
uchylona w całości a postępowanie administracyjne wszczęte w celu odzyskania należności zostało zakończone. Trzecia skarga została uznana w części
dotyczącej przedłużonego okresu weryfikacji wniosku, natomiast nie potwierdzono zarzutów w zakresie zaniedbania i nienależytego wykonywania zadań
przez oddział regionalny. Czwarta skarga była w trakcie rozpatrywania.

We wszystkich skontrolowanych oddziałach regionalnych ARiMR i w skontrolowanych urzędach marszałkowskich stwierdzono przypadki naruszenia
art. 13 ust. 5 ustawy o EFMR przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z przepisem rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie następuje
w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie instytucja pośrednicząca zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku,
nie dłuższy niż trzy miesiące. Ponadto zgodnie z rozporządzeniami Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydanymi na podstawie art. 24
ustawy o EFMR14, wezwanie przez instytucję pośredniczącą wnioskodawcy
do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

We wszystkich skontrolowanych oddziałach regionalnych ARiMR
oraz w czterech urzędach marszałkowskich, łącznie w 100 sprawach
stwierdzono rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie w okresie dłuższym niż sześć miesięcy z uwzględnieniem okresów, które wstrzymują bieg
oraz przedłużają postępowanie. W poszczególnych skontrolowanych jednostkach wystąpiły one w od 20% do 100% zbadanych spraw.
Centrala Agencji, pomimo przewlekłego rozpatrywania wniosków o dofinansowanie drogą elektroniczną, instruowała oddziały regionalne w sprawie kolejnego powiadomienia wnioskodawców o przedłużeniu terminu
rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, co było naruszeniem art. 13

14
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§ 61 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację
operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo,
zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, ze zm.); § 46 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań
w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej,
innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” (Dz. U. poz. 515, ze zm.); § 34 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,
wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu
i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965, ze zm.);
§ 22 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację
operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1679).
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ust. 5 ustawy o EFMR, który dopuszcza jednokrotne wyznaczenie nowego
terminu rozpatrzenia wniosku. W ocenie NIK stanowiło to naruszenie
prawa i nie sprzyjało terminowemu rozpatrzeniu tego wniosku.

Według stanu na dzień 29 sierpnia 2019 r. 37,9% wniosków o dofinansowanie, tj. 2486 z 6564 wniosków, zostało rozpatrzonych w terminie przekraczającym 180 dni, a pozostałe 62,1% wniosków, tj. 4078 zostało
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych MGMiŻŚ.

W ramach Priorytetu 1, przy łącznie 3271 wnioskach o dofinansowanie odsetek wniosków rozpatrywanych powyżej 180 dni wyniósł 21,6%
(708 wniosków). Bez uwzględnienia działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, w ramach pozostałych działań – 1051
wniosków, z czego 702, tj. 66,8% zostało rozpatrzonych w terminie prze-
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kraczającym 180 dni (okres 180 dni przyjęto jako wyznacznik do oceny
sprawności rozpatrywania wniosków o dofinansowanie). Średni czas rozpatrywania wniosków dla pięciu spośród 14 działań nie przekroczył 180
dni, przy czym maksymalny czas rozpatrywania tych wniosków wahał się
od 139 do 483 dni. W przypadku sześciu działań średni czas rozpatrywania wyniósł od 195 dni do 249 dni, a przypadku pozostałych trzech działań od 319 do aż 483 dni (maksymalny od 481 do 590 dni). Najdłuższej,
tj. powyżej 280 dni były rozpatrywane wnioski w ramach następujących
działań:
− 1.13 Innowacje naukowe i techniczne – 483 dni (maksymalnie 504 dni),

− 1.12 Porty i przystanie – infrastruktura budowy przystani – 385 dni
(maksymalnie 590 dni),

− 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko – 319 dni (maksymalnie
481 dni).

W ramach Priorytetu 2 na 1418 wniosków – 752, tj. 53% było rozpatrywane w okresie powyżej 180 dni. W ramach tylko jednego z siedmiu działań
średni czas rozpatrywania nie przekroczył 180 dni. W przypadku dwóch
działań wyniósł 183 i 214 dni (maksymalny 290 i 349 dni). Najdłużej
były rozpatrywane wnioski w ramach następujących działań:
− 2.1 Innowacje w akwakulturze – 542 dni (maksymalnie 743 dni),

− 2.3.3 Ochrona środowiska – 333 dni (maksymalnie 643 dni),

− 2.6 Szkolenia w akwakulturze – 322 dni (maksymalnie 719 dni),
− 2.3.1 Inwestycje produkcyjne – 284 dni (maksymalnie 704 dni).
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Średni czas rozpatrywania wniosków w ramach Priorytetu 3 nie przekroczył 180 dni.

W ramach Priorytetu 4 spośród 1659 wniosków 917 (55,3%) było rozpatrywanych powyżej 180 dni. Były to głównie wnioski złożone w ramach
działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii. Średni czas rozpatrywania wniosków w tym działaniu wyniósł 203 dni, a maksymalny 474 dni.

W ramach Priorytetu 5 – 85,2% wniosków (92 wnioski ze 108 złożonych)
było rozpatrywanych powyżej 180 dni. Średni czas rozpatrywania wyniósł
od 214 do 287 dni, a maksymalny od 309 do 420 dni.
W ramach Priorytetu 6 cztery wnioski zostały rozpatrzone w okresie
od 267 do 365 dni.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że przewlekłe rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie dotyczyło większości działań ujętych w Programie.
Spośród 34 działań objętych monitoringiem średni czas rozpatrywania
w przypadku 22 działań przekroczył 180 dni, w tym przypadku 10 działań przekroczył 270 dni. Najdłuższy średni czas rozpatrywania (542 dni)
dotyczył wniosków złożonych w działaniu 2.1 Innowacje w akwakulturze,
a maksymalny wyniósł 743 dni.
System LIDER nie miał funkcjonalności monitorowania okresów wstrzymania biegu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, a także wysyłania kolejnego pisma informującego o przedłużeniu terminu rozpatrywania
wniosku o dofinansowanie (P-5/491). W tej sprawie Dyrektor Departamentu Wsparcia Rybactwa podał: „Dotychczas w żadnej z wytycznych,
zaleceń z kontroli przeprowadzonych w ramach programów rybackich
wdrażanych przez Agencję od kilkunastu lat, nie wskazano konieczności prowadzenia tego rodzaju szczegółowych statystyk. Zwracamy uwagę,
że nadmierne zestawienia, statystyki są pracochłonne i musiałyby się
odbywać kosztem weryfikacji wniosków o dofinansowanie i płatność, czyli
mogłyby doprowadzić do ewentualnych opóźnień we wdrażaniu programów, a liczba osób monitorujących wdrażanie Programu byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do pracowników weryfikujących wnioski”.

Brak skoordynowanego
monitorowania
przestrzegania
przepisów dotyczących
terminowości
rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie

Stwierdzono, iż biura wsparcia inwestycyjnego w skontrolowanych oddziałach regionalnych ARiMR monitorowały terminowość rozpatrywania wniosków przy pomocy roboczych tabel w aplikacji Excel.
Przykład

W Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym tabele te zawierały następujące dane: data i kolejność złożenia wniosku, pracownik weryfikujący i nadzorujący, daty pism o uzupełnienie lub wyjaśnienie, daty kontroli lub wizytacji, daty rozstrzygnięć. Nadzór prowadzony był przez naczelnika wydziału
ds. rybactwa, podczas spotkań z pracownikami weryfikującymi wnioski
oraz za pomocą korespondencji elektronicznej. Ponadto każdy pracownik
na swoim stanowisku pracy ewidencjonował wykaz przydzielonych spraw
z określeniem ich statusów.

41

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Wniosek ARiMR
o zmianę przepisów
dotyczących
terminowości
rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie

Agencja pismem z dnia 9 sierpnia 2017 r. zwróciła się do MGMiŻŚ z inicjatywą zmiany art. 13 ust. 5 ustawy o EFMR15 poprzez określenie terminu
rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie rozpoczynającego bieg od dnia
sporządzenia listy rankingowej lub przedłużenie terminu rozpatrywania
wniosku z trzech do pięciu miesięcy.

W uzasadnieniu Agencja podała, że trzymiesięczny okres określony
w ustawie na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie (liczony od daty
jego złożenia) w niektórych przypadkach jest wykorzystywany na inny
cel, tj. oczekiwanie na przesyłkę pocztą (do 14 dni od dnia zakończenia naboru), a także na oczekiwanie na ogłoszenie listy rankingowej,
które może wynieść blisko jeden miesiąc w przypadku wniosków złożonych w pierwszych dniach naboru. Ponadto wskazano, że mimo dokładania należytej staranności z powodu okoliczności niezależnych od Agencji
istnieje ryzyko nierozpatrzenia wniosków w ustawowym terminie.

Agencja zwróciła się także o zajęcie stanowiska, czy w przypadku nierozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w terminie przedłużonym jest możliwość wysłania kolejnego zawiadomienia z wyznaczeniem nowego terminu
rozpatrzenia wniosku nie dłuższego niż trzy miesiące.

Przyczyny
nieterminowego
i przewlekłego
rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie

Ministerstwo w piśmie z dnia 22 sierpnia 2017 r. nie przychyliło się
do stanowiska Agencji dotyczącego możliwości zmiany ustawy o EFMR.
Podano, że praca nad zmianą ustawy byłaby czasochłonna i mogłaby mieć
negatywne konsekwencje w postaci niespełnienia zasady n+3. Ponadto
stwierdzono, że w postępowaniu tylko raz można określić nowy termin
rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie oraz, że nie ma możliwości przedłużenia już raz przedłużonego terminu.

W skontrolowanych jednostkach pośredniczących, tj. w Centrali ARiMR
oraz w czterech oddziałach regionalnych, a także w czterech urzędach marszałkowskich zidentyfikowano następujące przyczyny nieterminowego rozpatrywania wniosków o dofinansowanie:

− konieczność zmiany ustawy o EFMR oraz wydanie rozporządzeń na podstawie tej ustawy blisko rok po zatwierdzeniu Programu przez Komisję
Europejską;

− ogłoszenie dużej liczby naborów wniosków o dofinansowanie w krótkim czasie;

− konieczność wezwania wnioskodawców do składnia uzupełnień i dokonywania poprawek z powodu błędów i niespójności danych zawartych
we wnioskach, a także brakujących załączników oraz kosztorysów niezgodnych z wymogami określonymi przez ARiMR;

− zwłoka w odbiorze korespondencji przez wnioskodawców;

− oczekiwanie przez wnioskodawców na otrzymanie wymaganych prawem
pozwoleń, np. pozwolenia budowlanego, pozwolenia wodnoprawnego;
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15 Zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o EFMR rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie następuje
w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie
instytucja pośrednicząca zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy
termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż trzy miesiące.
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− pracochłonność weryfikacji racjonalności kosztów planowanych
do poniesienia w ramach operacji o charakterze budowlanym, wymagających oceny przez eksperta zewnętrznego;

− czasochłonność analizy skomplikowanej materii wniosku, m.in. operacji
w zakresie innowacji bądź zaawansowanych rozwiązań technologicznych w akwakulturze;
− oczekiwanie na dostępność środków finansowych w związku z aktualizacją listy rankingowej;

− oczekiwanie na rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez oddziały regionalne do Centrali ARiMR i do Instytucji
Zarządzającej;

− brak rozwiązań ułatwiających rozpatrywanie wniosków (np. nie opracowano dokumentu analogicznego jak w PROW 2014–2020, który umożliwia przyporządkowanie maszyny rolniczej do wnioskowanego zakresu
operacji16);

− brak wsparcia informatycznego wspierającego monitorowanie okresów
obsługi wniosków, np. umożliwiającego stosowanie alertów.

Istotną przyczyną długotrwałego i nieterminowego rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie była niska jakość składanej dokumentacji.
Wnioski były składane bez kompletu załączników, zawierały błędy i niespójności, a w przypadku inwestycji o charakterze budowlanym, kosztorysy
nie były przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez ARiMR.
Powodowało to konieczność wezwania wnioskodawców do dokonania
określonych czynności.

Niska jakość wniosków
o dofinansowanie

Przykład

W Zachodniopomorskim OR ARiMR, na podstawie próby 12 najdłużej rozpatrywanych wniosków o dofinansowanie stwierdzono, że wnioskodawcy byli
wezwani do uzupełnienia braków i złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 14 dni średnio 2,5 raza, maksymalnie 5 razy. Ponadto wnioskodawcy
składali dobrowolne uzupełnienia wniosku – średnio jeden raz, a maksymalnie trzy razy. Okres od wysłania pierwszego wezwania do usunięcia braków
średnio trwał 128 dni, minimalnie – 15 dni, a maksymalnie aż 374 dni. Szczegółowe dane podano poniżej w zestawieniu tabelarycznym.
Oznaczenie
wniosku
o dofinansowanie

Liczba wezwań
do usunięcia
braków i złożenia
dodatkowych
wyjaśnień

Liczba
dobrowolnych
uzupełnień

Liczba dni do daty
pierwszego
wezwania do daty
usunięcia braków

1

1

1

61

2

1

1

76

3

5

2

374

4

2

0

131

5

2

1

35

16 Aleksander Muzalewski, „Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014–2020”,
Warszawa 2015 r., www.arimr.gov.pl.
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Oznaczenie
wniosku
o dofinansowanie

Średnio

Wysoki odsetek
odrzuconych
i wycofanych wniosków
o dofinansowanie

Liczba wezwań
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braków i złożenia
dodatkowych
wyjaśnień
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Liczba dni do daty
pierwszego
wezwania do daty
usunięcia braków

6

4

2

140

7

1

1

49

8

3

1

167

9

3

0

106

10

1

0

15

11

4

1

191

12

3

3

192

2,5

1

128

W związku z nieprawidłowościami powtarzającymi się we wnioskach
o dofinansowanie ARiMR w trakcie szkoleń, konferencji, targów, spotkań
branżowych zwracała uwagę na błędy, udzielała wskazówek dotyczących
prawidłowego sporządzenia wniosku oraz informowała o konieczności
dostarczania wymaganych załączników.

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. w ramach PO RYBY 2014–2020
zostało odrzuconych i wycofanych 1189 wniosków na łączną kwotę
501 559,8 tys. zł, co stanowiło 14,3% wszystkich złożonych wniosków
o dofinansowanie oraz 18% kwot objętych wnioskami.

Odsetek wniosków odrzuconych i wycofanych w ramach Priorytetu 1
wyniósł 9,6%, a najczęstszymi przyczynami odrzucania wniosków
było niespełnienie przez wnioskodawców warunków przyznania pomocy.
W Priorytecie 2 odsetek ten wyniósł 14,6% i był spowodowany głównie
nieuzupełnieniem dokumentów przez beneficjentów, pomimo ich dwukrotnych wezwań. W przypadku Priorytetu 4 odsetek wniosków odrzuconych
osiągnął 21,7% głównie z powodu braku środków, rezygnacji wnioskodawców, a także nieuzupełnienia dokumentów przez beneficjentów. W Priorytecie 5 wyniósł 26,6% przede wszystkim z powodu niewłaściwego
udokumentowania poniesionych kosztów w ramach realizowanych operacji. Wycofanie wniosku przez wnioskodawcę następowało często w związku
z wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji bądź złożenia dodatkowych
wyjaśnień.
Instytucja Zarządzająca w sprawie podjęcia działań w celu obniżenia
odsetka odrzuconych wniosków o dofinansowanie podała, że wielokrotnie
zwracała instytucjom pośredniczącym uwagę na weryfikację wniosków
wyłącznie w oparciu o przepisy i zasady przyznawania pomocy określone
w PO RYBY 2014–2020. Instytucja Zarządzająca stwierdziła, że zasady
przyznawania pomocy określone w dokumentach programowych są zbudowane w sposób przyjazny dla potencjalnych beneficjentów.
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że rozpatrywanie wniosków,
które następnie odrzucono oraz wycofano, generowało znaczny nakład
pracy i miało wpływ na sprawność obsługi Programu.
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Instytucja Zarządzająca podała, że nie dostrzega potrzeby rozwoju działalności podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie przygotowania
wniosków o dofinansowanie. Ponadto podała, że nie podejmowała działań
w powyższym zakresie w ramach PO RYBY 2007–2013 i PO RYBY 2014–2020.

