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Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE
Cel kontroli

Dokonanie oceny
wykonania budżetu państwa
na rok 2021, pod względem
legalności, celowości,
rzetelności i gospodarności
działań podejmowanych
przez dysponenta części
budżetowych:
32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój
wsi, 35 – Rynki rolne,
62 – Rybołówstwo oraz
ocena wykonania planów
finansowych jednostek
finansowanych w ramach
tych części budżetu
państwa.
Zakres kontroli

– realizacja wydatków
budżetu państwa oraz
budżetu środków
europejskich;

– sporządzenie rocznych
sprawozdań budżetowych
oraz sprawozdań
za IV kwartał 2021 r.
w zakresie operacji
finansowych;
– funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej
w zakresie prawidłowości
sporządzania sprawozdań
w częściach
32 – Rolnictwo,
33 – Rozwój wsi,
35 – Rynki rolne,
62 – Rybołówstwo;
– nadzór i kontrola
sprawowane przez
dysponenta części
budżetu państwa, w tym
w trybie art. 175 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach
publicznych 1 (dalej: ufp).
Jednostka kontrolowana
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Dysponentem części: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne
i 62 – Rybołówstwo był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej: PROW
2014−2020) oraz Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014–2020
(dalej: PO RYBY 2014–2020).
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
4 października 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych 2,
nadzorował 77 jednostek. Podlegały mu ponadto 24 jednostki.

W 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzorował trzy agencje
wykonawcze, tj. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi
Wielkiej, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR)
i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR), który oprócz gospodarki
finansowej KOWR prowadzi również gospodarkę finansową Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa (dalej: Zasób WRSP).
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: MRiRW) kontrolą objęto
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako dysponenta części oraz dysponenta
III stopnia w MRiRW.

Dysponentem III stopnia w MRiRW w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi,
35 – Rynki rolne oraz 62 – Rybołówstwo był Dyrektor Generalny MRiRW
ustanowiony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadania dysponenta części 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne,
oraz 62 – Rybołówstwo związane z dysponowaniem środkami pieniężnymi
na rachunkach bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim
wykonywała Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w MRiRW.

Prognozy wielkości dochodów w 2021 r. w budżecie państwa w częściach,
których dysponentem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały określone
w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. 3 (dalej: ustawa
budżetowa na rok 2021) w łącznej kwocie 74 959 tys. zł, z tego w:
− części 32 – Rolnictwo – 42 847 tys. zł,

− części 33 – Rozwój wsi – 30 006 tys. zł,

− części 35 – Rynki rolne – 416 tys. zł,

− części 62 – Rybołówstwo – 1690 tys. zł.

Dochody zostały zrealizowane w łącznej kwocie 692 219 tys. zł, z tego w:

− części 32 – Rolnictwo – 55 502,7 tys. zł (tj. 129,5% prognozy dochodów),
− części 33 – Rozwój wsi – 630 484,1 tys. zł (tj. 2101,2% prognozy dochodów),

− części 35 – Rynki rolne – 667,6 tys. zł (tj. 160,5% prognozy dochodów),

− części 62 – Rybołówstwo – 5564,6 tys. zł (tj. 329,3% prognozy dochodów).

Zrealizowane dochody w tych częściach stanowiły 0,14% łącznych dochodów
budżetu państwa w 2021 r. (494 843 462,8 tys. zł) 4, z czego w części
32 – Rolnictwo – 0,01%, w części 33 – Rozwój wsi – 0,13%, łącznych dochodów
budżetu państwa w 2021 r.
1
2
3
4

Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.
M.P. poz. 944 – utraciło moc z dniem 31 stycznia 2022 r. (M.P. poz. 114).
Dz. U. poz. 190, ze zm.
Dane według stanu na dzień 6 maja 2022 r.
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Wydatki w planie po zmianach w budżecie państwa w częściach, których
dysponentem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 r. zostały ustalone
w łącznej kwocie 7 792 022,2 tys. zł, z tego w:
− części 32 – Rolnictwo – 1 902 901,4 tys. zł,
− części 33 – Rozwój wsi – 5 714 655,9 tys. zł,
− części 35 – Rynki rolne – 44 633 tys. zł,
− części 62 – Rybołówstwo – 129 831,9 tys. zł.

Wydatki budżetu państwa w częściach, których dysponentem był Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie
7 687 934,7 tys. zł 5, z tego w:
− części 32 – Rolnictwo – 1 844 645,3 tys. zł 6 (tj. 98,7% kwoty planu wydatków
po zmianach);
− części 33 – Rozwój wsi – 5 681 634,1 tys. zł 7 (tj. 99,4% kwoty planu
wydatków po zmianach);
− części 35 – Rynki rolne – 43 982,9 tys. zł (tj. 98,5% kwoty planu wydatków
po zmianach);
− części 62 – Rybołówstwo – 117 672,4 tys. zł (tj. 90,6% kwoty planu wydatków
po zmianach).

Wydatki poniesione w ramach wyżej wymienionych części stanowiły 1,47%
łącznych wydatków budżetu państwa w 2021 r. (521 216 816,8 tys. zł, w tym
wydatki w kwocie 7 621 243,2 tys. zł, które w 2021 r. nie wygasają z upływem
roku budżetowego), z tego w części 32 – Rolnictwo – 0,35%, w części 33 – Rozwój
wsi – 1,09%, w części 35 – Rynki rolne – 0,01%, w części 62 – Rybołówstwo – 0,02%.

Wydatki w planie po zmianach w budżecie środków europejskich ustalono
w 2021 r. w łącznej kwocie 21 139 109,2 tys. zł, z tego w:
− części 32 – Rolnictwo – 30 965 tys. zł,
− części 33 – Rozwój wsi – 20 828 411 tys. zł,
− części 62 – Rybołówstwo – 279 733,2 tys. zł.