Współpraca
z podmiotami
świadczącymi usługi
doradcze

W ARiMR nie analizowano potrzeby rozwoju działalności podmiotów
świadczących usługi doradcze dla wnioskodawców w ramach PO RYBY
2014–2020. W poprzednim (2007–2013) jak i obecnym okresie programowania, Centrala nie prowadziła szkoleń skierowanych do podmiotów
świadczących usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. Według Agencji niektóre wnioski o dofinansowanie przygotowane przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie były wadliwe,
pomimo doświadczenia z poprzednich okresów programowania.
Trzy skontrolowane oddziały regionalne ARiMR współpracowały z podmiotami świadczącymi usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosków
o dofinansowanie. Tylko Wielkopolski Oddział Regionalny nie współpracował z tymi podmiotami wobec braku takiej potrzeby.
Przykłady

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR zrealizował pięć szkoleń
dla lokalnych grup rybackich, była to kontynuacją współpracy z okresu wdrażania PO RYBY 2007–2013.

Pomorski Oddział Regionalny przeprowadził szkolenia dla pięciu podmiotów
świadczących usługi doradcze dotyczące najczęściej występujących problemów
dotyczących prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie.
Zachodniopomorski Oddział Regionalny organizował spotkania informacyjno-szkoleniowe, w których udział wraz z beneficjentami brali przedstawiciele
podmiotów świadczących komercyjnie usługi doradcze.

Zdaniem NIK, wobec niskiej jakości dokumentacji składanej przez wnioskodawców należy zintensyfikować szkolenia z udziałem podmiotów świadczących usługi doradcze dla beneficjentów Programu w celu zminimalizowania
niepoprawnie składanych wniosków o dofinansowanie.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., wykorzystanie środków finansowych Programu, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie spełniających kryteria wyboru, wyniosło 76,3% limitu wynoszącego
2 849 583,2 tys. zł. W ramach wszystkich priorytetów Programu złożono
7529 wniosków o dofinansowanie spełniających kryteria wyboru na łączną
kwotę 2 174 684,2 tys. zł.

Wykorzystanie
środków na podstawie
złożonych wniosków
o dofinansowanie
spełniających kryteria
wyboru

Wykorzystanie środków w ramach Priorytetu 1 wyniosło 69,7%. Największą liczbę wniosków, tj. 2174 złożono w ramach działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej na kwotę 133 101 tys. zł (92,4%
limitu). Najniższe wykorzystanie limitu środków (poniżej 50%) stwierdzono w następujących działaniach:

− 1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki
i ptaki – złożono cztery wnioski na kwotę 251,3 tys. zł, co stanowiło 1,6%
limitu wynoszącego 15 985,6 tys. zł;

− 1.7 Systemy przyznawania uprawnień do połowów – wykorzystanie limitu
(3996,4 tys. zł) wyniosło 7,5%;
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− 1.13 Innowacje naukowe i techniczne – wykorzystano 38,4% limitu
(30 639,1 tys. zł);

− 1.4.2 Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej – 42,6% limitu
(66 644,8 tys. zł);

− 1.2 Zmniejszanie oddział ywania na środowisko – 47,6% limit u
(20 381,7 tys. zł).

Nie ogłoszono naborów wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch działań:

− 1.14 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu
– inwestycje na statkach rybackich (limit 7992,8 tys. zł);

− 1.15 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu
– wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników
(limit 9991 tys. zł).

W ramach Priorytetu 2 wykorzystanie środków wyniosło 87,1%. Największą liczbę wniosków, tj. 965 złożono w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na kwotę 219 687,5 tys. zł (105,4%
limitu). Najniższe wykorzystanie limitu odnotowano w działaniach:
− 2.3.2 Podnoszenie efekt y wności energet ycznej – 12,9% limit u
(104 002,2 tys. zł),

− 2.6 Szkolenia w akwakulturze – 43,9% limitu (8002,3 tys. zł).

Nie ogłoszono naborów wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch działań:

− 2.4 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze
zrównoważonej akwakultury (rezygnacja z działania po zmianie Programu),

− 2.7 Ubezpieczenie zasobów akwakultury (3996,4 tys. zł).

Wykorzystanie limitu wyniosło dla:

− Priorytetu 3 – 86,7%, a dla poszczególnych działań od 56,8% do 100,7%;

− Priorytetu 4 – 86,0%, najniższy poziom wykorzystania odnotowano
w działaniu 4.3 Działania z zakresu współpracy – 32,7%;

− Priorytetu 5 – 75,2%, w tym najniższe było dla działania 5.1 Plany obrotu i produkcji – 38,9%, nie ogłoszono naboru dla działania 5.2 Dopłaty
do składowania (limit 10 667 tys. zł);

− Priorytetu 6 – 27,5%, był to limit najniższej wykorzystany, przyczyny
omówiono uprzednio w akapicie dotyczącym wykonania celów pośrednich. Dla trzech działań objętych tym priorytetem wykorzystanie wyniosło: 7,5%, 15% i 39,3%;

− Pomoc techniczna – wykorzystano 39,6% limitu (181 125,2 tys. zł).

Główną przyczyną niskiego wykorzystania środków było nieogłoszenie
naborów wniosków o dofinansowanie, a także nietrafne programowanie.
Dotychczas Instytucja Zarządzająca zrezygnowała z realizacji działania 2.4
Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze
zrównoważonej akwakultury, planowana jest rezygnacja z działania 5.2
Dopłaty do składowania z powodu braku zainteresowania tym działaniem.
Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania limitów środków w ramach
poszczególnych działań zawarto w załączniku 6.4 Informacji w tabeli nr 1.
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Wykorzystanie środków na podstawie zawartych umów o dofinansowanie,
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., wyniosło 51,6% kwoty limitu
finansowego – zawarto 5658 umów o dofinansowanie na łączną kwotę
1 469 358,6 tys. zł. Zawarto również 226 aneksów do umów o dofinansowanie na kwotę 4254,7 tys. zł. Głównymi przyczynami zawierania aneksów
do umów były: zmiana zakresu rzeczowego operacji lub etapu realizacji
operacji, zmiana terminu złożenia wniosku o płatność, zmiana miejsca
realizacji operacji, a także rezygnacja z realizacji niektórych kosztów ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym.

Wykorzystanie środków na podstawie złożonych wniosków o płatność,
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., wyniosło 19,8% limitu – złożono
3677 wniosków o płatność na łączną kwotę 563 641,2 tys. zł. Największą
liczbę wniosków o płatność złożono na realizację zadań w ramach działania:

Wykorzystanie środków
na podstawie zawartych
umów o dofinansowanie

Wykorzystanie środków
na podstawie złożonych
wniosków o płatność

− 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej – 2086 wniosków
na kwotę 126 790 tys. zł,

− 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju – 794 wnioski na kwotę
109 182,3 tys. zł,

− 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę – 160 wniosków na kwotę
63 936,1 tys. zł.

Kwota wykorzystanych środków na podstawie złożonych wniosków o płatność nie uwzględniała środków wypłaconych w ramach działania 2.5
Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w kwocie 208 219,4 tys. zł,
bowiem w działaniu tym wnioskodawcy nie składali wniosków o płatność,
a wypłaty dokonywane były na podstawie umów o dofinansowanie. Z tego
powodu wykorzystanie środków ogółem na podstawie wniosków o płatność było niższe od ich wykorzystania na podstawie dokonanych płatności.

W ramach czterech działań17 nie zostały dotychczas złożone wnioski
o płatność, gdyż zgodnie z zawartymi umowami o dofinasowanie, terminy
zakończenia operacji i złożenia tych wniosków zostały określone na koniec
2019 r. oraz na lata 2020 i 2021. W ramach ww. działań zawarto łącznie
sześć umów o dofinansowanie.

Wykorzystanie środków na podstawie dokonanych płatności, według stanu
na dzień 30 czerwca 2019 r., wyniosło 29,5% limitu finansowego – z tytułu
4779 zrealizowanych operacji dokonano płatności na łączną kwotę
839 451,9 tys. zł.

Wykorzystanie
środków na podstawie
dokonanych płatności

W okresie wdrażania PO RYBY 2014–2020 największy wzrost wykorzystania środków budżetu Programu na podstawie złożonych wniosków
o płatność nastąpił w II połowie 2017 r. (o 21,4%) oraz w I połowie 2018 r.
(o 28,2%), a I połowie 2019 r. wyniósł tylko 8,7%. Z kolei największy wzrost
wykorzystania środków na podstawie zrealizowanych płatności nastąpił
w II półroczu 2018 r. (o 14,4%), w I półroczu 2019 r. było to 5,7%. W II półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r. wyniósł odpowiednio 2,9% i 3,3%.
Dynamikę wykorzystania środków w kolejnych półroczach wdrażania Programu przedstawiono poniżej.

17 Działania: 1.4.2 Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i działaniu, 1.13 Innowacje naukowe
lub techniczne, 1.7 Systemy przyznawania uprawnień do połowów, 2.1 Innowacje w akwakulturze.
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Dynamika wykorzystania środków PO RYBY 2014-2020
Infografika nr 4
Dynamika wykorzystania środków PO RYBY 2014–2020
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stycje produkcyjne w akwakulturę (65 894,9 tys. zł), 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury (21 443,5 tys. zł), 5.1 Plany produkcji i obrotu
(11 784,9 tys. zł), 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów (6759,8 tys. zł).

Zwiększenie wydatków w 2018 r. nastąpiło głównie w wyniku naboru
wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.5 oraz zmiany formy
przyznawania pomocy w ramach tego działania – z rekompensaty wypłacanej raz na rok przez pięć lat, za każdy rok kalendarzowy, na wypłacaną
jednorazowo z góry za cały pięcioletni okres realizacji zobowiązań. Zmiana
formy przyznawania pomocy w ramach działania 2.5. została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2018 r.18

W 2018 r. w związku z zagrożeniem niezrealizowania zasady n+3, w Agencji
prowadzono bieżący monitoring weryfikacji wniosków o płatność. Organizowano telekonferencje, na których omawiano stan prac w poszczególnych
oddziałach regionalnych. Wprowadzono priorytet dla weryfikacji wniosków
z PO RYBY 2014–2020 wśród zadań wdrażanych przez biura wsparcia inwestycyjnego w oddziałach regionalnych. Dokonano przesunięcia wniosków
o dofinansowanie pomiędzy poszczególnymi oddziałami regionalnymi ARiMR.

Podczas spotkań z potencjalnymi beneficjentami działania 2.5 pracownicy
ARiMR informowali o planowanej przez Instytucję Zarządzającą nowelizacji
rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, w wyniku której pomoc na realizację operacji w ramach działania 2.5 zostanie wypłacona w formie jednorazowej rekompensaty. Mechanizm wypłaty pomocy w formie jednorazowej
rekompensaty za pięcioletni okres realizacji zobowiązań, obowiązywał
w poprzednim okresie programowania (PO RYBY 2007–2013) w ramach
środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., łączna kwota należnych zaliczek
(51 807 177 euro) oraz wydatków we wnioskach o płatność okresową złożonych do Komisji Europejskiej (89 689 877 euro) wyniosła 141 497 054 euro
i była wyższa od kwoty limitu o 3 731 919 euro, tj. o 2,7%.

W celu spełnienia wymogu zasady n+3, do końca 2019 r. Instytucja Zarządzająca powinna złożyć do Instytucji Certyfikującej poświadczenia wydatków do wniosku o płatność okresową, a Instytucja Certyfikująca wnioski
o płatność do Komisji Europejskiej, na łączną kwotę 51 865 296 euro19.

Realizacja
zasady n+3 w 2019 r.
– działania naprawcze

Według stanu na dzień 26 lipca 2019 r., łączna kwota wydatków we wnioskach o płatność przedłożonych do Komisji Europejskiej oraz płatności zre18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach
Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej,
innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym
„Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1146).

19 Kwota 51 865 296 euro jest różnicą pomiędzy kwotą alokacji przewidzianą w planie finansowym
na 2016 r. (69 953 420 euro) oraz kwotą 18 088 124,24 euro, będącą sumą kwoty należnej
na podstawie art. 134 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013 zaliczki na 2019 r. (14 356 205,78
euro) oraz nadwyżki z tytułu realizacji zasady n+3 w 2018 r. (3 731 919 euro). Kwota należnej
zaliczki (14 356 206 euro) jest iloczynem łącznej kwoty wsparcia w ramach PO RYBY 2014–2020
(499 346 288 euro) oraz współczynnika 2,875%.
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alizowanych na rzecz beneficjentów (23 791 118 euro) stanowiła zaledwie
45,9% wymaganych do poświadczenia wydatków. Instytucja Zarządzająca
podała, że wystąpiło ryzyko niespełnienia zasady n+3.

Instytucja Zarządzająca prowadziła monitoring realizacji zasady n+3
oraz podejmowała działania naprawcze. Inicjowano ogłaszanie przez Prezesa ARiMR kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem działań, w których możliwe było sprawne
rozpatrzenie dokumentacji składanej przez wnioskodawców oraz w krótkim czasie poświadczenie poniesionych wydatków, np. dwukrotny nabór
wniosków w 2019 r. w ramach działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Ponadto Instytucja Zarządzająca przekazała
do ARiMR pisma w celu przyspieszenia weryfikacji wniosków o płatność.

W Agencji w celu podniesienia poziomu wydatkowania środków w 2019 r.
przyjęto jako priorytetowe rozpatrywanie wniosków w ramach PO RYBY
2014–2020, dokonano przesunięć rozpatrywania wniosków o dofinansowanie pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Pracownikom umożliwiono
pracę w godzinach nadliczbowych, wprowadzono zasadę szybkiego reagowania na pojawiające się problemy przy weryfikacji, zwiększono liczbę
osób zajmujących się weryfikacją wniosków przez delegowanie pracowników z innych jednostek organizacyjnych Agencji. Ponadto wprowadzono
cotygodniowy monitoring wypłat i rozliczeń zaliczek przygotowywany
na podstawie danych z oddziałów regionalnych oraz danych z systemu
LIDER. Organizowano comiesięczne spotkania w sprawie prognozy realizacji zasady n+3 oraz zintensyfikowano współpracę z Instytucją Zarządzającą.
Agencja informowała beneficjentów o możliwości wcześniejszej wypłaty
środków dotyczących kosztów dotychczas poniesionych, korzystano bezpośrednie kontakty z beneficjentami w celu bieżącego monitorowania realizacji operacji, wystąpiono także do wnioskodawców o terminowe rozliczanie
wniosków.
W wyniku podjętych działań nastąpił wzrost poziomu środków objętych
umowami o dofinansowanie m.in. przez przesunięcia realizacji inwestycji, które skutkują przyspieszeniem terminu złożenia przez beneficjentów wniosków o płatność. W związku z powyższym Agencja w I półroczu
2019 r. zawarła 221 aneksów do umów o dofinansowanie, które m.in. dotyczyły zmian w harmonogramach wydatków.

Wykonanie wskaźników
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Stwierdzono, że kwota poświadczeń przekazanych do Komisji Europejskiej w 2019 r. wyniosła 56 287 418 euro i przekroczyła kwotę wymaganą
do poświadczenia (51 865 296 euro) o 4 422 122 euro, tj. o 7,8% (w ramach
kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r.)

W PO RYBY 2014–2020 zostały określone cele pośrednie do osiągnięcia do końca 2018 r. oraz cele końcowe do osiągnięcia do końca 2023 r.,
tzw. ramy wykonania. Celom zostały określone wskaźniki produktu
oraz wskaźniki finansowe. Każdemu z sześciu priorytetów Programu wskazano jeden cel finansowy oraz jeden lub dwa wskaźniki produktu, łącznie
osiem wskaźników produktu.
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Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z dnia 19 czerwca 2019 r.20
(wytyczne KE), do wartości wskaźników zostały zakwalifikowane wydatki
zrealizowane od początku wdrażania Programu wykazane we wnioskach
o płatność złożonych przez beneficjentów do instytucji pośredniczących
do dnia 31 grudnia 2018 r.
W zakresie Priorytetu 1 poszczególne wskaźniki osiągnęły wartość:

− liczba projektów dotyczących zawieszenia działalności – 1561, tj. 111,5%
planu (1400);

− liczba projektów dotyczących wartości dodanej, jakości, wykorzystania
przypadkowych połowów oraz portów rybackich, miejsc wyładunku,
hangarów i przystani – 29, tj. 120,8% planu (24);

− wskaźnik finansowy wyniósł 44 486,5 tys. euro i był trzykrotnie wyższy od zakładanego (14 800 tys. euro).

W zakresie Priorytetu 2, osiągnęły wartość:

− liczba projektów dotyczących inwestycji produkcyjnych w akwakulturę
– 109 i była 3,6 razy wyższa od zakładanej (30);

− wskaźnik finansowy wyniósł 56 572,4 tys. euro, 11,3 razy wyższy
od zakładanego (5000 tys. euro).
W zakresie Priorytetu 3, osiągnęły wartość:

− liczba projektów dotyczących wdrażania unijnego systemu kontroli,
inspekcji i egzekwowania prawa – 26 (6,5 razy wyższa od zakładanego – 4);

− wskaźnik finansowy – 7386,4 tys. euro (14,8 razy wyższy od zakładanego – 500 tys. euro).