Z budżetu środków europejskich wydatkowano łącznie kwotę 21 103 028 tys. zł,
z tego w:
− części 32 – Rolnictwo – 26 110,6 tys. zł (tj. 84,3% kwoty planu wydatków
po zmianach),
− części 33 – Rozwój wsi – 20 827 859,2 tys. zł (tj. prawie 100% kwoty planu
wydatków po zmianach),
− części 62 – Rybołówstwo – 249 058,2 tys. zł (tj. 89% kwoty planu wydatków
po zmianach).

Wydatki te stanowiły 28,95% łącznych wydatków budżetu środków
europejskich w 2021 r. (72 887 499,9 tys. zł), z tego w części 32 – Rolnictwo – 0,04%,
w części 33 – Rozwój wsi – 28,57%, w części 62 – Rybołówstwo – 0,34%.

W 2021 r. w ramach części, dla których dysponentem był Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich
wydatkowano łącznie 28 790 962,7 tys. zł, głównie na:
− realizację systemów wsparcia bezpośredniego I filara Wspólnej Polityki
Rolnej – 15 105 408,6 tys. zł;

− realizację płatności PROW 2014–2020 – 8 945 095,8 tys. zł;
5

6
7

Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie
509 345,1 tys. zł. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie
wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku
budżetowego (Dz. U. poz. 2407).
Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie
328 218,5 tys. zł.
Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie
181 126,6 tys zł.
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− pomoc krajową realizowaną przez ARiMR – 873 092,5 tys. zł 8;

− dotację podmiotową dla ARiMR – 1 172 696,3 tys. zł 9;

− realizację płatności PO RYBY 2014–2020 – 340 001,4 tys. zł;

− działalność szkół rolniczych i internatów, nadzorowanych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokształcanie nauczycieli, pomoc materialna dla
uczniów – 415 492,2 tys. zł 10;

− dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
– 867 058,9 11 tys. zł.

Budżet 2021 r. w poszczególnych częściach budżetowych realizowany był przez
następujących dysponentów środków budżetowych:
− w części 32 – Rolnictwo – MRiRW (dysponent części i dysponent III stopnia),
Główny Inspektorat Weterynarii (dysponent II i III stopnia), osiem
granicznych inspektoratów weterynarii (dysponenci III stopnia), Krajową
Stację Chemiczno-Rolnicza (dysponent II i III stopnia), 17 okręgowych stacji
chemiczno-rolniczych (dysponenci III stopnia), Główny Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa (dysponent III stopnia), Krajowe Centrum Hodowli
Zwierząt (dysponent III stopnia), 59 zespołów szkół rolniczych (dysponenci
III stopnia) oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej (dysponent III stopnia);

− w części 33 – Rozwój wsi – MRiRW (dysponent części i dysponent III stopnia);
− w części 35 – Rynki rolne – MRiRW (dysponent części i dysponent III stopnia)
oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
(dalej: GIJHARS) – dysponent III stopnia;

− w części 62 – Rybołówstwo – MRiRW (dysponent części i dysponent
III stopnia) oraz Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
– dysponent III stopnia.

Informacje dotyczące dochodów budżetowych, wydatków budżetu państwa
i budżetu środków europejskich realizowanych przez poszczególnych
dysponentów środków oraz ich procentowy udział w zrealizowanych dochodach
i wydatkach w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne,
62 – Rybołówstwo zostały przedstawione w załączniku 7.1. do Informacji.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 12.

8
9
10
11
12

Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie
57 490 tys zł.
Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie
8838 tys. zł.
Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie
4063,8 tys. zł.
Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie
317 553 tys. zł.
Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.
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2. OCENA OGÓLNA
Najwyższa Izba Kontroli
ocenia pozytywnie
wykonanie budżetu
państwa w 2021 r.
w częściach
32 – Rolnictwo,
35 – Rynki rolne,
62 – Rybołówstwo
oraz opisowo w części
33 – Rozwój wsi

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2021 r.
w częściach: 32 – Rolnictwo, 35 – Rynki rolne, 62 – Rybołówstwo oraz opisowo
w części 33 – Rozwój wsi.
W zakresie realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków
europejskich przez dysponenta części i dysponenta III stopnia w MRiRW
w częściach: 35 – Rynki rolne, 62 – Rybołówstwo nie stwierdzono
nieprawidłowości. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie
wydatków budżetu środków europejskich w części 32 – Rolnictwo,
a nieprawidłowość, która wystąpiła w tej części w zakresie wydatków budżetu
państwa, nie miała wpływu na ocenę części 32 – Rolnictwo.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji wydatków budżetu
państwa i budżetu środków europejskich przez dysponenta części i dysponenta
III stopnia w MRiRW w części 33 – Rozwój wsi natomiast obniżenie oceny tej
części nastąpiło z uwagi na nieprawidłowość polegającą na nieefektywnym
nadzorze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie
realizacji planów finansowych tych agencji oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa.
W częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne, 62 – Rybołówstwo zgodnie z przepisami dokonano blokowania planowanych wydatków,
prawidłowo dokonywano zmian planu wydatków, a także celowo wykorzystano
środki z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.
Kontroli poddano:
− w części 32 – Rolnictwo: 549 505,9 tys. zł, tj. 47,4% zrealizowanych dotacji
ogółem łącznie z dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (1 159 304,8 tys. zł)
przez dysponenta tej części w 2021 r., z budżetu państwa oraz 24 770,8 tys. zł,
tj. 18% wydatków dysponenta III stopnia w MRiRW zrealizowanych w 2021 r.
w tej części z budżetu państwa (137 866,1 tys. zł);
− w części 33 – Rozwój wsi: 6 368 221,1 tys. zł, tj. 24% zrealizowanych dotacji
ogółem łącznie z dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (26 493 252,8 tys. zł)
przez dysponenta tej części w 2021 r., z budżetu państwa i z budżetu
środków europejskich oraz 1281 tys. zł, tj. 8% wydatków dysponenta
III stopnia w MRiRW zrealizowanych w 2021 r. w tej części z budżetu
państwa (15 993,9 tys. zł);
− w części 35 – Rynki rolne: 1674,3 tys. zł, tj. 16,8% kwoty wydatków
dysponenta III stopnia w MRiRW zrealizowanych w 2021 r. w tej części
z budżetu państwa (9976,1 tys. zł);
− w części 62 – Rybołówstwo: 130 349 tys. zł, tj. 39,7% zrealizowanych dotacji
ogółem (328 281,6 tys. zł) przez dysponenta tej części w 2021 r. z budżetu
państwa i z budżetu środków europejskich oraz 5317,9 tys. zł, tj. 22,6%
wydatków ogółem dysponenta III stopnia w MRiRW zrealizowanych w 2021 r.
z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich (23 494,4 tys. zł).
W części 32 – Rolnictwo stwierdzono nieprawidłowość polegającą
na wydatkowaniu w 2021 r. kwoty 70,1 tys. zł i odbiorze wykonanych prac,
niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą i wewnętrznymi
przepisami obowiązującymi w MRiRW. Wydatkowanie tej kwoty na opracowanie pisemnej analizy dotyczącej uwarunkowań prawnych opracowania
projektu ustawy regulującej zasady funkcjonowania gospodarstw rodzinnych,
wobec niekontynuowania dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie, było
nieefektywne.
W pozostałym zakresie ustalono, że wydatki zostały poniesione z zachowaniem
zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w ufp i w aktach
wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania
środków publicznych.
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Ocena wykonania budżetu państwa w części 33 – Rozwój wsi została obniżona
z uwagi na nieprawidłowość polegającą na nieefektywnym nadzorze Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie realizacji planów
finansowych tych agencji oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Nieefektywny nadzór wynikał z niepodejmowania działań w celu zapobieżenia
dokonywania wydatków przez te agencje z przekroczeniem zakresu
upoważnienia ustalonego w tych planach.

Kontrolowana jednostka prawidłowo sporządziła roczne (za 2021 r.) sprawozdania
budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2021 r.
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych były zgodne z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej. Ewidencja księgowa dysponenta części
33 – Rozwój wsi prowadzona była prawidłowo. Stosowany system kontroli
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań
w częściach 32 – Rolnictwo, 35 – Rynki rolne, 62 – Rybołówstwo oraz prawidłowość
i rzetelność sporządzania sprawozdań w części 33 – Rozwój wsi – przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Informacje dotyczące szczegółowej kalkulacji ocen kontrolowanej działalności
zostały przedstawione w załączniku 7.2. do niniejszej Informacji.
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3. UWAGA I WNIOSKI

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Minister Finansów

W 2021 r. ARiMR i KOWR, nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
realizowały wydatki z przekroczeniem planów finansowych tych agencji
i Zasobu WRSP. Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że już w poprzednich latach
zwracała uwagę Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na potrzebę zwiększenia
nadzoru nad agencjami wykonawczymi. Stwierdzono także wydatkowanie
w MRiRW kwoty 70,1 tys. zł niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej
z wykonawcą. Uwzględniając powyższe, a także ze względu na przyczynę
przekroczenia planu wydatków ARiMR i stanowiska Ministra Finansów w tym
zakresie, w celu efektywnego zarządzania środkami publicznymi, NIK wskazuje
na potrzebę:
− podjęcia skutecznych działań nadzorczych nad agencjami wykonawczymi,
tj. ARiMR i KOWR, koniecznych do zapobieżenia dokonywania wydatków przez
nadzorowane agencje wykonawcze z przekroczeniem zakresu upoważnienia
ustalonego w ww. planach finansowych wykonywanych przez te agencje;

− dokonywania płatności na rzecz wykonawców, po uprzednim
dokumentowaniu odbioru wykonanych prac w ramach zawartych umów
cywiloprawnych;

− uelastycznienia regulacji dotyczących dokonywania zmian w planach
finansowych agencji wykonawczych, co przyczyni się do efektywniejszego
zarządzania środkami publicznymi przez te agencje.
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCIACH
32 – ROLNICTWO, 33 – ROZWÓJ WSI, 35 – RYNKI ROLNE,
62 – RYBOŁÓWSTWO
4.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r., kontrola
dochodów budżetowych w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne oraz
62 – Rybołówstwo została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych
w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za 2021 r.
z wynikami wykazanymi w sprawozdaniu za 2020 r.

Dochody w części 32 – Rolnictwo zrealizowano w kwocie 55 502,7 tys. zł i były wyższe
o 12 655,7 tys. zł, tj. o 29,5% od planu wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2021 ustalonego
w kwocie 42 847 tys. zł oraz wyższe o 9321 tys. zł, tj. o 20,2% od poziomu wykonania dochodów
w 2020 r. wynoszącego 46 181,7 tys. zł.
W tej części budżetowej źródłem dochodów w 2021 r. były głównie opłaty za czynności kontrolne
wykonywane przez graniczne inspektoraty weterynarii, opłaty pobierane przez Krajową Stację
Chemiczno-Rolniczą związane z agrochemiczną obsługą rolnictwa, opłaty pobierane przez Główny
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dalej: GIORiN) za badania laboratoryjne, wpłaty z tytułu
badania odmian i prowadzenia rejestru odmian pobierane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych, wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Laboratorium Oceny Mleka
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt – Laboratorium Referencyjne w Parzniewie, wpływy z usług
świadczonych dla podmiotów w zakresie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych
i przedmiotów w kierunku obecności organizmów szkodliwych dla roślin, obecności modyfikacji
genetycznych, wpływy z opłat za rejestrację środków ochrony roślin, wpływy z tytułu
przeprowadzonych badań laboratoryjnych wynikających z art. 39 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 13 oraz z tytułu najmu powierzchni w gmachu
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pobierane przez dysponenta III stopnia w MRiRW.
Wyższe dochody w 2021 r. w porównaniu do wykonanych dochodów w 2020 r. uzyskały przede
wszystkim:
− Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza o 516,3 tys. zł, tj. o 4,9% w związku z wyższymi wpływami
z badań agrochemicznych z tytułu dodatkowych zadań wykonywanych przez okręgowe stacje
chemiczno-rolnicze w ramach programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie,
zleconego do realizacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
− graniczne inspektoraty weterynarii o 1885,2 tys. zł, tj. o 13% w związku z wyższymi wpływami
z tytułu opłat pobieranych za przeprowadzone graniczne kontrole weterynaryjne;

− Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa o 6164,7 tys. zł, tj. o 19 325,1% w związku
z wyższymi wpływami uzyskanymi za usługi świadczone dla podmiotów w zakresie badań
laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w kierunku obecności organizmów
szkodliwych dla roślin, obecności modyfikacji genetycznych. Zgodnie z obowiązującym od 18 kwietnia
2020 r. brzmieniem art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa 14, laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa stały
się laboratoriami Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dniem 1 stycznia 2021 r.
W związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2021 r. oddziałów laboratoriów wojewódzkich zwiększyła
się też liczba badań laboratoryjnych dokonywanych przez te laboratoria z kilkunastu do kilku tysięcy
badań w ciągu roku i nastąpił wzrost dochodów (z 21,7 tys. zł w roku 2020 do 6179,8 tys. zł w roku
2021) za te badania. Z tego też względu wzrosła kwota należności pozostałych do zapłaty z 154 zł
w roku 2020 do kwoty 618,9 tys. zł (w tym zaległości 601,5 tys. zł) w roku 2021.

13
14

Dz. U. z 2021 r. poz. 630, ze zm.
Dz. U. z 2021 r. poz. 147.
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Na koniec 2021 r., zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów
budżetowych, w części 32 – Rolnictwo wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3102,9 tys. zł
i były wyższe o 434,7 tys. zł, tj. o 16,3% od kwoty należności wykazanej na koniec 2020 r. (2668,2 tys. zł).
Zaległości, według stanu na 31 grudnia 2021 r., w kwocie 3054,2 tys. zł były wyższe o 625,8 tys. zł,
tj. o 25,8% od zaległości odnotowanych na koniec 2020 r. (2428,4 tys. zł). Zaległości te wynikały głównie
ze sporu o zwrot wierzytelności pomiędzy Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu a firmą
budowlaną, z badań laboratoryjnych wykonywanych w laboratoriach GIORiN, a także z odsetek
naliczonych za nieterminowe regulowanie zapłaty oraz należności głównej z tytułu umów najmu
powierzchni w budynku MRiRW.
Dochody w części 33 – Rozwój wsi zrealizowano w wysokości 630 484,1 tys. zł i były wyższe
o 600 478,1 tys. zł, tj. o 2001,2% od planu wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2021 ustalonego
w kwocie 30 006 tys. zł oraz wyższe o 133 871,6 tys. zł, tj. o 27% od wykonania dochodów w 2020 r.
wynoszącego 496 612,5 tys. zł. Wyższe wykonanie dochodów w 2021 r. w stosunku do dochodów
uzyskanych w 2020 r. było związane głównie z rozliczeniem nadwyżki środków finansowych ustalonej
na koniec 2020 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie wyższej
o 217 447,2 tys. zł (w 2020 r. ARiMR nie dokonała wpłaty z tytułu nadwyżki środków finansowych).
W części tej nastąpiło również przekroczenie planowanych dochodów z tytułu nadwyżki środków
finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz uzyskano nieplanowane dochody z tytułu
nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 165 662,5 tys. zł.
Dochody z tytułu nadwyżki środków finansowych Zasobu WRSP wyniosły 188 709,3 tys. zł 15 i były
wyższe od planu dochodów (30 000 tys. zł) o 158 709,3 tys. zł, tj. o 529%.
Należy zauważyć, że w związku z utrzymującą się od 2016 r. tendencją realizowania dochodów
budżetowych z tytułu nadwyżki środków finansowych Zasobu WRSP w kwotach istotnie wyższych od
dochodów prognozowanych w ustawach budżetowych na kolejne lata – w Informacji o wynikach
kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w częściach 32 – Rolnictwa, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki
rolne 16, a także w Informacji o wynikach kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w częściach
32 – Rolnictwa, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne 17, Najwyższa Izba Kontroli skierowała uwagi do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie nadzoru nad KOWR w celu zapewnienia właściwego
planowania tych dochodów.
W ramach nadzoru, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosił do KOWR o właściwe planowanie
nadwyżki budżetowej, m.in. wystosował pismo z dnia 12 lutego 2021 r. Działania powyższe nie
przyniosły jednak rezultatu.
W sprawie przyczyn niedokonania zmiany planu finansowego w zakresie dochodów z tytułu nadwyżki
środków finansowych Zasobu WRSP w drodze nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podał, że Ministerstwo Finansów nie występowało z prośbą o informację
w zakresie zmiany planu dochodów w roku 2021 r., pomimo że posiadało aktualne informacje
o realizacji dochodów budżetowych, w tym uzyskanych przez ww. podmioty na podstawie sprawozdań
miesięcznych Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. Zdaniem NIK, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, jako sprawujący nadzór nad KOWR powinien wystąpić do Ministra Finansów 18
o zmianę planu w ww. zakresie w ustawie budżetowej na rok 2021. Zauważyć należy, że w 2020 r.
15