W zakresie Priorytetu 4, osiągnęły wartość:

− liczba wybranych lokalnych strategii rozwoju – 36, tj. 100% realizacji;

− wskaźnik finansowy – 2500 tys. euro (4-krotnie wyższy od zakładanego).
W ramach Priorytetu 5, osiągnęły wartość:

− liczba organizacji producentów lub stowarzyszeń organizacji producentów, których plany produkcji i wprowadzania do obrotu są wspierane – 11
(cel pośredni określono na poziomie 0, a cel końcowy na poziomie 15);

− liczba projektów dotyczących przetwórstwa – 25 (2,5 raza wyższa
od zakładanej – 10);

− wskaźnik finansowy – 6425,2 tys. euro, tj. 80,3% zakładanej (8000 tys.
euro), niepełna realizacja wynikała głównie z długich terminów realizacji operacji.

Wymóg spełnienia celów pośrednich dla tego priorytetu został spełniony
pomimo niewykonania wskaźnika finansowego dla Priorytetu 5. Interpretacja taka wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, na podstawie których
wymóg ten zostanie spełniony, gdy co najmniej dwa wskaźniki osiągnęły
wartość 85%, a wartość trzeciego nie była niższa od 75%.
20 Guidance for Member States on Performance Framework, review and reserve EGESIF_18–0021–01
19/06/2018.
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Cele pośrednie
dla Priorytetu 6
nie zostały zrealizowane

W ramach Priorytetu 6, wskaźnik produktu 6.1 – Liczba projektów dotyczących integracji nadzoru morskiego (2) oraz wskaźnik finansowy (400 tys.
euro) nie zostały zrealizowane, co skutkowało brakiem osiągnięcia w zakresie tego Priorytetu celu pośredniego na 2018 r. określonego w ramach
wykonania.

Przyczynami niewielkiej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie
w ramach tego priorytetu było niewielkie zainteresowanie potencjalnych
beneficjentów oraz brak ciągłości we wdrażaniu działań, gdyż do 2014 r.
były one bezpośrednio realizowane przez Komisję Europejską.
Niewykonanie celów pośrednich nie miało znaczącego wpływu na realizację PO RYBY 2014–2020, gdyż budżet Priorytetu 6 stanowi 0,5% budżetu
Programu.

Komisja Europejska, decyzją z dnia 12 września 2019 r. potwierdziła,
że cele pośrednie dla Priorytetów 1, 2, 3, 4 i 5 zostały osiągnięte, a cele
pośrednie dla Priorytetu 6 nie zostały osiągnięte. Konsekwencją nieosiągnięcia celów pośrednich dla Priorytetu 6 było przesunięcie rezerwy wykonania tego priorytetu wynoszącej 200 tys. euro do priorytetów, dla których
osiągnięte zostały cele pośrednie.
Niska trafność określenia
celów pośrednich
Programu

Realizacja celów
końcowych

Nowa perspektywa
EFMR na lata 2021–2027
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Szczegółowe dane dotyczące wykonania poszczególnych celów pośrednich
podano w załączniku 6.4 Informacji w tabeli nr 2.

Wartość wskaźników realizacji PO RYBY 2014–2020 została określona
na podstawie: doświadczeń i danych monitoringowych z wdrażania
poprzednich programów operacyjnych, potrzeb zgłaszanych przez partnerów społecznych, współpracy z instytutami naukowymi, danych statystycznych oraz z analizy ryzyka w zakresie możliwości osiągnięcia zakładanych
wartości docelowych.

Stan realizacji celów pośrednich wskazuje, że pomimo poprawnego
metodycznie sposobu opracowania wskaźników trafność ich określenia
była niska. Wskaźniki produktu osiągnięte na koniec 2018 r. tylko w zakresie Priorytetu 1 były bliskie planowanych, a dla pozostałych priorytetów
były wyższe kilkukrotnie lub kilkunastokrotnie. W przypadku czterech
wskaźników finansowych dwa przekroczyły planowane wartości kilkunastokrotnie, jeden trzykrotnie, a tylko jeden był zbliżony do wartości planowanej.

W sprawie realizacji celów końcowych w ramach PO RYBY 2014–2020
określonych na 2023 r., Instytucja Zarządzająca podała, że „(…) nie widzi
zagrożenia niezrealizowania celów końcowych Programu (…) Precyzyjne
określenie wpływu realizacji poszczególnych wskaźników na wykonanie
lub niewykonanie celów końcowych określonych na 2023 r. będzie mogło
mieć miejsce w 2024 r. podczas weryfikacji spełnienia celów końcowych
PO RYBY 2014–2020”.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej na 113 posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej w dniu 12 marca 2019 r. wynika, że na forum Unii
Europejskiej od czerwca 2018 r. prowadzone były prace nad pakietem legi-
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slacyjnym dotyczącym perspektywy EFMR na lata 2021–2027. Przedmiotem
prac był projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Zaproponowany w rozporządzeniu zakres działania EFMR pozwoli na kontynuację wsparcia zarówno
sektora rybactwa (w tym łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego), akwakultury, rybołówstwa śródlądowego oraz przetwórstwa, jak i sektora gospodarki morskiej, obejmującego m.in. aspekty bezpieczeństwa na morzu. Polska
ma otrzymać w ramach perspektywy 2021–2027 około 512 mln euro, a więc
niewiele mniej niż w perspektywie 2014–2020 (531 mln euro).

5.2. Monitorowanie realizacji Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze na lata 2014–2020

Monitorowanie realizacji PO RYBY 2014–2020 prowadzone było rzetelnie. Instytucja Zarządzająca dysponowała bieżącymi danymi dotyczącymi
postępów wdrażania Programu oraz efektów rzeczowych, które były przekazywane przez instytucje pośredniczące.

Monitorowanie
przyczyniło się
do spełnienia zasady n+3

Instytucje pośredniczące rzetelnie gromadziły informacje dotyczące realizacji Programu i przekazywały terminowo do Instytucji Zarządzającej,
wykorzystywano je także do zarządzania jednostkami organizacyjnymi
wdrażającymi Program. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter
jednostkowy i nie wpłynęły na jakość monitoringu. Wprowadzenia korekt
oraz związane z nimi ponaglenia, zdaniem NIK zwiększyły pracochłonność
obsługi Programu.
Sprawnie funkcjonujący monitoring przyczynił się do odpowiednio wczesnego zidentyfikowania zagrożenia niespełnienia zasady n+3 w latach
2018–2019, a także podjęcia skutecznych działań w celu jej zrealizowania.

Pracownicy Instytucji Zarządzającej weryfikowali sprawozdania roczne
za pomocą karty sprawdzającej m.in. przez porównanie z danymi z systemu
LIDER. Sprawozdania za 2016 r. przygotowane przez instytucje pośredniczące zostały przyjęte przez Instytucję Zarządzającą i nie wymagały poprawek. W sprawozdaniach za 2017 r., każda instytucja pośrednicząca wniosła
poprawki do złożonego sprawozdania rocznego. W przypadku 2018 r. dziesięć sprawozdań na 17 wymagało poprawek.

Sprawozdania roczne
i miesięczne

Wszystkie sprawozdania roczne sporządzone przez Instytucję Zarządzająca
po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący zostały terminowo przekazane Komisji Europejskiej, tj. do dnia 31 maja roku następującego po roku
sprawozdawczym, przez system SFC 201421.

Instytucje pośredniczące sporządzały również sprawozdania miesięczne
z realizacji wdrażanych priorytetów Programu i przekazywały do Instytucji Zarządzającej.
Agencja przekazywała sprawozdania miesięczne terminowo, tj. do 15 dnia
roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dotyczyły. Dane do ww. sprawozdań były przekazywane do Centrali ARiMR przez oddziały regionalne

21 System for Fund Management in the European Community 2014–2020.
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Późne wykorzystanie
systemu LIDER
do usprawnienia
sprawozdawczości

drogą elektroniczną. Wszystkie wątpliwości związane z jakością i kompletnością danych przesyłanych przez oddziały wyjaśniano na bieżąco w trybie
roboczym (e-mail, rozmowa telefoniczna).

Do monitorowania realizacji PO RYBY 2014–2020 wykorzystywany był
system informatyczny LIDER, jako narzędzie do elektronicznej rejestracji
i przechowywania danych, wprowadzanych do systemu przez instytucje
pośredniczące. Dane te wykorzystywano m.in. do sporządzania sprawozdań
z realizacji Programu na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu
i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach
realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”22.

Dane do sprawozdań miesięcznych oddziały regionalne przekazywały
do Centrali ARiMR drogą elektroniczną, poza systemem LIDER, co zwiększało pracochłonność. Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości
w ARiMR podał, że w celu odciążenia oddziałów regionalnych prowadzone
są prace, aby dane do sprawozdań uzyskiwać z systemu informatycznego
LIDER.

Zdaniem NIK, planowane wykorzystanie systemu LIDER do usprawnienia
sprawozdawczości dopiero w II połowie 2019 r., tj. w trzecim roku wdrażania PO RYBY 2014–2020, było spóźnione.

Monitoring
wykorzystania środków
finansowych

Monitorowanie
wykorzystania limitów
finansowych
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Samorządy województw przekazywały sprawozdania miesięczne do Instytucji Zarządzającej również w terminie do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dotyczyły. Sprawozdania, poza nielicznymi
przypadkami, były przekazywane terminowo.

Monitoring wykorzystania środków finansowych PO RYBY 2014–2020 prowadzony był na podstawie składanych przez ARiMR poświadczeń poniesionych wydatków, prognoz płatności oraz sprawozdań okresowych i służył
głównie do monitorowania postępów wdrażania Programu, w tym realizacji zasady n+3. Wykorzystując monitoring wdrażania Programu, Agencja
już w 2016 r. w trakcie spotkań z MGMiŻŚ sygnalizowała możliwość wystąpienia zagrożenia realizacji zasady n+3 w 2018 r.

Instytucja Zarządzająca na podstawie wyników monitoringu podejmowała działania mające na celu poprawę absorbcji środków oraz zwracała
się do ARiMR i do samorządów województw o realizację działań mających
na celu przyspieszenie wypłaty środków na rzecz beneficjentów Programu.

Monitorowanie wykorzystania limitów finansowych dla poszczególnych
działań i priorytetów PO RYBY 2014–2020 było prowadzone na podstawie
arkusza limitów opracowanego przez Ministerstwo Finansów w formacie
MS Excel. Departament Rybołówstwa w MGMiŻŚ wprowadzał do arkusza
dane dotyczące umów czynnych, a następnie raz w miesiącu przekazywał
do Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów wprowadzało dane
dotyczące rozliczeń finansowych z Komisją Europejską i obowiązujący
kurs euro, oraz odsyłało do MGMiŻŚ. Następnie arkusz był przekazywany
do wszystkich instytucji pośredniczących i używany do obliczeń dostęp22 Dz. U. poz. 2076.
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ności limitów. W Agencji arkusze te wykorzystywano także na potrzeby
Prezesa ARiMR oraz dyrektorów departamentów odpowiedzialnych
za realizację Programu.

Departament Działań Delegowanych prowadził bieżący monitoring wykorzystania limitów środków w ramach Priorytetu 4 wdrażanego przez samorządy województw. Departament przekazywał do samorządów województw
m.in. cotygodniowe sprawozdania dotyczące stanu realizacji prognoz finansowych. Ponadto Agencja zwracała się do marszałków województw o zwiększenie tempa realizacji Programu w celu pełnego wydatkowania kwot
zaplanowanych na dany rok, a tym samym wykonania zasady n+3.

Zgodnie z systemem monitorowania i raportowania przyjętym w PO RYBY
2014–2020, informacje dotyczące wskaźników realizacji Programu
były wprowadzane przez instytucje pośredniczące do systemu LIDER. Instytucja Zarządzająca na bieżąco monitorowała wykonanie tych wskaźników.
W przypadkach, kiedy zidentyfikowano ryzyko niespełnienia wymaganych
wartości, podejmowano działania naprawcze, np. ogłaszanie naborów wniosków wspierających wykonanie konkretnych wskaźników, zmiany legislacyjne, spotkania robocze i korespondencja z instytucjami pośredniczącymi.
Informacje dotyczące realizacji rzeczowej i finansowej Programu przekazywane były Komitetowi Monitorującemu na każdym posiedzeniu wraz z informacjami o podjętych i planowanych działaniach Instytucji Zarządzającej.

Informacje dotyczące problemów, które powstały w związku z realizacją
operacji były monitorowane przez Instytucję Zarządzającą m.in. na podstawie rocznych sprawozdaniach instytucji pośredniczących. W sprawozdaniu
za 2018 r. instytucje te zwracały m.in. uwagę na:

Monitorowanie realizacji
wskaźników

Monitorowanie
problemów
zidentyfikowanych
przy realizacji operacji

− problemy związane ze stosowaniem opracowanych przez Instytucję Zarządzającą zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców przez
beneficjentów, którzy przeprowadzali zamówienia publiczne przed opublikowaniem tego dokumentu;
− brak kompletnych i precyzyjnych wytycznych w sprawie danych monitoringowych;

− wątpliwości dotyczące stosowania pomocy publicznej na poziomie 100%
oraz spełnienia kryterium interesu zbiorowego w przypadku budowy
infrastruktury przez podmiot prywatny w celu prowadzenia działalności komercyjnej.

Dane dotyczące efektów rzeczowych, podane w sprawozdaniach z poszczególnych operacji realizowanych w ramach Programu sporządzanych
przez beneficjentów oraz lokalne grupy działania, były podstawą do sporządzania sprawozdań miesięcznych i rocznych sporządzanych przez instytucje
pośredniczące i Instytucję Zarządzającą. Oddziały regionalne ARiMR i samorządy województw egzekwowały od beneficjentów obowiązek składania
sprawozdań (końcowych i rocznych) z realizacji operacji, a także wywiązywanie się przez nich z zobowiązań do osiągnięcia celów operacji. Powyższe
obowiązki zostały określone w umowach o dofinansowanie. Sprawozdania
końcowe składane były wraz z wnioskiem o płatność. Wzory sprawozdań
przygotowane przez Instytucję Zarządzającą były dostępne na stronach internetowych MGMiŻŚ oraz instytucji pośredniczących.

Egzekwowanie
sprawozdań
od beneficjentów
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Nieprawidłowości
w zakresie
egzekwowania
sprawozdań
od beneficjentów

W jednym z czterech skontrolowanych oddziałów regionalnych ARiMR
oraz w jednym z czterech skontrolowanych urzędów marszałkowskich
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące egzekwowania sprawozdań
od beneficjentów.
Przykłady

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny, w jednym przypadku na 10 badanych
operacji nie egzekwował terminowego, tj. do dnia 31 stycznia 2019 r., złożenia
sprawozdania rocznego. Beneficjent złożył sprawozdanie w dniu 7 marca 2019 r.

Niska jakość
sprawozdań składanych
przez beneficjentów

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski nie egzekwował obowiązku terminowego złożenia sprawozdania rocznego od Lokalnej Grupy Rybackiej
(LGR) „Zalew Szczeciński”, było to jedno niezłożone terminowo sprawozdanie
LGR spośród 24 badanych sprawozdań złożonych w 2018 r. Nie egzekwował
także złożenia czterech sprawozdań rocznych za 2018 r. przez beneficjentów
Programu (spośród 10 sprawozdań objętych próbą). Przedmiotowe sprawozdania zostały złożone do Urzędu w czerwcu 2019 r. dopiero w trakcie kontroli
NIK. Przyczyną nieegzekwowanie obowiązku terminowego składania sprawozdań przez beneficjentów i LGR była mała obsada kadrowa, duża liczba zadań
oraz absencja z powodu choroby pracowników.

Większość sprawozdań złożonych przez beneficjentów po weryfikacji
przez oddziały regionalne i urzędy marszałkowskie wymagała poprawy.
Przykłady

W Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR w przypadku około 60%
sprawozdań końcowych wysłano pisma o uzupełnienie lub wyjaśnienie.
W około 5% sprawozdań wystąpiły rozbieżności z umową o dofinansowanie dotyczące wskaźników rzeczowych. Wszyscy beneficjenci wywiązali się
z wezwania, dokonali poprawek i złożyli prawidłowo wypełnione sprawozdania.
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim analiza losowo wybranych
10 sprawozdań końcowych składanych przez beneficjentów wraz z wnioskiem
o płatność końcową wykazała, iż dane dotyczące realizacji wskaźników zostały
udokumentowane. Wszystkie złożone przez beneficjentów sprawozdania wymagały natomiast poprawek lub uzupełnień, m.in. o przedłożenie dokumentacji
fotograficznej, dokumentów potwierdzających osiągnięcie realizowanych wskaźników, kserokopii karty pojazdu, ubezpieczenia pojazdu. Urząd Marszałkowski wezwał beneficjentów do dokonania poprawek lub uzupełnień w terminie
14 dni. Wszyscy beneficjenci uzupełnili sprawozdania o brakujące informacje.