16
17
18

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w czerwcu 2021 r. przekazał na rachunek dochodów Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwotę 168 709,3 tys. zł, z tytułu rozliczenia zobowiązania Zasobu WRSP wobec
budżetu państwa za rok 2020, o którym mowa w art. 20 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514). Kwota
przekazanych środków stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką środków finansowych Zasobu WRSP za 2020 r.
w wysokości 188 709,3 tys. zł, ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa (Dz. U. poz. 1746, ze zm.), a środkami przekazanymi w 2020 r. w formie zaliczek w wysokości
20 000 tys. zł.
KRR.430.001.2019 Nr ewid. 67/2019/P/19/001/KRR opublikowana na stronie internetowej www.nik.gov.pl.
KRR.430.001.2020 Nr ewid. 101/2020/P/20/001/KRR opublikowana na stronie internetowej www.nik.gov.pl.
Ilekroć w niniejszym wystąpieniu jest mowa o Ministrze Finansów należy przez to rozumieć ministra
właściwego do spraw: budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, którego funkcję w roku 2020
i 2021 sprawował odpowiednio: Minister Finansów (od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. oraz
od 26 października 2021 r.) oraz Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (od 6 października
2020 r. do 25 października 2021 r.).

11

Wyniki kontroli
przekroczenia planowanych dochodów z ww. tytułu nie nastąpiły wobec zwiększenia
prognozowanych dochodów w drodze nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 19.
Na koniec 2021 r., zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów
budżetowych, w części 33 – Rozwój wsi wystąpiły należności pozostałe do zapłaty (wszystkie zaległe)
w kwocie 2,1 tys. zł i były niższe o 17,1 tys. zł, tj. o 89,1% od należności i zaległości odnotowanych na
koniec 2020 r. (19,2 tys. zł).
Kwoty ujemne dochodów wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów
budżetowych w części 33 – Rozwój wsi, w łącznej wysokości 274,2 tys. zł dotyczyły zwrotu na rzecz
fundacji FAPA 20 środków części dotacji wysokości 209,9 tys. zł wraz z odsetkami – 61,2 tys. zł oraz
kosztów postępowania sądowego – 3,1 tys. zł. Dotacja została udzielona FAPA w 2015 r. w wysokości
2287,6 tys. zł. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 marca 2019 r. wydał decyzję o zwrocie
kwoty 211,2 tys. zł do budżetu państwa przez FAPA, z tytułu wykorzystania części dotacji udzielonej
w 2015 r. niezgodnie z przeznaczeniem. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 12 czerwca 2019 r. utrzymał w mocy decyzję o zwrocie przez
ww. fundację kwoty 211,2 tys. zł. FAPA, w dniu 16 lipca 2019 r. powyższą decyzję zaskarżyła
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z 22 września 2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 czerwca 2019 r. W związku z orzeczeniem, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu
18 lutego 2021 r. wydał decyzję uznającą, że kwota 209,9 tys. zł nie była wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem i dokonał zwrotu na rzecz FAPA.

Dochody w części 35 – Rynki rolne zrealizowano w kwocie 667,6 tys. zł i były wyższe o 251,6 tys. zł,
tj. o 60,5% od planu wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2021 ustalonego w wysokości 416 tys. zł.
Dochody zrealizowane w części 35 – Rynki rolne w 2021 r. były wyższe o 297,1 tys. zł, tj. o 80,2%
od zrealizowanych dochodów w 2020 r. (370,5 tys. zł).
Dochody w tej części budżetowej w 2021 r. zostały zrealizowane głównie przez GIJHAR-S w wysokości
662,5 tys. zł, i były wyższe o 249,5 tys. zł, tj. o 60,4% od zaplanowanych (413 tys. zł) i dotyczyły
m.in. opłat za egzaminy kwalifikacyjne na rzeczoznawcę i na inspektora rolnictwa ekologicznego oraz
za czynności związane z poświadczeniem certyfikatów na mleko, opłat za przeprowadzone badania
laboratoryjne oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, a także kar wymierzonych
jednostkom certyfikującym. Wyższe od planowanych na 2021 r. dochody dotyczyły przede wszystkim
opłat za przeprowadzone badania laboratoryjne wynikające z art. 39 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 21 i wyniosły 465,2 tys. zł. Dochody te zrealizowano
w kwocie o 190,2 tys. zł wyższej (o 69,2%) od zaplanowanej (275 tys. zł). Powyższe opłaty wnoszone
były przez przedsiębiorców za przeprowadzone badania laboratoryjne próbek, jeżeli w wyniku
kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości
handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym
zadeklarowanym przez producenta. Wykonanie dochodów z tytułu badań laboratoryjnych w kwocie
wyższej od zaplanowanej wynikało m.in. z faktu przeprowadzenia kontroli w podmiotach, które
dotychczas nie były kontrolowane (np. prowadzące działalność w ramach rolniczego handlu
detalicznego), a także objęcie kontrolą nowych produktów (nowy asortyment, produktu
z oznaczeniem Produkt polski). Ponadto, od 2021 r. nastąpiły zmiany w przepisach ustawy o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych, w wyniku których rozszerzono zakres czynności
kontrolnych o kontrolę graniczną. Zgodnie z art. 39 tej ustawy, przedsiębiorcy byli obowiązani wnieść
opłaty za czynności przeprowadzone w ramach kontroli granicznej jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.
Na koniec 2021 r., zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów
budżetowych, w części 35 – Rynki rolne wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 124,1 tys. zł,
a zaległości wyniosły 122,7 tys. zł. Należności były niższe o 1,7 tys. zł, tj. o 1,4%, a zaległości niższe
o 3,1 tys. zł, tj. o 2,5% od wykazanych na koniec 2020 r. w kwocie 125,8 tys. zł. Należności i zaległości
dotyczyły głównie nieuregulowanych opłat za badania laboratoryjne artykułów rolno-spożywczych,
19
20
21

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919).
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
Dz. U. z 2021 r. poz. 630, ze zm.
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przeprowadzonych przez GIJHAR-S stosownie do art. 31 i art. 39 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dochody w części 62 – Rybołówstwo zrealizowano w kwocie 5564,6 tys. zł i były wyższe o 3874,6 tys. zł,
tj. o 229,3% od planu wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2021 ustalonego w wysokości
1690 tys. zł. Dochody zrealizowane w części 62 – Rybołówstwo w 2021 r. były niższe o 324,7 tys. zł,
tj. o 5,5% od zrealizowanych w 2020 r. (5889,3 tys. zł). Wyższe wykonanie dochodów w 2021 r.
w stosunku do zaplanowanych było związane z nieplanowanymi wpływami przekazanymi przez
ARiMR z tytułu zwrotu lub odzyskania płatności od beneficjentów Programu Operacyjnego
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007–2013
(dalej: PO RYBY 2007–2013) oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020.
Dochody te wyniosły w 2021 r. 3930,1 tys. zł.
Ponadto źródłem dochodów w tej części były dochody uzyskane przez Główny Inspektorat
Rybołówstwa Morskiego z tytułu różnych opłat, w tym opłat za: połowy rekreacyjne, wydane dzienniki
połowowe, dokumenty sprzedaży oraz wpłaty z tytułu kosztów upomnień od wydanych decyzji.
Na koniec 2021 r., zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów
budżetowych, w części 62 – Rybołówstwo wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie
268,1 tys. zł, a zaległości wyniosły 258,2 tys. zł i były one niższe o 53 tys. zł, tj. o 16,5% oraz niższe
o 28,6 tys. zł, tj. o 10% od wykazanych na koniec 2020 r. należności w kwocie 321,1 tys. zł oraz
zaległości w kwocie 286,8 tys. zł. Należności w tej części budżetowej dotyczyły głównie kar
pieniężnych wymierzonych przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego wobec osób
fizycznych za naruszenie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim 22.

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
4.2.1.WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

W ustawie budżetowej na rok 2021 w częściach, których dysponentem był Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5 258 489 tys. zł, z tego w:
−
−
−
−

części 32 – Rolnictwo w kwocie 1 352 185 tys. zł,
części 33 – Rozwój wsi w kwocie 3 764 132 tys. zł,
części 35 – Rynki rolne w kwocie 43 019 tys. zł,
części 62 – Rybołówstwo w kwocie 99 153 tys. zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 22 października 2021 r. ustawy z dnia 1 października 2021 r.
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 23 zwiększony został plan wydatków w stosunku
do zaplanowanych wydatków w ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
o kwotę 296 836 tys. zł do łącznej kwoty 5 555 325 tys. zł, z tego w:
− części 32 – Rolnictwo do kwoty 1 374 981 tys. zł, tj. o 22 796 tys. zł (o 1,7%),
− części 33 – Rozwój wsi do kwoty 4 034 920 tys. zł, tj. o 270 788 tys. zł (o 7,2%),
− części 35 – Rynki rolne do kwoty 44 635 tys. zł, tj. o 1616 tys. zł (o 3,8%),
− części 62 – Rybołówstwo do kwoty 100 789 tys. zł, tj. o 1636 tys. zł (o 1,6%).
Środki przyznane w drodze nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 były przeznaczone
w szczególności na zwiększenie:

– dotacji celowej dla ARiMR na realizację zadań statutowych w kwocie 170 000 tys. zł, z tego
z przeznaczeniem na pomoc finansową na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego
przez producenta ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami, w związku
ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r. w wysokości 100 000 tys. zł, na
dopłaty krajowe do materiału siewnego w kwocie 70 000 tys. zł, w ramach której 44 990 tys. zł
zostało ze względu na wyczerpanie krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
uwzględnione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które
w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego;

22
23

Dz. U. z 2022 r. poz. 540.
Dz. U. poz. 1900.
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– dotacji celowej dla ARiMR na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 000 tys. zł;
uwzględniając termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2021 oraz
terminy wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych – realizacja powyższych zakupów
w 2021 r. nie była możliwa; powyższa kwota na zadania majątkowe została ujęta w rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają
z upływem roku budżetowego;
– dotacji celowej na realizację wydatków majątkowych przez jednostki doradztwa rolniczego
w kwocie 40 000 tys. zł, w tym 78 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 38 406,3 tys. zł zostało
uwzględnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które
w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego;

– dotacji celowej dla instytutów badawczych w kwocie 10 000 tys. zł z przeznaczeniem na realizację
zadań zleconych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; z powyższej kwoty środki w wysokości
470 tys. zł zostały ujęte w rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa,
które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego;
– dotacji celowej na realizację systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych (FADN) w kwocie 3000 tys. zł przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy; z powyższej kwoty środki
w wysokości 2003,2 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków
budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W 2021 r. kwoty planowanych wydatków ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021 zostały zwiększone
ze środków pochodzących z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej, a także w drodze przeniesienia
planowanych wydatków między częściami przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7227 tys. zł przeznaczone zostały dla części 32 – Rolnictwo – 6000 tys. zł
oraz 33 – Rozwój wsi – 1227 tys. zł.
Zwiększenie planu wydatków po zmianach, w drodze przeniesienia środków z rezerw celowych
ujętych w części 83 – Rezerwy celowe budżetu państwa, wyniosło 2 263 103,3 tys. zł i dotyczyło:
− części 32 – Rolnictwo o 525 045,4 tys. zł,
− części 33 – Rozwój wsi o 1 709 005 tys. zł,
− części 62 – Rybołówstwo o 29 052,9 tys. zł.