5.3. Nadzorowanie wdrażania Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze na lata 2014–2020
Nadzór Instytucji
Zarządzającej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2014–2020 zapewnił system nadzoru w zakresie wdrażania Programu przez instytucje pośredniczące. Działania nadzorcze
przyniosły efekt, tj. wykonanie zasady n+3 w latach 2018–2019. Instytucja Zarządzająca sprawowała nadzór nad wykonywaniem przez instytucje
pośredniczące zadań dotyczących wdrażania Programu przez:
− przeprowadzanie kontroli systemowych oraz monitoring wykonania
zaleceń pokontrolnych,
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− weryfikację miesięcznych i rocznych sprawozdań z wdrażania Programu,

− weryfikację miesięcznych zestawień dotyczących kontroli przeprowadzonych przez instytucje pośredniczące oraz sprawozdań z realizacji
rocznych planów kontroli,

− opiniowanie procedur opracowanych dla instytucji pośredniczących,

− weryfikację i zatwierdzanie rocznych planów kontroli opracowanych przez instytucje pośredniczące oraz nadzorowanie realizacji
przez nie obowiązków kontrolnych,
− nadzór realizacji celów pośrednich i końcowych,
− wydawanie pisemnych wytycznych lub poleceń,

− żądanie przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów,

− nadzór nad wykorzystaniem środków m.in. poprzez weryfikację kwartalnych prognoz płatności oraz akceptację rocznej prognozy wydatków
na bieżący i kolejny rok otrzymanych od instytucji pośredniczących,

− weryfikację przekazanych przez instytucje pośredniczące informacji
o nieprawidłowościach podlegających i niepodlegających zgłoszeniu
do Komisji Europejskiej,

− analizę wyników kontroli i audytów odnoszących się do funkcjonowania
systemu zarządzania i kontroli w instytucjach pośredniczących,

− analizę i akceptację przygotowanych przez instytucje pośredniczące
sprawozdań z realizacji Programu.

Kontrole systemowe dotyczyły m.in.: struktury organizacyjnej, podziału
zadań i obowiązków, współpracy z ARiMR i z Instytucją Zarządzająca,
funkcjonowania systemu kontroli, terminowości rozpatrywania wniosków o płatność oraz wniosków o dofinansowanie, a także kwalifikowalności wydatków. Ponadto podczas każdej kontroli systemowej
sprawdzana była realizacja zadań powierzonych instytucji pośredniczącej
m.in. przez weryfikowanie prawidłowości obsługi operacji.

Kontrole systemowe

Plan kontroli PO RYBY 2014–2020 na rok obrachunkowy23 2017/2018
obejmował przeprowadzenie kontroli systemowych w 11 jednostkach
instytucji pośredniczących, tj. w Centrali ARiMR oraz w pięciu oddziałach
regionalnych, a także w pięciu samorządach województw. W dniu 9 maja
2018 r. plan został zaktualizowany, zmniejszono liczbę kontroli do ośmiu,
w tym w samorządach do trzech oraz zrezygnowano z kontroli w Centrali
ARiMR. Pomimo zmniejszenia liczby jednostek przewidzianych do kontroli
systemowej, Instytucja Zarządzająca nie przeprowadziła kontroli w trzech
jednostkach, tj. w dwóch oddziałach regionalnych ARiMR oraz w jednym
urzędzie marszałkowskim. Niezrealizowanie zaplanowanych kontroli spowodowane było brakami kadrowymi w Wydziale Kontroli Departamentu
Rybołówstwa oraz uznaniem za priorytetowe prac związanych z realizacją
wymogów desygnacji.

Plan kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019 przewidywał kontrole systemowe w ośmiu oddziałach regionalnych ARiMR oraz w ośmiu urzędach
marszałkowskich. W dniu 11 marca 2019 r. plan zaktualizowano zmniejsza23 Rok obrachunkowy obejmuje okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca.
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Przewlekłe
przekazywanie wystąpień
pokontrolnych

jąc liczbę urzędów marszałkowskich przewidzianych do kontroli z ośmiu
do czterech. Instytucja Zarządzająca stwierdziła, bowiem że niektóre z ujętych w planie kontroli instytucji pośredniczących, nie powinny być objęte
kontrolą ze względu na małe prawdopodobieństwo wystąpienia błędów
systemowych lub nieprawidłowości w sposobie wdrażania Programu.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. Wydział Kontroli przeprowadził wszystkie zaplanowane kontrole, tj. 12. Stwierdzono, że przekazanie wystąpień
pokontrolnych jednostkom kontrolowanym nastąpiło pięć miesięcy od dnia
zakończenia czynności kontrolnych. Według stanu na dzień 5 września
2019 r. (dzień przeprowadzenia badań kontrolnych):
− trzy wystąpienia pokontrolne, po przeprowadzeniu postępowania
zastrzeżeniowego, zostały przekazane do jednostek kontrolowanych
w okresie wynoszącym odpowiednio: 42, 69 i 76 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych;

− projekty czterech wystąpień pokontrolnych zostały przekazane jednostkom kontrolowanym odpowiednio po 88, 152, 160 i 167 dniach od dnia
zakończenia czynności kontrolnych, a postępowanie zastrzeżeniowe
było w toku;

− projekty pięciu wystąpień pokontrolnych nie zostały jeszcze przekazane do uzgodnienia do jednostek kontrolowanych, od dnia zakończenia
czynności kontrolnych do dnia 5 września 2019 r. upłynęło odpowiednio: 69, 83, 97, 160 i 167 dni.

W sprawie terminów przekazania wystąpień pokontrolnych, Dyrektor
Departamentu Rybołówstwa podał, że „zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy
o EFMR kontrole w instytucjach pośredniczących są przeprowadzane
w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092, ze zm.),
która nie określa terminów na przygotowanie i wystosowanie wystąpienia pokontrolnego do jednostek kontrolowanych od zakończenia czynności
kontrolnych. Niemniej Wydział Kontroli jest zobligowany do zakończenia
i rozliczenia ostatecznie wszystkich kontroli ujętych w RPK na dany rok
obrachunkowy do dnia 18 stycznia po zakończonym roku obrachunkowym
– wynika to z konieczności przygotowania rocznego podsumowania z kontroli i audytów, które jest przekazywane do KE wraz z deklaracją zarządczą i rocznym zestawieniem wydatków. (…) Obszerność zgromadzonego
podczas kontroli materiału dowodowego oraz ze względu na zakres zadań
realizowanych w Wydziale Kontroli (…) jak i uwzględniając stan osobowy
pracowników Wydziału Kontroli (w tym okresy urlopowe i zwolnienia
lekarskie) uniemożliwia pracownikom zachowanie umiarkowanych terminów na przygotowanie wystąpień pokontrolnych”.

58

Zdaniem NIK przekazywanie wystąpień pokontrolnych w okresie przekraczającym pięć miesięcy od dnia zakończenia czynności kontrolnych może
osłabiać efekt następczy kontroli systemowych zrealizowanych przez Instytucję Zarządzającą, a zalecenia pokontrolne mogą się okazać spóźnione
lub nieaktualne, zwłaszcza, że ustalenia kontroli dotyczyły obsługi wniosków o dofinansowanie, których okres rozpatrywania wynosił trzy miesiące, a w szczególnych przypadkach sześć miesięcy.
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Instytucja Zarządzająca opiniowała pod względem prawidłowości procedury przygotowane przez Agencję dla instytucji pośredniczących
przed zatwierdzeniem ich przez Prezesa ARiMR. Uwagi zgłoszone
przez Instytucję Zarządzającą przyczyniły się do ujednolicenia zasad
oceny i weryfikacji wniosków składanych w ramach różnych priorytetów, a także do zachowania zgodności z przepisami prawa oraz z zakresem
zadań oddelegowanych do instytucji pośredniczących.

W ramach działań nadzorczych Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, jako Instytucja Zarządzająca przekazywał pisma o charakterze interwencyjnym do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organu nadzorującego Agencję.

Opiniowanie procedur

Wydawanie pisemnych
wytycznych lub poleceń

W 2018 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej skierował do Prezesa ARiMR pisma (z dnia: 27 kwietnia, 19 lipca, 19 września, 13 października
i 6 listopada), w których m.in. wyraził zaniepokojenie stanem realizacji PO RYBY
2014–2020 oraz zwrócił się o zintensyfikowanie tempa realizacji Programu
poprzez przyspieszenie procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w pismach do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia: 9 marca, 27 października i 27 listopada
2017 r. zwracał m.in. uwagę, że w Agencji pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie miały fundusze rolnicze, a nie EFMR,
a także wniósł o podjęcie działań zmierzających do zintensyfikowania
tempa realizacji Programu z uwagi na konieczność spełnienia zasady n+3.

I tak w piśmie z dnia 27 października 2017 r., stwierdził iż „w chwili obecnej ARiMR koncentruje się w głównej mierze na wnioskach o dofinansowanie składanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020”. W przedmiotowej sprawie Dyrektor Departament Wsparcia
Rybactwa w ARiMR podał, że PO RYBY 2014–2020 od początku był traktowany w Agencji priorytetowo.

Instytucja Zarządzająca w piśmie z dnia 8 marca 2017 r. do Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego OR ARiMR wskazała, że pytania i żądanie uzupełnień wniosku dotyczące racjonalności kosztów sporządzone przez
OR ARiMR wykraczają poza przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe, są efektem nieznajomości przepisów
dotyczących PO RYBY 2014–2020, a także stosowania procedur PROW
2014–2020 do programu rybackiego. W piśmie wskazano także, że treść
zadawanych wnioskodawcy pytań wskazuje na brak przygotowania pracowników OR ARiMR do wdrażania PO RYBY 2014–2020, co może mieć
negatywne konsekwencje i skutkować niespełnieniem zasady n+3. W odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora OR ARiMR w piśmie z 14 marca 2017 r.
podano, że sposób weryfikacji racjonalności kosztów wniosków nie został
określony w rozporządzeniach wykonawczych, ani w procedurach. Postępowanie pracowników ARiMR miało na celu potwierdzenie, że wydatki
publiczne będą dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektów i osiągania założonych celów.
W ramach nadzoru Instytucja Zarządzająca w lipca 2018 r. utworzyła punkt
konsultacyjny w Gdyni. Punkt konsultacyjny został utworzony w ramach
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Nadzór Prezesa ARiMR

Wydziału Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni wchodzącego
w strukturę organizacyjną Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ. Przedmiotem nadzoru było przestrzeganie przez Pomorski Oddział Regionalny
ARiMR przepisów i instrukcji związanych z prawidłową i terminową weryfikacją oraz oceną wniosków w ramach PO RYBY 2014–2020.
Prezes ARiMR realizował zadania w zakresie wdrażania PO RYBY
2014–2020 przez jednostki organizacyjne Agencji. Nadzór sprawowany
był przez pięć departamentów w Centrali Agencji.

Departament Wsparcia Rybactwa sprawował nadzór merytoryczny nad prawidłowością wdrażania PO RYBY 2014–2020. W ramach nadzoru przeprowadzano m.in. analizę ryzyka, której elementem była ocena realizacji zadań
przez poszczególne oddziały regionalne w zakresie wdrażania Programu.
Podejmowano także działania: systematyczne przesyłanie do oddziałów
zestawień niezweryfikowanych wniosków o dofinansowanie oraz wniosków
o płatność ze wskazaniem konieczności bieżącej i terminowej ich weryfikacji,
podejmowanie decyzji o przesunięciu weryfikacji wniosków o dofinansowanie między oddziałami regionalnymi, określanie hierarchii zadań wykonywanych przez oddziały przy rozpatrywaniu wniosków, narady szkoleniowe.

Departament Analiz i Sprawozdawczości sporządzał raporty informacji
zarządczej, które w Agencji były głównym narzędziem służącym do nadzorowania poszczególnych etapów obsługi wniosków.

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych nadzorował
poprawność realizacji kontroli na miejscu poprzez: kontrolę dokumentacji,
kontrole towarzyszące polegające na uczestnictwie pracowników Departamentu w wykonywanych przez inspektorów terenowych czynnościach
kontrolnych, kontrole sprawdzające przeprowadzane przez pracowników Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych po kontroli
wykonanej przez biura kontroli na miejscu. Terminy i miejsca realizacji
kontroli z tytułu nadzoru były zbieżne z terminami przeprowadzania kampanii kontrolnej, ujętymi w rocznych planach kontroli na miejscu. Wybór
spraw do kontroli w ramach nadzoru dokonywano w oparciu o następujące
czynniki: zróżnicowanie i specyfikę zestawienia rzeczowo-finansowego,
innowacyjność i specyfika operacji, etap zrealizowanej kontroli (w trakcie
realizacji operacji, płatność, ex-post), kwota wnioskowanej płatności, podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w danej sprawie, czynnik losowy.
Departament Kontroli Wewnętrznej (przedtem Departament Kontroli i Bezpieczeństwa) przeprowadził siedem kontroli problemowych dotyczących
PO RYBY 2014–2020:
− jedną w Zachodniopomorskim OR, dotyczącą prawidłowości przyznawania i realizacji pomocy finansowej w ramach działania „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej”. Nie stwierdzono nieprawidłowości;

− jedną w Pomorskim OR, dotyczącą prawidłowości przyznawania i realizacji pomocy finansowej w ramach poddziałania „Zbieranie odpadów morskich”. Wyniki z czynności kontrolnych były w trakcie opracowywania;
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− dwie w zakresie rzetelności deklaracji bezstronności składanych
w ramach rozpatrywania wniosków w PO RYBY 2014–2020 w zakresie
możliwości wystąpienia konfliktu interesów w Pomorskim OR i Zachodniopomorskim OR. Nie stwierdzono nieprawidłowości;
− trzy z zakresu określonego w poprzednim punkcie, przeprowadzane
w Warmińsko-Mazurskim OR, Śląskim OR i Lubelskim OR, które w trakcie kontroli NIK, nie zostały zakończone.

Departament Audytu Wewnętrznego zaplanował i przeprowadził jeden
audyt wewnętrzny pt.: „Audyt kontroli administracyjnych w ramach
w PO Rybactwo i Morze na lata 2014–2020”. W wyniku audytu dokonano
12 ustaleń oraz sformułowano 14 zaleceń do Departamentu Wsparcia
Rybactwa. Do dnia 28 czerwca 2019 r. wdrożono osiem zaleceń, pozostałe
były w trakcie realizacji. Przeprowadzone badania pozwoliły na wydanie
pozytywnej opinii w zakresie adekwatności i skuteczności systemu zarzadzania i kontroli oraz prowadzonego monitoringu i nadzoru merytorycznego w ramach zadań Departamentu Wsparcia Rybactwa.

Instytucje uczestniczące we wdrażaniu PO RYBY 2014–2020 realizowały
obowiązki ustanowione przez Komisję Europejską dotyczące informowania o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach wykorzystania funduszy unijnych (RION). Nieprawidłowości podlegające zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej, instytucje pośredniczące przekazywały Instytucji Zarządzającej w formie raportu za pośrednictwem systemu elektronicznego IMS24,
natomiast nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do Komisji – w formie zestawienia przesyłanego w formie papierowej. Instytucja Zarządzająca
analizowała i weryfikowała nieprawidłowości zgłaszane przez instytucje
pośredniczące, a uwagi do raportów zamieszczano bezpośrednio w systemie IMS. Dotychczas do systemu IMS zostały wprowadzone przez ARiMR
dwie nieprawidłowości podlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.
Jedna z tych nieprawidłowości polegała na tym, że beneficjent sprzedał
stawy przed upływem 5-letniego okresu związania celem, a druga na tym,
że beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie budowy budynku sprzedaży ryb, który istniał przed złożeniem wniosku. Agencja zgłosiła pięć nieprawidłowości, które nie podlegały zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

Od września 2017 r. do lipca 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej
jako niezależny podmiot audytowy na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013 przeprowadził audyt spełniania wymogów desygnacyjnych przez instytucje zaangażowane w realizację PO RYBY 2014–2020.

Informowanie
o nieprawidłowościach

Kontrole zewnętrzne

Europejski Trybunał Obrachunkowy w lutym 2019 r. przeprowadził kontrolę finansową dotyczącą EFMR w ramach poświadczenia wiarygodności
za rok budżetowy 2018. Celem badania kontrolnego była ocena prawidłowości przyznania płatności wodnośrodowiskowych w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Czynności kontrolne
obejmowały: warunki przyznania pomocy, realizację kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, przelewy potwierdzające dokonanie płatności oraz zgodność stanu faktycznego z wnioskiem o dofinansowanie,
a także z księgami stawowymi.
24 Irregularity Management System.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli
Cele szczegółowe

Głównym celem kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Program
Operacyjny Rybactwo i Morze jest realizowany prawidłowo i skutecznie?