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2021 r. w sprawie
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń określonych w ustawie
budżetowej na rok 2021 24 przeniesiono planowane wydatki z części 34 – Rozwój regionalny do części
33 – Rozwój wsi w kwocie 222 tys. zł.

Na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2021 r. oraz z dnia
5 listopada 2021 r. przeniesiono planowane wydatki budżetowe z części 32 – Rolnictwo do części
33 – Rozwój wsi w kwocie 100 tys. zł oraz z części 35 – Rynki rolne do części 32 – Rolnictwo w kwocie
2 tys. zł.

Ponadto, na polecenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. wydane na podstawie art. 15zi
pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych 25, w związku z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 26, Minister Finansów decyzją
z dnia 29 grudnia 2021 r. zmniejszył plan wydatków w części 32 – Rolnictwo o 3026,9 tys. zł, w części

24
25
26

Dz. U. poz. 1664.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.
Dz. U. poz. 568, ze zm.
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33 – Rozwój wsi o 30 818,2 tys. zł 27 oraz w części 62 – Rybołówstwo o 10 tys. zł i przesunął
ww. planowane wydatki do poz. 73 rezerw celowych pn.: Rezerwa celowa na wpłatę do Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
Plan wydatków po zmianach ustalony został w łącznej kwocie 7 792 022,2 tys. zł, z tego w:
− części 32 – Rolnictwo – 1 902 901,4 tys. zł,
− części 33 – Rozwój wsi – 5 714 655,9 tys. zł,
− części 35 – Rynki rolne – 44 633 tys. zł,
− części 62 – Rybołówstwo – 129 831,9 tys. zł.

Szczegółowym badaniem objęto zwiększenia planu wydatków dokonane środkami z rezerwy ogólnej
na łączną kwotę 7227 tys. zł (100% kwoty zwiększenia), przyznane na podstawie zarządzeń Prezesa
Rady Ministrów oraz decyzji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej, tj.:

− zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 107 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie przyznania
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych
z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących z tytułu działań informacyjno-promocyjnych
w zakresie kampanii promocyjnej dotyczącej programów rozwoju wsi (zadanie: „działania
promocyjne”) oraz decyzji z dnia 26 lipca 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej – zwiększono plan wydatków w części 32 – Rolnictwo o kwotę 6000 tys. zł,
z przeznaczeniem dla dysponenta III stopnia MRiRW. Z przyznanej kwoty wykorzystano 4414,4 tys. zł
(tj. 73,6%) na realizację działań informacyjno-promocyjnych w zakresie kampanii promocyjnej
dotyczącej programów rozwoju wsi. Niepełne wykorzystanie środków z tej rezerwy spowodowane
było m.in. krótkim okresem na realizację wydatków (druga połowa 2021 r.) oraz unieważnieniem
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Niewykorzystana kwota 1585,6 tys. zł została
ujęta w wydatkach, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego;

− zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 111 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyznania
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z rezerwy ogólnej, środków finansowych z przeznaczeniem
na realizację inwestycji w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w 2021 r. oraz
decyzji z dnia 26 lipca 2021 r. Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej – zwiększono plan
wydatków w części 33 – Rozwój wsi z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki majątkowe
w kwocie 1227 tys. zł. Z przyznanej kwoty wykorzystano 638,5 tys. zł (tj. 52%) na realizację
inwestycji w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w 2021 r. Niepełne
wykorzystanie środków z rezerwy spowodowane było m.in. dokonaniem wyboru wykonawcy
w drodze postępowania o zamówienie publiczne w IV kwartale 2021 r. i niewykonaniem zadania
inwestycyjnego w 2021 r. Niewykorzystana kwota 588,5 tys. zł została ujęta w wydatkach, które
w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Po prawidłowym dokonaniu zmian w planie wydatków, wynikających z decyzji Ministra Finansów
Funduszy i Polityki Regionalnej, powyższe środki rezerwy ogólnej zostały wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem.

Z przyznanych środków z rezerw celowych w kwocie 2 249 103,3 tys. zł (po uwzględnieniu
zmniejszenia przyznanych MRiRW środków z rezerw celowych w kwocie 14 000 tys. zł dokonanego
decyzją Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. w części 33 – Rozwój wsi) wykorzystano
1 880 998,4 tys. zł, tj. 83,6%, z tego w:
− części 32 – Rolnictwo – 173 757,1 tys. zł (33,1% kwoty przyznanych rezerw celowych w wysokości
525 045,4 tys. zł),
− części 33 – Rozwój wsi – 1 687 302,2 tys. zł (99,5% kwoty przyznanych rezerw celowych w wysokości
1 695 000 tys. zł),
− części 62 – Rybołówstwo – 19 939,1 tys. zł (68,6% kwoty przyznanych rezerw celowych w wysokości
29 052,9 tys. zł).
W części 35 – Rynki rolne nie zwiększano planu wydatków o środki finansowe pochodzące z rezerw
celowych.
Szczegółowym badaniem u dysponenta części objęto próbę trzech decyzji w sprawie zmian w budżecie
państwa w 2021 r. przyznających środki finansowe z rezerw celowych w:
27

W ramach kwoty 38 818,2 tys. zł zmniejszającej plan wydatków w części 33 – Rozwój wsi, kwota 14 000 tys. zł
pochodziła z poz. 70 rezerw celowych (część 83).
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− części 32 – Rolnictwo w kwocie 500 000 tys. zł przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. (poz. 36 rezerw celowych)
na sfinansowanie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tj. 95,2% łącznej
kwoty zwiększającej plan wydatków środkami z rezerw celowych w tej części. Z rezerwy tej
wydatkowano 149 505,9 tys. zł, tj. 29,9% przyznanej kwoty. Niskie wykonanie wydatków wynikało
z faktu podpisania z końcem września 2021 r. aneksów do umów z zakładami ubezpieczeń,
zwiększających wysokość środków na dopłaty ubezpieczeń. W IV kwartale 2021 r. producenci rolni
byli mniej zainteresowani ubezpieczaniem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich niż w trzech
poprzednich kwartałach 2021 r. W związku z mniejszym niż oczekiwano zainteresowaniem
producentów rolnych ubezpieczeniem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w listopadzie
i grudniu 2021 r. zostały podpisane kolejne aneksy do umów z zakładami ubezpieczeń
zmniejszające łączną wielkość limitu określoną w umowach do kwoty 582 447 tys. zł;