Cele szczegółowe kontroli dotyczyły udzielenia odpowiedzi na następujące
pytania:
1. Czy Instytucja Zarządzająca i instytucje pośredniczące prawidłowo
i skutecznie wdrażały działania PO Rybactwo i Morze?
2. Czy realizacja PO Rybactwo i Morze była monitorowana rzetelnie?

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

3. Czy Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze oraz Centrala ARiMR
rzetelnie nadzorowały wdrażanie Programu?

Kontrolą objęto 10 jednostek, w tym Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, Centralę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jej cztery oddziały regionalne, a także cztery urzędy marszałkowskie województw.
Kontrolę przeprowadzono w:

− Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz w ARiMR
na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli25, z uwzględnieniem kryteriów:
legalności, rzetelności, celowości i gospodarności;
− urzędach marszałkowskich województw na podstawie art. 2 ust. 2
w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów:
legalności, rzetelności i gospodarności.

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK
Pozostałe informacje

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 6 maja 2019 r.
do 21 października 2019 r.

Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2019 r., z wykorzystaniem dowodów
sporządzonych przed lub po tym okresie, mających istotny wpływ na działalność objętą kontrolą.
W ramach postępowania kontrolnego nie prowadzono czynności w trybie
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

Do kierowników skontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia
pokontrolne zawierające oceny badanej działalności. W wystąpieniach
po kontroli P/19/045 sformułowano łącznie 23 wnioski pokontrolne,
wszystkie zostały zrealizowane.
Wnioski głównie dotyczyły:

− podjęcia działań naprawczych w celu terminowego rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, a także prawidłowego informowania wnioskodawców o wydłużeniu terminu rozpatrywania wniosków;

− niezwłocznego wyznaczania wnioskodawcom terminu na zawarcie umowy o dofinansowanie;
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− podjęcia działań naprawczych dotyczących kontroli realizowanych
przez instytucje pośredniczące mających na celu wyeliminowanie przypadków:
 zaniechania weryfikacji obowiązku spełniania przez beneficjentów
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub kodu księgowego dla projektów dofinansowanych w ramach Programu, w sposób
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

 przeprowadzenia kontroli przed płatnością końcową niezgodnie
z procedurami; przeprowadzania czynności kontrolnych przez pracowników, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji bezstronności przed rozpoczęciem kontroli,

 nierzetelnego sporządzania sprawozdań przekazywanych do Centrali ARiMR, dotyczących danych w zakresie monitoringu kontroli
na miejscu,

 nieterminowego przekazywania do Instytucji Zarządzającej miesięcznych zestawień przeprowadzonych kontroli beneficjentów
Programu,

 nieterminowego informowania Instytucji Zarządzającej o kontrolach realizacji programu przeprowadzanych w urzędzie marszałkowskim przez instytucje zewnętrzne;

− egzekwowania terminowego składania przez beneficjentów sprawozdań z realizacji operacji;
− terminowe składanie do Centrali ARiMR sprawozdań z działań informacyjno-promocyjnych.

Do dwóch wystąpień pokontrolnych Prezes ARiMR złożył łączne pięć
zastrzeżeń, z tego:
− cztery zastrzeżenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w Centrali
Agencji. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK uchwałą
z dnia 19 września 2019 r. jedno zastrzeżenie uwzględnił w całości,
jedno uwzględnił częściowo, a dwa zastrzeżenia oddalił.

− jedno zastrzeżenie w związku z kontrolą przeprowadzoną w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym Agencji, które Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK uchwałą z dnia 13 września 2019 r.
uwzględnił w całości.
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Wykaz jednostek
kontrolowanych

Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

Kontrola koordynowana P/19/045
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Departament
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Delegatura NIK
w Gdańsku

Delegatura NIK
w Olsztynie

Delegatura NIK
w Poznaniu

Delegatura NIK
w Szczecinie

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

Marek Gróbarczyk

Centrala ARiMR

Maria Fajger

Pomorski OR ARiMR

Maria Fajger

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk

Warmińsko-Mazurski OR ARiMR

Maria Fajger

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

Wielkopolski OR ARiMR

Maria Fajger

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Zachodniopomorski OR ARiMR

Maria Fajger

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

Kontrola rozpoznawcza
1.
2.
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Departament
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Śląski OR ARiMR

Maria Fajger

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Jakub Chełstowski

ZAŁĄCZNIKI
Wykaz ocen kontrolowanych jednostek
Oceny wszystkich kontrolowanych jednostek przedstawiono w formie opisowej.
Lp.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Stany mające wpływ na wydawaną ocenę

prawidłowe

nieprawidłowe

1.

Ministerstwo
Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej prawidłowo wykonywał zadania IZ,
m.in. opracował zatwierdzone przez KE Program
oraz jego zmianę, wydał 16 obowiązujących
rozporządzeń określających wdrażanie Programu,
opiniował procedury dla instytucji pośredniczących
opracowane przez ARiMR, podejmował decyzje
o uruchomieniu naboru wniosków o dofinasowanie
w ramach poszczególnych działań Programu,
przeprowadził działania informacyjno-promocyjne
dotyczące wdrażania Programu, egzekwował
realizację sprawozdawczości z wdrażania
oraz kontroli Programu przez instytucje
pośredniczące oraz sporządzał i przekazywał
KE sprawozdania roczne z tego zakresu
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący,
nadzorował wykonywanie zadań przekazanych
instytucjom pośredniczącym, udzielił desygnacji
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej
oraz instytucjom pośredniczącym w dniu 25 lipca
2018 r.
Departament Rybołówstwa w MGMiŻŚ był
przygotowany do pełnienia zadań Instytucji
Zarządzającej. Większość pracowników miała
doświadczenie przy obsłudze PO RYBY 2007–2013.

Nie stwierdzono

2.

Centrala ARiMR

Centrala Agencji była przygotowana do obsługi
PO RYBY 2014–2020, pracownicy zostali
przeszkoleni, większość z nich posiadała
doświadczenie przy obsłudze PO RYBY 2007–2013,
zostały opracowane procedury obsługi Programu
oraz zbudowano system informatyczny LIDER
wspomagający tę obsługę. Centrala Agencji
zapewniła niezbędne warunki do rozpatrywania
i kontroli wniosków o dofinansowanie
oraz wniosków o płatność przez oddziały
regionalne. Prezes ARiMR ogłaszał nabory
wniosków o dofinansowanie, poprzedzone akcją
informacyjną i szkoleniową, publikował listy
rankingowe oraz współpracował z Instytucją
Zarządzającą przy ustalaniu limitów środków
finansowych dla naborów. Rzetelnie monitorowano
realizację Programu i przekazywano informacje
do Instytucji Zarządzającej, a w sytuacji
odpowiednio wcześnie zidentyfikowanego
niskiego wykorzystania środków finansowych
podjęto skuteczne działania w celu jego poprawy.
Prezes ARiMR zapewnił funkcjonowanie systemu
nadzoru w zakresie wykonywania zadań instytucji
pośredniczącej przez jednostki organizacyjne
Agencji.

Działania dotyczące przestrzegania
terminowości rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie niezgodne
z obowiązującymi przepisami prawa.
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Lp.
3.

4.

66

Nazwa jednostki
kontrolowanej
Pomorski OR ARiMR

Stany mające wpływ na wydawaną ocenę
prawidłowe

Oddziały regionalne były przygotowane do obsługi
PO RYBY 2014–2020, ich pracownicy odpowiednio
wykwalifikowani i przeszkoleni ze stosowania
nowych procedur, przy czym większość nich
posiadała doświadczenie w obsłudze PO RYBY
Warmińsko-Mazurski OR
2007–2013.
ARiMR
Oddziały prawidłowo realizowały zadania
w zakresie obsługi wniosków o dofinansowanie
oraz wniosków o płatność, a wybór operacji
do realizacji oraz tryb zawierania umów
o dofinansowanie były zgodne z zasadami
określonymi w wewnętrznych procedurach.
Monitorowanie realizacji Programu odbywało się
rzetelnie, a informacje dotyczące wykorzystania
środków i wykonania mierników były na bieżąco
przekazywane do Centrali.
Stwierdzone nieprawidłowości wystąpiły
jednostkowo i nie stanowiły zagrożenia
dla realizacji Programu.

nieprawidłowe
Nieterminowe rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie spowodowane
nieskutecznymi działaniami dotyczącymi
poprawy stanu zatrudnienia.
Nieterminowe rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie oraz wniosków
o płatność, a także nieinformowanie
wnioskodawców o wydłużeniu terminu
ich rozpatrzenia.
Nieprzeprowadzanie kontroli na miejscu
w związku z płatnością końcową,
w terminach wynikających z procedur.
Przeprowadzanie czynności kontrolnych
przez pracowników, którzy nie dopełnili
obowiązku złożenia deklaracji
bezstronności przed rozpoczęciem kontroli.
Nieegzekwowanie terminowego składania
przez beneficjentów sprawozdań rocznych.
Nieprzeprowadzanie kontroli
przed dokonaniem płatności końcowej
zleconej przez Centralę ARiMR.
Niezłożenie do Centrali ARiMR sprawozdań
z działań informacyjno-promocyjnych
za I i II kwartał 2019 r.

5.

Wielkopolski OR ARiMR

Nieterminowa i nierzetelna obsługa
wniosków o dofinansowanie oraz wniosków
o płatność.
Nierzetelne sporządzanie sprawozdań
przekazywanych do Centrali ARiMR,
dotyczących monitoringu kontroli
na miejscu.

6.

Zachodniopomorski OR
ARiMR

Niedostateczny nadzór nad prawidłowością
oceny wniosków o dofinansowanie,
w tym nad ich terminowym
rozpatrywaniem.
Niedostateczne weryfikowanie obowiązku
spełniania przez beneficjentów
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej lub kodu księgowego
dla projektów dofinansowanych w ramach
Programu, w sposób umożliwiający
identyfikację poszczególnych operacji
księgowych.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.
7.

8.

9.

Nazwa jednostki
kontrolowanej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego

Stany mające wpływ na wydawaną ocenę
prawidłowe

Urzędy marszałkowskie były przygotowane
do obsługi PO RYBY 2014–2020. Zadania dotyczące
obsługi Programu przydzielono jednostkom
organizacyjnym urzędów oraz ustalono zakresy
obowiązków pracownikom.
Samorządy województw zawarły z rybackimi
lokalnymi grupami działania umowy o warunkach
Urząd Marszałkowski
i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
Województwa
kierowanego przez społeczność. Urzędy prowadziły
Warmińsko-Mazurskiego
działania informacyjno-promocyjne dotyczące
wdrażania PO RYBY 2014–2020 i prawidłowo
wykorzystywały środki dotacji celowej stanowiącej
wyprzedzające finansowanie pomocy technicznej
na realizację Programu.
Z zasady urzędy prawidłowo realizowały zadania
Urząd Marszałkowski
w zakresie obsługi wniosków o dofinansowanie
Województwa
oraz wniosków o płatność, a wybór operacji
Wielkopolskiego
do realizacji oraz tryb zawierania umów
o dofinansowanie były prawidłowe.
Monitorowanie realizacji Programu odbywało się
rzetelnie, a informacje dotyczące wykorzystania
środków i wykonania mierników były na bieżąco
przekazywane do Instytucji Zarządzającej.
Stwierdzone nieprawidłowości wystąpiły
jednostkowo i nie stanowiły zagrożenia
dla realizacji Programu.

10. Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego

nieprawidłowe
Nieterminowe rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie oraz wniosków
o płatność, a także nieinformowanie
wnioskodawców o wydłużeniu
ich rozpatrywania, z podaniem przyczyny
zwłoki.
Nieterminowe rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie, a także nieinformowanie
wnioskodawców o wydłużeniu
ich rozpatrywania, z podaniem przyczyny
zwłoki.
Przewlekłe zawieranie umów
o dofinansowanie.
Nieterminowe rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie.
Nieterminowe rozpatrywania wniosków
o płatność oraz niezawiadamianie
beneficjentów na piśmie o terminie
rozpatrzenia tych wniosku
przekraczającym 90 dni.
Nadawanie znaków sprawom niezgodnie
z regulacjami wewnętrznymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
Wprowadzanie zmian w procedurach
Programu w sposób niezgodny ze Statutem
Województwa Wielkopolskiego.
Nieterminowe przekazywanie do IZ
miesięcznych zestawień przeprowadzonych
kontroli beneficjentów Programu.
Przewlekłe informowanie IZ o kontrolach
realizacji Programu przeprowadzanych
w Urzędzie przez instytucje zewnętrzne.
Nieterminowe rozpatrywanie wniosków
o dofinansowanie.
Niezawiadamianie wnioskodawców
o przyczynach nierozpatrzenia wniosków
o dofinansowanie i nieokreślanie nowego
terminu rozpatrzenia.
Nieegzekwowanie obowiązku składania
sprawozdań przez beneficjentów i LGD/
LGR w terminach określonych przepisami
prawa.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Rozporządzenia unijne

Programy operacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego, w tym polski Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata
2014–2020 jest wdrażany na podstawie:
− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/200626
(rozporządzenie nr 1303/2013);

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa,
zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE)
nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002
i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE27 (rozporządzenie nr 1380/2013);

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003,
(WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/201128
(rozporządzenie nr 508/2014)

Ustawa o EFMR

oraz siedmiu rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej uzupełniających rozporządzenie 508/2014.

Krajową podstawą prawną do wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze na lata 2014–2020 jest ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (ustawa o EFMR) oraz rozporządzenia
wykonawcze wydane głównie na podstawie art. 24 ustawy.
Ustawa o EFMR określa:

− zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z EFMR w ramach PO RYBY
2014–2020,

− warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na realizację działań objętych priorytetami zawartymi w PO RYBY
2014–2020, a także objętymi pomocą techniczną.
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26 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320, ze zm.
27 Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, s. 22, ze zm.
28 Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, s. 1, ze zm.

ZAŁĄCZNIKI
Zgodnie z art. 5 ustawy minister właściwy do spraw rybołówstwa pełni
funkcję instytucji zarządzającej, o której mowa w art. 123 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Oprócz zadań określonych w przepisach, o których
mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o EFMR, instytucja zarządzająca:
− wykonuje zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym monitorowania realizacji i ewaluacji programu operacyjnego, w tym: powołuje w drodze zarządzenia komitet monitorujący,
zapewnia wykonanie ewaluacji programu operacyjnego oraz przedkłada
wyniki tych ewaluacji komitetowi monitorującemu i Komisji Europejskiej;

− przedkłada Komisji Europejskiej opis systemów zarządzania i kontroli
programu operacyjnego;

− może powoływać, w drodze zarządzenia, organy opiniodawczo-doradcze
w sprawach należących do zadań i kompetencji instytucji zarządzającej,
w skład których mogą wchodzić przedstawiciele instytucji pośredniczących, oraz inne osoby, których udział w pracach takiego organu jest uzasadniony zakresem jego zadań.

Zgodnie z art. 6. ust. 1 ustawy zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działań lub pomocy technicznej objętych programem operacyjnym wykonuje, jako instytucja pośrednicząca samorząd województwa
w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Priorytet 4
PO RYBY 2014–2020) oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie pozostałych priorytetów oraz pomocy technicznej.

W przypadku Agencji zakres powierzonych jej zadań i sposób ich wykonywania określa pisemne porozumienie (art. 6 ust. 6), a w przypadku
samorządu województw minister właściwy do spraw rybołówstwa określa w rozporządzeniu warunki i sposób wykonywania zadań instytucji
zarządzającej oraz warunki jej finansowania, w związku z wykonywaniem
powierzonych jej zadań, mając na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania programem operacyjnym
oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej (art. 6
ust. 7). Na podstawie powyższego przepisu Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej wydał rozporządzenie z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku
z wykonywaniem tych zadań29.

Na podstawie art. 26 ustawy o EFMR instytucja zarządzająca sprawuje nadzór nad instytucjami pośredniczącymi w zakresie zgodności wykonywania
przez te instytucje powierzonych im zadań instytucji zarządzającej z przepisami prawa i programem operacyjnym oraz w celu zapewnienia efektywności
wdrażania środków tego programu. Instytucja zarządzająca w ramach nadzoru
może w szczególności: przeprowadzać kontrole, wydawać pisemne wytyczne
lub polecenia, żądać przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów.
29 Dz. U. poz. 1768, ze zm.
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Zgodnie z art. 13 ust. 2 wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji
pośredniczącej z tym, że w przypadku Priorytetu 4 wniosek o dofinansowanie składa się za pośrednictwem lokalnej grupy działania, a jeżeli wnioskodawcą jest lokalna grupa działania wniosek o dofinansowanie składa
się do samorządu województwa. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie
następuje w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadku
nierozpatrzenia wniosku w terminie instytucja pośrednicząca, zawiadamia
wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia
wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące (art. 13 ust. 5).

Agencja dokonuje wypłaty pomocy przyznanej w ramach PO RYBY 2014–2020
na podstawie: wniosku o płatność składanego do instytucji pośredniczącej
(ARiMR, samorząd województwa), umowy o dofinansowanie – jednorazowo
lub w częściach, w zależności od liczby etapów przewidzianych w ramach operacji realizowanej zgodnie z tą umową albo zlecenia płatności przekazanego
przez samorząd województwa (art. 18. ust. 1 ustawy o EFMR).

Rozporządzenia wydane
na podstawie ustawy
o EFMR

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach
realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”30, wydanego na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o EFMR, środki finansowe z tytułu
przyznanej beneficjentowi pomocy powinny zostać, co do zasady, wypłacone
w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność. Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające
wypłatę pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 1, środki finansowe mogą
zostać wypłacone w innym terminie, o którym instytucja pośrednicząca, z którą
ten beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie, informuje go na piśmie.

Zgodnie z art. 24. ust. 1 i ust. 2 ustawy o EFMR minister właściwy do spraw
rybołówstwa obowiązany jest do określenia, w drodze rozporządzenia,
szczegółowych warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy
na realizację operacji w ramach poszczególnych PO RYBY 2014–2020 priorytetów lub wysokość stawek tej pomocy, uwzględniając koszty kwalifikowalne
oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu operacyjnego, w szczególności przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie
z warunkami wynikającymi z programu operacyjnego, oraz biorąc pod uwagę
istotę i cel poszczególnych działań w ramach tych priorytetów.
W rozporządzeniach powinny zostać określone w szczególności:

− szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków;

− szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność;

− kryteria wyboru operacji, w przypadku działań;

− katalog beneficjentów;

− tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie.
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30 Dz. U. poz. 754.
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Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o EFMR zostały wymienione
w załączniku nr 6.3 niniejszej informacji.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o EFMR wspieranie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej odbywa się na zasadach określonych ustawie
z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności31. Ustawa ta określa m.in.:
− zadania oraz właściwość organów w odniesieniu do rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność;

− zasady: organizacji i działania lokalnych grup działania, dokonywania
wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
udzielania wsparcia z udziałem poszczególnych funduszy wymienionych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

Wspólny system monitorowania i oceny Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego został ustanowiony na podstawie art. 107 rozporządzenia nr 508/2014. System ten ma w szczególności za zadanie:

Monitorowanie

− wykazać postępy i osiągnięcia w realizacji wspólnej polityki rybołówstwa oraz zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej,

− służyć do oceny efektywności i skuteczności operacji realizowanych
w ramach EFMR,

− przyczyniać się do lepszego ukierunkowania wsparcia do celów wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej;

− wspierać proces doskonalenia w zakresie monitorowania i oceny;

− zapewnić solidne oceny operacji realizowanych w ramach EFMR,
które mogą zostać uwzględnione w procesie decyzyjnym.

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1014/2014
z dnia 22 lipca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE)
nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007
oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011
w odniesieniu do zawartości i struktury wspólnego systemu monitorowania i oceny operacji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego32 (rozporządzenie nr 1014/2014) wspólny system monitorowania i oceny składa się m.in. z następujących elementów:
− logika interwencji przedstawiająca interakcje między priorytetami,
obszarami i środkami;

− zestaw wspólnych wskaźników;

− istotne dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania;
− roczne sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego;

− oceny ex ante i ex-post oraz wszystkie inne działania ewaluacyjne.
31 Dz. U. z 2018 r. poz. 140, ze zm.
32 Dz. Urz. UE L 283 z 22.07.2014, s. 11, ze zm.
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Zgodnie z art. 109 rozporządzenia nr 508/2014 system monitorowania
i oceny opiera się na wspólnych wskaźnikach określonych dla priorytetów
programu w art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013. Są to wskaźniki
finansowe, wskaźniki produktu odnoszące się do wspieranych operacji
oraz wskaźniki rezultatu odnoszące się do danego priorytetu.
W rozporządzeniu nr 1014/2014 określono wykaz wspólnych wskaźników
dla poszczególnych priorytetów. Na przykład wskaźnikami dla Priorytetu 2
– Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy są to: wielkość produkcji akwakultury (w tonach), wartość produkcji akwakultury (w tys.
EUR), zysk netto (w tys. EUR), wielkość produkcji akwakultury ekologicznej (w tonach), wielkość produkcji systemu recyrkulacji (w tonach), liczba
zatrudnionych.

W celu realizacji monitoringu realizacji PO RYBY 2014–2020, zgodnie
z art. 25 ustawy o EFMR:
− Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustanawia system
elektronicznej rejestracji i przechowywania danych,

− instytucje pośredniczące gromadzą i opracowują dane niezbędne do właściwego monitorowania i ewaluacji programu operacyjnego oraz wprowadzają te dane do systemu,

− instytucje pośredniczące sporządzają sprawozdania w odniesieniu
do priorytetów i pomocy technicznej oraz w odniesieniu do programu
operacyjnego,
− lokalne grupy działania oraz beneficjenci sporządzają sprawozdania
z realizowanej operacji.

Wzory sprawozdań są umieszczane na stronie internetowej MGMiŻŚ
oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje pośredniczące.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju
sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”33 sprawozdania składane
przez instytucje pośredniczące zawierają informacje w zakresie realizacji
priorytetów, działań, poddziałań lub pomocy technicznej, w szczególności
dotyczące:
a) realizowanych operacji;

b) wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na poszczególne
działania, poddziałania lub pomoc techniczną, według źródeł pochodzenia tych środków, zawierające zestawienie poniesionych wydatków
oraz zrealizowanych płatności;
c) osiągniętych wskaźników właściwych dla danego działania lub priorytetu, wykorzystywanych w systemie monitorowania i ewaluacji.

Ponadto sprawozdania zawierają informacje dotyczące:
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− działań podjętych przez instytucję pośredniczącą, mających na celu
zapewnienie prawidłowej i skutecznej realizacji działań i poddziałań;

− problemów związanych z przestrzeganiem Wspólnej Polityki Rybołówstwa przy realizacji działań i poddziałań oraz informacje o działaniach
zaradczych podjętych w celu rozwiązania tych problemów;
− podjętych czynności dotyczących informacji i promocji w odniesieniu
do realizowanych działań i poddziałań.

Sprawozdania przekazywane są w następujący sposób (§ 4 rozporządzenia):

− instytucja pośrednicząca przekazuje instytucji zarządzającej sprawozdanie roczne w terminie do dnia 28 lutego każdego roku;

− lokalna grupa działania przekazuje instytucji pośredniczącej sprawozdanie końcowe – wraz z wnioskiem o płatność końcową, sprawozdanie
roczne – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przez cały okres
realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanej przez społeczność;
− beneficjent przekazuje instytucji pośredniczącej sprawozdanie końcowe
– wraz z wnioskiem o płatność końcową, sprawozdanie roczne – w terminie
do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności
końcowej, chyba że w umowie o dofinansowanie określono inny termin.

W przypadku zgłoszenia przez instytucję zarządzającą uwag do sprawozdania przygotowanego przez instytucję pośredniczącą instytucja pośrednicząca, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uwag, dokonuje poprawek
lub uzupełnień, uwzględniających uwagi zgłoszone przez instytucję zarządzającą, i niezwłocznie przesyła poprawione lub uzupełnione sprawozdanie do instytucji zarządzającej. W przypadku wystąpienia w sprawozdaniu
przygotowanym przez instytucję pośredniczącą błędów pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych omyłek instytucja zarządzająca może
je poprawić, informując instytucję pośredniczącą o wprowadzonych
poprawkach (§ 5 rozporządzenia).

W przypadku zgłoszenia przez instytucję pośredniczącą uwag do sprawozdania przygotowanego przez lokalną grupę działania lub beneficjenta
lub w przypadku wystąpienia w tym sprawozdaniu błędów pisarskich,
rachunkowych lub innych oczywistych omyłek stosuje się ww. tryb
poprawy sprawozdań.

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) jest zbiorem zasad dotyczących
zarządzania europejskimi flotami rybackimi i ochrony zasobów rybnych.
Polityka, której celem jest zarządzanie wspólnymi zasobami, umożliwia
wszystkim europejskim flotom równy dostęp do wód i łowisk UE, a rybakom umożliwia pracę w warunkach uczciwej konkurencji34.

Wspólna Polityka
Rybołówstwa
Unii Europejskiej

Zasoby rybne mają zdolność do odnawiania się, lecz nie są nieskończone.
Niektóre stada ryb są przeławiane. Dlatego też państwa UE powzięły działania mające na celu zagwarantowanie, że europejski przemysł rybny będzie
miał charakter zrównoważony i nie będzie zagrażał wielkości populacji ryb
i jej odnawialności w perspektywie długoterminowej.

34 Poniższy rozdział poza fragmentami wskazanymi odrębnie opracowano na podstawie „Oceny
ex-ante Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014–2020”.
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Wspólną politykę rybołówstwa po raz pierwszy wprowadzono w latach
70. i kilkakrotnie reformowano. Ostatnia reforma weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

Celem WPRyb jest zagwarantowanie, że rybołówstwo i akwakultura będą
ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważone i że będą źródłem
zdrowej żywności dla obywateli UE. Jej kolejnym celem jest wspieranie
dynamicznego rozwoju sektora rybołówstwa i zapewnienie społecznościom rybackim odpowiedniego poziomu życia.
Zgodnie z założeniami polityki rybołówstwa w latach 2015–2020 ustalono
limity połowowe, które w sposób trwały mają chronić zasoby ryb w perspektywie długoterminowej.

Oddziaływanie rybołówstwa na wrażliwe środowisko morskie nie jest
w pełni znane. Z tego powodu WPRyb przyjmuje ostrożne podejście,
uwzględniające konsekwencje działalności człowieka na wszystkie elementy wodnego ekosystemu. Celem jej jest bardziej selektywne traktowanie zawartości sieci flot rybackich, jak również odejście od praktyki
wyrzucania niepotrzebnych ryb za burtę.
Wspólna polityka rybołówstwa obejmuje cztery główne obszary:
− zarządzanie rybołówstwem,

− politykę międzynarodową,

− politykę rynku i politykę handlową,

− finansowanie polityki z Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach
2007–2013 oraz z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w latach 2014–2020.
WPRyb obejmuje także przepisy dotyczące akwakultury i zaangażowania
zainteresowanych podmiotów.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) ma za zadanie wspierać
osoby zatrudnione w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz populacje zamieszkujące wybrzeża i umożliwić im przystosowanie się do nowej
zreformowanej WPRyb w latach 2014–2020. Celem EFMR, który ma do dyspozycji budżet w wysokości 6,5 miliarda euro na lata 2014–2020, jest:
− odbudowanie stad ryb, zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa
na środowisko oraz stopniowa eliminacja wyrzucania do morza niechcianych połowów (odrzutów) – praktyki zwracania do morza ryb,
zarówno żywych jak i martwych, ponieważ są zbyt małe, ponieważ
rybak nie ma kwoty połowowej lub ze względu na pewne zasady dotyczące składu połowów;

− wspieranie rybołówstwa niewielkoskalowego, lokalnego oraz młodych
rybaków;

− pomaganie społecznościom w dywersyfikacji lokalnej gospodarki;

− finansowanie projektów, które przyczynią się do powstania miejsc pracy i poprawy jakości życia na europejskich wybrzeżach;

− wspieranie europejskiej akwakultury (hodowle ryb i skorupiaków);
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− finansowanie działań zmierzających do poprawy wiedzy akademickiej
na temat środowiska morskiego oraz pozyskiwania istotnych danych,
aby podejmowane decyzje zasadzały się na rzetelnych informacjach,
− wzmacnianie programów kontroli rybołówstwa;

− wspieranie innowacyjnych inwestycji w łodzie do połowów, np. w celu
wspierania selektywności narzędzi połowowych (tj. zapewnienia,
że narzędzia namierzające i łapiące ryby wedle ich rozmiaru i gatunku zapobiegają łowieniu innych ryb lub umożliwiają ich wypuszczenie
bez ich krzywdzenia);

− wspieranie (pod pewnymi warunkami) inwestycji w sprzęt lub inwestycji na statku, które mają na celu redukcję zanieczyszczeń lub gazów
cieplarnianych;

− rozwijanie marketingu i przetwórstwa w sektorach rybołówstwa i akwakultury;

− wspieranie unijnej zintegrowanej polityki morskiej poprzez ułatwianie koordynacji między granicami oraz między sektorami (na przykład
w obszarze planowania przestrzennego terenów morskich, zintegrowanego nadzoru morskiego oraz poprawy wiedzy na temat stanu środowiska morskiego).

EFMR współfinansuje projekty z państwami członkowskimi UE,
które dostarczają własnych funduszy krajowych. Państwa UE nakreślają
program operacyjny, który przedstawia w jaki sposób chcą spożytkować
przydzielone fundusze. Po zatwierdzeniu tych programów przez Komisję
Europejską, organy krajowe na podstawie rozporządzeń wykonawczych
decydują, które projekty zostaną dofinansowane.

W rybołówstwie na Morzu Bałtyckim główną rolę, zarówno pod względem
wartości, jak i wielkości połowów, ogrywają trzy gatunki ryb: dorsz, szprot
i śledź. Gatunki te objęte są limitami połowowymi. Od 2011 r. limity dorsza
nie są wykorzystywane (w 2011 r. do wykorzystania limitu zabrakło 3282
tony, w 2012 r.– 7035 ton, w 2013 r.– 8277 ton). Sytuacja ta jest spowodowana głównie pogorszeniem wydajności łowisk dorsza i spadkiem jakości
tego gatunku. Poławianie zbyt dużej liczby ryb, tzn. takiej, która uniemożliwia odrodzenie się stad, może być także przyczyną wyginięcia innych
gatunków ryb, a także zaniku rybołówstwa.

Rybołówstwo
zrównoważone35

Zaprzestanie lub ograniczenie działalności połowowej umożliwia odbudowanie się stad i przywrócenie równowagi ekologicznej, większość przełowionych stad odbuduje się w ciągu pięciu lat. Skutkiem są także korzyści
dla podmiotów sektora rybołówstwa, ponieważ pozyskiwane ryby będą
większe, a połowy łatwiejsze, co polepszy sytuację finansową rybaków.
Ponadto pełna odbudowa stad spowoduje prawie trzykrotny wzrost wartości wyładunków.

Szacuje się, że obecnie w Unii Europejskiej odrzuty z zawartości sieci
stanowią 23% wszystkich połowów. Odrzucone osobniki najczęściej
nie przeżywają. Dochodzi do osłabienia produktywności stad, zmniejsza

35 Opracowanie własne NIK na podstawie materiałów i informacji prezentowanych podczas
posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 12 grudnia 2018 r.
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się masa tarłowa i osłabia się równowaga ekosystemów. Zjawisko to negatywnie wpływa także na efektywność ekonomiczno-finansową połowów,
ponieważ są nie tylko stratą czasu i wysiłków rybaków, ale także są potencjalnym obniżeniem przyszłych dochodów.

Spadek jakości i liczby wyławianych ryb pogarsza sytuację ekonomiczną
rybaków. Niska rentowność działalności prowadzonej w rybołówstwie
wynika również z funkcjonowania limitów połowowych. Stąd istotne
jest promowanie dywersyfikacji prowadzonej działalności i poszukiwania
innych źródeł osiągania dochodów. Dywersyfikacja działalności może polegać m.in. na:
− zróżnicowaniu działalności połowowej np. poprzez wprowadzenie
nowych technik połowowych,

− zróżnicowaniu działalności w obrębie łańcucha dystrybucji i przetwórstwa ryb np. sprzedaż bezpośrednia,

− podjęciu dodatkowej działalności np. związanej z turystyką,

Akwakultura36

− zróżnicowaniu całego obszaru rybackiego w kierunku sektorów niezwiązanych z rybactwem np. produkcji energii odnawialnej.

Akwakultura oznacza hodowlę lub chów organizmów wodnych za pomocą
technik opracowanych w celu zwiększenia produkcji powyżej naturalnej
wydajności środowiska, w sytuacji gdy organizmy te pozostają własnością osoby fizycznej lub prawnej w ciągu całego okresu hodowli i chowu,
do odłowu włącznie.

W Polsce jak dotychczas produkcja w akwakulturze prowadzona jest głownie z wykorzystaniem wód słodkich i dotyczy chowu i hodowli około czterdziestu gatunków ryb (do konsumpcji, obsad stawów i innych urządzeń
do chowu ryb oraz zarybień wód powierzchniowych płynących) oraz dwóch
gatunków skorupiaków (rak błotny i szlachetny) przeznaczonych do konsumpcji oraz zaraczeń obwodów rybackich.

W krajowej akwakulturze prowadzone są trzy główne rodzaje działalności
specjalizującej się w produkcji ryb przeznaczonych do konsumpcji: 1) stawowy chów i hodowla karpi oraz towarzysząca jej produkcja gatunków
dodatkowych (chów niskointensywny); 2) chów i hodowla ryb łososiowatych, głównie pstrągów tęczowych – w stawach ziemnych i betonowych,
basenach i torach wodnych, przegrodach i sadzach (chów intensywny);
3) chów i hodowla ryb w systemach recyrkulacyjnych z zastosowaniem filtracji i oczyszczania wody, głównie sumów afrykańskich, tilapii, jesiotrów,
łososia atlantyckiego (chów wysokointensywny).

Ponadto w Polsce od kilku lat dynamicznie rozwija się nowy segment akwakultury polegający na pozyskiwaniu ikry przeznaczonej do spożycia. Ikrę
pobiera się głównie od jesiotrów, troci oraz pstrągów.
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Oprócz produkcji organizmów wodnych przeznaczonych do konsumpcji,
istotną częścią krajowej akwakultury jest produkcja materiału obsadowego i zarybieniowego wielu gatunków ryb, w tym cennych przyrodniczo.
Rosnący popyt i rozwój nowych technologii stymulują budowę obiektów
wylęgarniczych oraz wylęgarniczo-podchowowych, które prowadzą również dalszy podchów pozyskanego wylęgu do starszych form materiału
zarybieniowego i obsadowego. Zapotrzebowanie na ten materiał będzie
w najbliższych latach dynamicznie wzrastało z wielu powodów, między
innymi związanych z obowiązkiem zarybiania obwodów rybackich zgodnie z normami przyjętymi w operatach rybackich, koniecznością zarybiania polskich obszarów morskich oraz możliwością uzyskania ośrodków
finansowych na produkcję cennych gospodarczo rodzimych gatunków ryb
w ramach programów wodnośrodowiskowych.

W 2016 r. akwakulturą zajmowało się 1046 podmiotów, z tego 159 (15,2%)
były to osoby prawne, 854 (81,6%) – osoby fizyczne oraz 33 (3,2) posiadające inne formy prawne. Powierzchnia ewidencyjna stawów ziemnych
wyniosła 62,1 tys. ha, a powierzchnia użytkowa 52,9 tys. ha (85,2%).
Największą powierzchnię użytkową odnotowano na terenie województwa dolnośląskiego (8,8 tys. ha, 73 podmioty), lubelskiego (7,6 tys. ha,
102 podmioty), wielkopolskiego (5,1 tys. ha, 86 podmiotów) i śląskiego
(5 tys, ha, 163 podmioty), a najmniejszą na terenie województwa pomorskiego – 0,2 tys. ha, 22 pomioty. Produkcja wszystkich ryb konsumpcyjnych
wyniosła 37,9 tys. ton – wyższą produkcję odnotowano tylko w 2014 r.,
tj. 40,1 tys. ton. Udział karpia w tej produkcji wyniósł 48,9% (18,6 tys. ton),
a pstrąga tęczowego 38,0% (14,4 tys. ton). Wartość wyprodukowanych
i sprzedanych ryb konsumpcyjnych wyniosła ok. 399 mln zł, a łącznie z ikrą
przeznaczoną do spożycia ok. 415 mln zł. Sprzedaż materiału obsadowego
wszystkich gatunków pstrągów wyniosła ok. 630 ton o wartości 12,1 mln zł.
Zatrudnienie w gospodarstwach rybackich wyniosło 6,3 tys. osób.
Z prowadzeniem akwakultury związane jest ryzyko wynikające z niekorzystnych warunków pogodowych, strat z powodu klęsk i niepożądanej
działalność osób trzecich. Z tego też względu korzystne jest wprowadzanie nowoczesnych technologii hodowli ryb, które nie tylko obniżą zależność
akwakultury od zasobów naturalnych wód, ale i ograniczą lub wyeliminują
problem oddziaływania na środowisko.

Akwakultura wykorzystując zasoby naturalne oddziałuje na środowisko.
Prowadzenie działań mających ma celu ochronę tych zasobów jest niezbędne dla zachowania zrównoważonego charakteru sektora rybackiego.
Z kwestią tą związane jest także stosowanie dobrych praktyk środowiskowych, co umożliwi ochronę różnorodności biologicznej ekosystemów
i ich jakości.

Rozpoczęcie działalności w akwakulturze związane jest także z koniecznością przejścia skomplikowanej procedury administracyjnej. Istotnym utrudnieniem w tym procesie jest niewielka liczba planów zagospodarowania
przestrzennego w Polsce. Ponadto tego rodzaju inwestycji nie ujmują najczęściej stworzone plany.
77

ZAŁĄCZNIKI
Przy planowaniu takiej inwestycji istotne jest również standaryzowanie budynków i budowli, aby umożliwiały one wykorzystywanie nowych
technologii. Ponadto obiekty takie stwarzają możliwości szybkiego i niewymagającego większych nakładów przestawienia się na hodowlę innych
gatunków ryb, zmniejszając przy tym ryzyko związane z nadprodukcją jednego gatunku. W ramach jednego gospodarstwa możliwe jest także łączenie
kilku technologii, które pozwalają na obniżenie kosztów energii (ogrzewania) i poprawiają warunki bytowania ryb np. systemie basenowym typu
RAS (System Recyrkulacyjny w Akwakulturze). Powstawanie następnych
obiektów, które byłyby niezależne od środowiska, ale zależne energetycznie ułatwiłoby wprowadzanie nowych gatunków ryb.

Wdrażanie Wspólnej
Polityki Rybołówstwa

Z hodowlą ryb związany jest duży poziom ryzyka produkcyjnego,
który zaburza stabilność przychodów. Jest on związany m.in. z ponoszeniem strat produkcyjnych, zmianami administracyjno-prawnymi, działalnością osób trzecich, występowaniem szkodników czy ryzyk środowiskowych.
Ryzyka te często związane są z występującymi barierami administracyjnymi, które tworzone są przez przepisy prawne regulujące różne aspekty
prowadzonej działalności. Obecnie bariery te wskazywane są jako jedna
z istotnych przeszkód rozwoju akwakultury nie tylko w Polsce, ale i w całej
Europie.

Nielegalne połowy uważane są za główną przyczynę nadmiernej eksploatacji zasobów dorsza. Ich efektem jest pogorszenie stanu biologicznego stad, ponieważ przełowione stada nie są w stanie się odbudować.
Nieraportowane i nieuregulowane połowy sprawiają również, że obniżana
jest wiarygodność szacunków zasobów dokonywana na podstawie danych
pochodzących z połowów. Powszechne stosowanie systemu identyfikacji
pochodzenia ryb może w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia nielegalnych połowów, a także do poprawy jakości i wzrostu cen sprzedaży ryb.

Istotą rolę w zwalczaniu nielegalnych połowów odgrywają rybacy. Są oni
bowiem w bezpośredni sposób dotknięci przez skutki stosowania zabronionych praktyk. Zwiększenie ich świadomości, a także nastawienie
do przestrzegania przepisów prawnych są kluczowe dla funkcjonowania
kompleksowego systemu kontroli.

Szczególnie negatywny wpływ na stan zasobów mórz mają połowy dokonywane metodą trałowania dennego. Metoda ta polega na tym, iż trawlery
ciągną za sobą sieci trałowe po dnie morskim. Sieci opuszczane są do głębokości 2 km – zagarniają one i niszczą wszystko, co napotkają na swojej drodze. Z tego względu niszczone są zarówno tarliska, jak i żerowiska. Z uwagi
na bardzo wolny sposób odtwarzania zasobów przez organizmy zamieszkujące dno morskie, odbudowa równowagi biologicznej może trwać nawet
stulecia.
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Podstawą decyzji podejmowanych w ramach zarządzania rybołówstwem
w Unii Europejskiej są dane przekazywane przez poszczególne kraje
członkowskie. Z tego też względu podkreślane jest znaczenie dokładności, wiarygodności i aktualności danych, bezpiecznego ich przechowywania
oraz zwiększenia dostępu do nich. Ważne jest także przestrzeganie przepi-
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sów o ochronie danych osobowych, w tym unikanie gromadzenia danych
dla różnych celów przy stosowaniu mechanizmów koordynacji oraz umożliwienie Komisji Europejskiej dokonanie weryfikacji zarówno dostępności
i jakości danych, jak i metod wykorzystywanych do ich gromadzenia.

Z zagadnieniem tym wiąże się również wspieranie służb odpowiedzialnych za kontrolę. Słabą stroną jest nieszczelność i nieskuteczność polskiego
systemu inspekcji rybołówstwa. Występujące braki kadrowe i sprzętowe,
istniejące narzędzia prawne i brak lepszej współpracy powodują, że często
inspekcja nie może w pełni wykonywać swoich obowiązków. Z tych względów system ten wymaga wsparcia skierowanego także na modernizację
dostępnych środków kontroli i zakup nowych.

Zaangażowanie Straży Granicznej w działania związane z kontrolą połowów morskich, zwłaszcza dystrybucji ryb na lądzie, może przyczynić się
do uszczelnienia całego systemu inspekcji morskiej. Morskie Oddziały
Straży Granicznej mogą wspierać Inspektoraty w obszarach, w których
mają one braki kadrowe. Oddziały te biorą również udział w działaniach
mających na celu zwalczanie kłusownictwa na wodach śródlądowych
– w tym zakresie współpracują ze Społecznymi Strażami Rybackimi.
Niezbędna jest konsolidacja systemu kontroli umożliwiająca wzajemną
wymianę informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie tych działań.

W wyniku konkursu zakończonego w 2016 r. na wybór lokalnych strategii rozwoju (RLGD), do którego przystąpiło 45 stowarzyszeń, wyłoniono
36 rybackich lokalnych grup działania, najwięcej w województwie zachodniopomorskim – osiem, w pomorskim – siedem, warmińsko-mazurskim
– trzy, a w pozostałych województwach po jednej lub dwie grupy.

Rozwój terenów
rybackich, obrót
i przetwórstwo rybne

Rybackie Lokalne Grupy Działania nierzadko cechuje niski poziom wiedzy
na temat możliwych do wykorzystania funduszy unijnych oraz opieszałość w ich pozyskiwaniu. Wykorzystanie dostępnych środków w ramach
PO RYBY 2014–2020 jest szansą na rozwój i podnoszenie jakości życia
przy umiejętnym wykorzystaniu walorów naturalnych.

Promowanie działań wspierających przedsiębiorczość umożliwia zmniejszenie bezrobocia i stwarza możliwość utworzenia dodatkowych miejsc
pracy w perspektywie długookresowej. W dokumentach o znaczeniu
strategicznym zwraca się także uwagę, iż poprawa stanu infrastruktury
społecznej (np. obiekty kulturalne i społeczne) i rozwój usług związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców wpływa na poprawę jakości
ich życia. Działania związane z turystyką wędkarską to alternatywne źródło dochodów dla rybaków. Obecnie wędkarstwo traktowane jest coraz częściej jako dziedzina rybactwa śródlądowego i morskiego. Umożliwia ono
sprawne pozyskiwanie ryb, ale wiąże się jednocześnie z odpowiedzialnością
za ochronę środowiska naturalnego. Inwestycje w poprawę usług noclegowych oraz żywieniowych z wykorzystaniem złowionych przez lokalnych
rybaków ryb, eksponowanie zabytków kultury oraz promowanie kultury
ziem, ich tradycji, zwyczajów, obrzędów i kuchni regionalnej przyczyniają
się do wzrostu przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy.
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Obszary rybackie i akwakultury napotykają na liczne problemy. Można
do nich zaliczyć obniżenie dochodowości i spadek liczby miejsc pracy
w sektorze, ryzyko związane z nadmiernym uzależnieniem obszaru
od jednego lub kilku sektorów, ogólną złą kondycję lokalnej gospodarki
oraz obawę przed marginalizacją sektora rybackiego. W związku z tym zalecane jest tworzenie nowych źródeł dochodów na obszarach rybackich
i akwakultury, w tym wykorzystanie instrumentu Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność do zachęcania młodzieży do zakładania
własnej działalności gospodarczej.

Współpraca pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania, Lokalnymi Grupami
Rybackimi i innymi instytucjami przekłada się na realizację lokalnych,
regionalnych i krajowych strategii rozwoju oraz wzrost gospodarczy i może
być źródłem nowych pomysłów i metod przyczyniających się do lepszego
wdrażania niektórych elementów lokalnych strategii rozwoju oraz stanowić okazję do poszerzenia już istniejących projektów lub stworzenia
nowych poprzez połączenie umiejętności i zasobów lub też poprzez otwarcie nowych rynków i możliwości rozwojowych.

Zintegrowana
Polityka Morska
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Poważnym problemem polskich rybaków jest brak możliwości zagospodarowania ryb niewymiarowych. Zbyt na takie ryby w przypadku, gdy są one
nieobrobione, jest niewielki, zaś koszty obróbki wysokie. Możliwe jest jednak wykorzystywanie zarówno ryb niewymiarowych, jak i odrzutów
i odpadów rybnych. Na przykład Lokalna Grupa Rybacka Huelva z Hiszpanii produkuje mączkę rybną z odpadów rybnych uzyskiwanych z miejscowych aukcji rybnych, co przełożyło się na istotne oszczędności. W związku
ze wspomnianą wcześniej niską rentownością działalności rybackiej można
dostrzec potrzebę pełniejszego i efektywniejszego wykorzystywania zasobów i surowców oraz innowacyjnego wykorzystania odpadów i odrzutów.

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej stanowi całościowe
podejście do wszystkich unijnych strategii dotyczących mórz. Zakładając,
że poprzez połączenie strategii dotyczących mórz i oceanów UE może osiągnąć w tym obszarze większe korzyści przy mniejszym wpływie na środowisko, zintegrowana polityka morska obejmuje dziedziny tak różnorodne,
jak rybołówstwo i akwakultura, żegluga morska i porty morskie, środowisko morskie, badania morskie, morska energia wiatrowa, budownictwo
okrętowe i gałęzie przemysłu związane z morzem, nadzór morski, turystyka morska i przybrzeżna, zatrudnienie, rozwój regionów przybrzeżnych
oraz stosunki zewnętrzne w gospodarce morskiej.

Celem zintegrowanej polityki morskiej jest propagowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej w szczególności i regionów nadbrzeżnych ogólnie, dzięki poprawie koordynacji pomiędzy różnymi politykami
sektorowymi i opracowaniu przekrojowych narzędzi. Zintegrowana polityka morska jest potrzebna, aby uwzględnić powiązanie przemysłu i działalności człowieka na morzu, gdyż decyzje podjęte w jednej dziedzinie
mogą mieć wpływ na wszystkie pozostałe, na dodatek pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy poprzez zachęcanie władz do współdzielenia
danych w różnych dziedzinach polityki oraz wspólnej pracy nad różnymi
aspektami tego samego problemu oraz pomaga w zacieśnianiu współpracy
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Od dnia akcesji Polski do Unii, głównie w wyniku realizacji Sektorowego
Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004–2006,
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liczba jednostek pływających ogółem wyniosła 1274, a na koniec 2007 r.
liczba tych jednostek wyniosła 870 (zmalała o 32%), w tym było
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Z danych statystycznych wynika wyraźnie, że złomowane były głównie
kutry stare, o wysokim spalaniu paliwa, a jest z tym związane również najmniej ekologiczne. PrzyPolska
limitach
połowowych
oraz wysokich
cenach
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Polska bałtycka flota rybacka w latach 2007–2017
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naftowej, taki kuter stanowił dla rybaka bardziej obciążenie niż korzyść,
sprawiał bowiem, że połowy były niedostatecznie opłacalne.
Spożycie ryb i owoców morza w Polsce w kg w przeliczeniu
na jednego mieszkańca w latach 2002, 2005, 2010-2017
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Działania takie, choć w oczywisty sposób chronią środowisko naturalne
i są konieczne dla zabezpieczenia stanu fauny morskiej w morzu Bałtyckim,
mają również negatywne konsekwencje.
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Pierwszą jest zmniejszenie liczby miejsc pracy w rybołówstwie morskim,
co jest szczególnie istotne w mniejszych miejscowościach, jak Darłowo
czy Władysławowo. W takich miastach rybołówstwo i turystyka stanowią
ogółem
łodzie rybackie
rybackie „Rybactwo i Morze”
główne
źródła przychodu.
W Programie kutry
Operacyjnym
wzięto tę sytuację pod uwagę – jednym z zadań jest integrowanie branży
turystycznej i rybołówstwa na terenach nadmorskich.

Częścią ogólnoeuropejskiej strategii jest zwiększenie konsumpcji ryb,
co w Polsce powoli zaczyna mieć miejsce – w 2016 r. spożycie ryb w Polsce
w
przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosło o blisko 12%, tj. o 1,5 kg
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w stosunku do 2005 r. (dane przedstawiono poniżej). Jest to zjawisko zdecydowanie korzystne. Pozytywnie wpływa na zdrowie konsumentów, oferuje zwiększenie ilości miejsc pracy w przetwórstwie rybnym oraz branżach
powiązanych oraz świadczy o większej świadomości społeczne odnośnie
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w Unii
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Spożycie ryb w Polsce
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Spożycie ryb i owoców morza w Polsce w kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2002, 2005, 2010–2017
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Ponadto wyniki prowadzonych badań pokazują, iż przy zakupie ryb 63%
Polaków zwraca uwagę na ich świeżość, 51% na cenę, a 27% na smak.
Jedynie 8% konsumentów zwraca uwagę na kraj i miejsce pochodzenia
ryb, a 1% sposób złowienia. Około 70% kupujących ryby nie sprawdza,
czy pochodzą one z połowów prowadzonych w sposób przyjazny środowi180 dni
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sku czy z hodowli. 72% Polaków nigdy nie zapytała sprzedawcy o pochodzenie ryb. Dane te pokazują jak ważne jest zwiększenie świadomości
społeczeństwa z zakresu odpowiedzialnego rybołówstwa. Poparcie społeczeństwa jest kluczowe dla wprowadzania zmian w zakresie prowadzenia
odpowiedzialnej gospodarki rybnej i przeciwdziałania nielegalnym praktykom rybackim. Świadomy konsument kupując ryby wpływa bowiem bezpośrednio na producentów – dostają oni informację, jakie metody połowów
są niewłaściwe. Malejący popyt na ryby łowione w ten sposób, a wzrastający na ryby pochodzące z połowów prowadzonych metodami niezagrażającymi ich przetrwaniu spowoduje zmianę w działaniu producentów, którzy
będą chcieli spełnić oczekiwania konsumentów w obawie o spadek sprzedaży i uzyskanie niższych wyników finansowych.

W trakcie badania nad Strategią Karp 2020 przeprowadzono badanie, z którego wynika, że 87% hodowców wyraża chęć angażowania się organizacyjnego lub finansowego w promocję karpi. W celu zwiększenia udziału
na krajowym rynku ryb wyhodowanych przez polską akwakulturę, niezbędne jest podjęcie inicjatyw promujących spożywanie ryb wyprodukowanych jak najbliżej konsumenta, a tym samym świeżych i zdrowych.
Konsumenci dysponują ograniczoną wiedzą o walorach funkcjonalnych ryb
(lekkostrawne białko, wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3,
zawartość witamin i biominerałów). W związku z tym wyraźnie można
dostrzec potrzebę zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie
pochodzenia i wartości odżywczych produktów pochodzących z rybołówstwa oraz wspierania i rozwijania sieci dystrybucji oraz powiązania z wydarzeniami promującymi zdrowy styl życia. Zaspokojenie tej potrzeby będzie
miało pozytywny wpływ zarówno na osoby kupujące ryby w celach spożywczych, jak i rybaków oraz hodowców.

Kampanie promocyjne zachęcające do spożywania ryb przyczyniają się
nie tylko do zwiększenia świadomości odbiorców w zakresie ich pozytywnego wpływu na zdrowie ludzi, ale i wpływają na zwiększenie ich konsumpcji.
Ponadto producenci wprowadzają na rynek nowe produkty, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Warto zwrócić uwagę, iż 42% konsumentów
zwraca uwagę na jakość oferowanych produktów, a 49% na ich cenę.

Cele dotyczące rybołówstwa zostały określone m.in. w następujących dokumentach o charakterze strategicznym:

Dokumenty strategiczne
dotyczące rybołówstwa

− Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce w latach
2014–2020;

− Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2012–2020;

− Strategia Europa 2020;

− Umowa Partnerstwa na lata 2014–2020.

Cele dotyczące rybołówstwa zostały określone w Planie strategicznym rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce w latach 2014–2020, który obejmuje
dwa dokumenty przygotowane przez środowiska rybackie:
− Strategię Rozwoju Zrównoważonej Akwakultury Intensywnej 2020,

− Strategię Karp 2020.
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Celem głównym pierwszej z wymienionych strategii jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera w UE, w produkcji ryb pochodzących z intensywnej
akwakultury śródlądowej. Wśród celów szczegółowych wskazano:
− wzrost udziału ryb pochodzących z polskiej akwakultury intensywnej
w rosnącym krajowym rynku ryby świeżej, do poziomu przynajmniej
35%;

− dwukrotne zwiększenie dostaw pochodzących z polskiej akwakultury
intensywnej do krajowego przetwórstwa;

− promocja powszechnego spożycia ryb z akwakultury;

− wykreowanie mody na spożycie ryb wyhodowanych po sąsiedzku;

− dywersyfikacja i reorientacja działalności mikro i małych przedsiębiorstw akwakultury;

− ukierunkowanie polskiej nauki i szkolnictwa w stronę nowoczesnych
technologii i innowacji służących akwakulturze oraz kształcących specjalistów, których wiedza i umiejętności spełniać będą nowe kryteria
rynkowe.
Celami Strategii Karp 2020 są:

− utrzymanie potencjału produkcyjnego gospodarki karpiowej na poziomie
z 2013 r., to jest 60 tys. ha powierzchni produkcyjnej, minimum 17 tys.
ton karpi handlowych oraz wzrost do co najmniej 20% udziału stawowych dodatkowych gatunków ryb;

− zwiększenie dochodowości gospodarstw karpiowych, poprzez zapewnienie minimalnej rentowności poziomie 10% w perspektywie lat
2014–2020;

− wzmocnienie prośrodowiskowych i prospołecznych funkcji gospodarki
karpiowej poprzez opracowanie systemu wyceny wartości pozaprodukcyjnych stawów oraz zapisy umożliwiające określenie roli stawów karpiowych w dokumentach strategicznych dotyczących Ramowej Dyrektywy
Wodnej: Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030, Projekcie
Polityki Wodnej Państwa do 2030 roku, planach gospodarowania wodami
dorzecza Wisły i Odry, warunkach korzystania z wód regionów wodnych.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267, ze zm.).

Prawo krajowe

2. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1203).
3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167).

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego
i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” (Dz. U. poz. 1495, ze zm.) – rozporządzenie utraciło moc z dniem
7 sierpnia 2018 r.

Priorytet 1

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości
stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej,
innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 515, ze zm.).

Priorytet 2

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji
w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego
i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” (Dz. U. poz. 1493, ze zm.) – rozporządzenie obowiązuje od dnia
7 sierpnia 2018 r.

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację
operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” (Dz. U. poz. 1122) – rozporządzenie utraciło moc z dniem
9 września 2016 r.

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację
operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” (Dz. U. poz. 1437, ze zm.) – rozporządzenie obowiązuje od dnia
9 września 2016 r.

Priorytet 3
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Priorytet 4

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące
i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1442).

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację
operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”(Dz. U. z 2019 r.
poz. 1400, ze zm.).

Priorytet 5

Priorytet 6

Pomoc techniczna

Pozostałe akty prawne
wydane na podstawie
ustawy o EFMR
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11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1366).

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
(Dz. U. poz. 1965, ze zm.).

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji
w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki
Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
(Dz. U. poz. 1679.).
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1767).

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu
oraz terminów przeprowadzenia kontroli realizacji strategii rozwoju
lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz. U. poz. 1645).

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań
oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 2076).
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17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność
w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 189) – rozporządzenie
utraciło moc z dniem 2 marca 2018 r.

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność
w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 458) – rozporządzenie
obowiązuje od dnia 2 marca 2018 r.
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów
i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach
realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
(Dz. U. poz. 754).

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
(Dz. U. poz. 1685, ze zm.).

21. Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
12 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony
internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. poz. 460).

22. Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
11 stycznia 2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020
oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
(M.P. poz. 41).
23. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505).

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie
utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
(Dz. U. poz. 2078, ze zm.).
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320, ze zm.).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołów-

Pozostałe krajowe
akty prawne

Prawo Unii Europejskiej
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stwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE)
nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002
i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354
z 28.12.2013, s. 22, ze zm.).

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003,
(WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011
(Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, s.1, ze zm.).
4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1014/2014 z dnia 22 lipca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE)
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 w odniesieniu
do zawartości i struktury wspólnego systemu monitorowania i oceny
operacji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego (Dz. Urz. L 283 z 22.07.2014, s. 11, ze zm.).

5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1046/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w odniesieniu do kryteriów obliczania dodatkowych
kosztów ponoszonych przez podmioty zajmujące się połowami, chowem
i hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych
(Dz. Urz. L 291 z 07.10.2014, s. 1).

6. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się
do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu
poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków,
ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów
morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności
energetycznej statków rybackich (Dz. Urz. L 86 z 31.03.2015, s. 1).

7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/288 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w odniesieniu do okresu i dat niedopuszczalności wniosków
(Dz. Urz. L 51 z 24.02.2015, s. 1, ze zm.).

8. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/852 z dnia 27 marca
2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 508/2014 w odniesieniu do przypadków nieprzestrzegania
i przypadków poważnego nieprzestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, które mogą spowodować przerwanie biegu terminu
płatności lub zawieszenie płatności w ramach Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. L 135 z 02.06.2015, s. 13).
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9. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/1930 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w odniesieniu do kryteriów ustalania poziomu korekt
finansowych oraz stosowania stawek zryczałtowanych korekt finansowych oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2008
(Dz. Urz. L 282 z 28.10.2015, s. 2).

10. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/895 z dnia 2 lutego
2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w zakresie przepisów przejściowych (Dz. Urz. L 147 z 12.06.2015, s. 1).
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6.4. Tabele i zestawienia
Tabela nr 1
Wykorzystanie limitów finansowych PO RYBY 2014–2020 na podstawie złożonych wniosków spełniających kryteria wyboru

Priorytety/Działania/Poddziałania

Priorytet 1

Wnioski spełniające kryteria wyboru
(tzw. pozytywna lista)
Liczba
wniosków

Kwota
dofinansowania
w zł

Wykorzystanie
limitu

974 234 081

3481

678 972 056

69,7%

8 393 821

1

8 181 268

97,5%

20 381 691

211

9 705 909

47,6%

9 991 025

0

0

0,0%

112 986 027

15

56 831 361

50,3%

Poddziałanie 1.4.1 Zbieranie odpadów morskich

30 355 565

5

28 182 502

92,8%

Poddziałanie 1.4.2 Ochrona i odbudowa różnorodności
biologicznej

66 644 822

6

28 397 522

42,6%

Poddziałanie 1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody
wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki

15 985 640

4

251 337

1,6%

32 173 167 zł

10

21 334 266

66,3%

63 865 895

207

71 015 926

111,2%

3 996 410

1

300 000

7,5%

Działanie 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy
dochodów

88 222 964

211

47 806 431

54,2%

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

35 719 616

269

32 659 185

91,4%

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności
połowowej

144 133 999

2174

133 101 000

92,4%

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów
i wykorzystywanie niechcianych połowów

102 809 301

365

93 155 021

90,6%

Działanie 1.12 Porty i przystanie – Infrastruktura
i budowa przystani

296 542 922

3

189 080 322

63,8%

Działanie 1.13 Innowacje naukowe lub techniczne

30 639 145

4

11 754 054

38,4%

Działanie 1.14 Wymiana lub modernizacja silników

7 992 820

0

0

0,0%

Działanie 1.15 Inwestycje na statku rybackim

9 991 025

0

0

0,0%

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego

6 394 256

10

4 047 314

63,3%

864 504 077

1612

752 533 620

87,1%

Działanie 2.1 Innowacje w akwakulturze

85 302 096

12

83 038 063

97,4%

Działanie 2.2 Usługi doradcze dla gospodarstw
akwakultury

17 006 000

32

13 950 138

82,0%

Działanie 1.1 Środki ochrony oraz współpraca
regionalna
Działanie 1.2 Zmniejszanie oddziaływania
na środowisko
Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych
zasobów morza
Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa różnorodności
biologicznej

Działanie 1.5 Porty i przystanie – Wyładunek
i wykorzystanie całości połowów
Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności
połowowej
Działanie 1.7 Systemy przyznawania uprawnień
do połowów

Priorytet 2
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Priorytety/Działania/Poddziałania

Wnioski spełniające kryteria wyboru
(tzw. pozytywna lista)

Limit
finansowy
w zł

Liczba
wniosków

Kwota
dofinansowania
w zł

Wykorzystanie
limitu

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

541 827 565

592

432 348 476

79,8%

Poddziałanie 2.3.1 Inwestycje produkcyjne

329 519 035

504

323 844 371

98,3%

Poddziałanie 2.3.2 Podnoszenie efektywności
energetycznej

104 002 238

44

13 374 427

12,9%

Poddziałanie 2.3.3 Ochrona środowiska

108 306 293

44

95 129 679

87,8%

0

0

0

0,0%

208 369 679

965

219 687 471

105,4%

Działanie 2.6 Szkolenia w akwakulturze

8 002 327

11

3 509 473

43,9%

Działanie 2.7 Ubezpieczenie zasobów akwakultury

3 996 410

0

0

0,0%

119 771 858

42

103 786 187

86,7%

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

82 206 030

39

66 720 498

81,2%

Poddziałanie 3.1.1 Kontrola i egzekwowanie

36 532 663

36

20 743 498

56,8%

Poddziałanie 3.1.2 Modernizacja i zakup statków

45 673 368

3

45 977 000

100,7%

Działanie 3.2 Gromadzenie danych

37 565 827

3

37 065 688

98,7%

372 517 478

2168

320 472 502

86,0%

108 840

5

99 811

91,7%

360 896 455

2107

316 604 341

87,7%

11 512 182

56

3 768 349

32,7%

324 109 145

154

243 621 086

75,2%

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

99 147 489

27

38 653 978

39,0%

Działanie 5.2 Dopłaty do składowania

10 667 022

0

0

0,0%

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

56 006 305

20

51 788 348

92,5%

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa
i akwakultury

158 288 329

107

153 178 760

96,8%

Priorytet 6

13 321 370

10

3 660 935

27,5%

Działanie 6.1 Zintegrowany Nadzór Morski

7 703 909

4

3 030 196

39,3%

Działanie 6.2 Propagowanie ochrony środowiska
morskiego oraz zrównoważonej eksploatacji zasobów
morskich i przybrzeżnych

2 805 488

3

421 000

15,0%

Działanie 6.3 Poprawa wiedzy na temat stanu
środowiska morskiego

2 811 972

3

209 740

7,5%

181 125 229

62

71 637 770

39,6%

181 125 229

62

71 637 770

39,6%

2 849 583 238

7529

2 174 684 156

76,3%

Działanie 2.4 Wsparcie nowych hodowców
Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi
środowiskowe

Priorytet 3

Priorytet 4
Działanie 4.1 Wsparcie przygotowawcze
Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju
Działanie 4.3 Działania z zakresu współpracy
Priorytet 5

Pomoc techniczna
Działanie 7.1 Pomoc techniczna
Razem
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych MGMiŻŚ.
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Tabela nr 2
Stan celów pośrednich wyznaczonych do wykonania na koniec 2018 r.

Wskaźnik

Cele
końcowe
na 2023 r.

Cele
pośrednie
na 2018 r.
(wskaźniki)

Osiągnięta
wartość
wskaźników

Stopień
realizacji
wskaźników

Priorytet 1
Liczba projektów dot.
zawieszenia działalności

3 000

1400

1561

112%

Liczba projektów dot. wartości
dodanej, jakości, wykorzystania
przypadkowych połowów
oraz portów rybackich,
miejsc wyładunku, hangarów
i przystani

122

24

29

121%

Wskaźnik finansowy w tys. euro

242 523

14 800

44 887

303%

Liczba projektów dot. inwestycji
produkcyjnych w akwakulturę

560

30

109

363%

Wskaźnik finansowy w tys. euro

217 265

5 000

56 572

1 131%

Liczba projektów dot. wdrażania
unijnego systemu kontroli,
inspekcji i egzekwowania prawa

20

4

26

650%

Wskaźnik finansowy w tys. euro

29 825

500

7 386

1 477%

36

36

36

100%

93 765

2 500

12 323

493%

Liczba organizacji producentów
lub zrzeszeń organizacji
producentów, wspieranych
w zakresie produkcji i planów
marketingowych

15

0

11

–

Liczba projektów dot.
przetwórstwa

55

10

25

250%

81 301

8 000

6 425

80%

Liczba projektów dot. integracji
nadzoru morskiego

10

2

0

0%

Wskaźnik finansowy w tys. euro

3 333

400 000

0

0%

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytet 4
Liczba wybranych lokalnych
strategii rozwoju
Wskaźnik finansowy w tys. euro
Priorytet 5

Wskaźnik finansowy w tys. euro
Priorytet 6

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych MGMiŻŚ.
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6.5. Wykaz podmiotów, 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. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
8. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9. Minister Finansów

10. Minister Cyfryzacji

11. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
12. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

13. Sejmowa Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
14. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
15. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16. Marszałkowie województw

93