− części 33 – Rozwój wsi w kwocie 136 000 tys. zł przyznanej na podstawie decyzji Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz na podstawie decyzji
Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. (poz. 70 rezerw celowych) na realizację przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których
gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem
w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków
wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tj. 8% łącznej kwoty zwiększającej plan
wydatków środkami z rezerw celowych w tej części. Z rezerwy tej wydatkowano 128 308,8 tys. zł,
tj. 94,3% przyznanej kwoty;
− części 62 – Rybołówstwo w kwocie 22 865 tys. zł przyznanej na podstawie decyzji Ministra
Finansów z dnia 7 października 2021 r. (poz. 8 rezerw celowych), środki przyznano na
współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020 dla jednostki realizującej płatności – Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. 78,7% łącznej kwoty zwiększającej plan wydatków
środkami z rezerw celowych w tej części. Z rezerwy tej wydatkowano 13 887,4 tys. zł, tj. 60,7%
przyznanej kwoty. Niepełne wykorzystanie środków finansowych spowodowane było niższym
zapotrzebowaniem przez ARiMR na środki na realizację płatności na rzecz beneficjentów
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 niż zakładane w prognozach
i harmonogramie płatności.
Doboru próby dokonano w sposób celowy ze względu na najwyższe kwoty przyznanych środków
z rezerw celowych, a także uwzględniając założenia wynikające z kontroli wykonania budżetu państwa
w 2021 r.

Niewykorzystane środki z rezerw celowych w części 32 – Rozwój wsi w kwocie 350 494,1 tys. zł,
w części 33 – Rozwój wsi w kwocie 7691,2 tys. zł oraz w części 62 – Rybołówstwo w kwocie
8977,6 tys. zł zostały terminowo zwrócone na rachunek Ministra Finansów lub brak było zasilenia.
Powyższe zwiększenia planowanych wydatków z rezerw celowych w częściach 32 – Rolnictwo,
33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne oraz 62 – Rybołówstwo wynikały z potrzeb jednostek.
Po prawidłowym dokonaniu zmian w planie wydatków, wynikających z decyzji Ministra Finansów,
dysponent części wykorzystał środki rezerw celowych zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach planu wydatków po zmianach dysponenta III stopnia w MRiRW szczegółowym badaniem
objęto próbę dwóch decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa w 2021 r.
przyznających środki z rezerw celowych w:

− części 32 – Rolnictwo (poz. 21 rezerw celowych, decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 8 kwietnia 2021 r.) na sfinansowanie wynagrodzenia oraz ekwiwalentu
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z pochodnymi dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
odwołanego z dniem 6 października 2020 r., w wysokości 73,7 tys. zł – środki zostały wykorzystane
w 100%; badana próba stanowiła 5,8% łącznej kwoty zwiększeń z rezerw celowych w tej części
dla dysponenta III stopnia w MRiRW (1272 tys. zł);
− części 62 – Rybołówstwo (poz. 8 rezerw celowych, decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 18 czerwca 2021 r.) na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników
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realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020
w wysokości 3354 tys. zł – środki zostały wykorzystane w 100%, a badana próba stanowiła 59,7%
łącznej kwoty zwiększeń z rezerw celowych w tej części dla dysponenta III stopnia w MRiRW
(5613,3 tys. zł).

Doboru próby dokonano w sposób celowy ze względu na najwyższe kwoty przyznanych środków
z rezerw celowych, a także uwzględniając założenia wynikające z kontroli wykonania budżetu państwa
w 2021 r.
Po prawidłowym wprowadzeniu zmian w planie finansowym wydatków, powyższe środki zostały
wydatkowane przez dysponenta III stopnia MRiRW zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z nadmiarem środków posiadanych przez jednostki realizujące wydatki budżetowe
(m.in. na skutek niezrealizowania części zadań w 2021 r. i uzyskania oszczędności), Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, wydał w 2021 r. osiem decyzji
o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych na kwotę ogółem 43 440,5 tys. zł, z tego w:
– części 32 – Rolnictwo na kwotę 3998,9 tys. zł,
– części 33 – Rozwój wsi na kwotę 30 818,2 tys. zł,
– części 62 – Rybołówstwo na kwotę 8623,4 tys. zł.
W części 35 – Rynki rolne nie dokonywano blokowania planowanych wydatków.

W 2021 r. nie wystąpiły przypadki blokowania planowanych wydatków w związku ze stwierdzoną
niegospodarnością (art. 177 ust. 1 pkt 1 ufp).

Prawidłowość blokowania planowanych wydatków skontrolowano, uwzględniając decyzje wybrane
w sposób celowy, z uwagi na najwyższą kwotę środków, tj. w:

– części 32 – Rolnictwo – decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2021 r.,
na podstawie której zablokowana została planowana kwota wydatków w wysokości 3000 tys. zł
(tj. 75% łącznej kwoty blokowanych planowanych wydatków w tej części). Blokowanie planowanych
wydatków dotyczyło niewykorzystanej dotacji celowej zaplanowanej na finansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi;

– części 33 – Rozwój wsi – decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2021 r.,
na podstawie której zablokowana została planowana kwota wydatków w wysokości 16 801 tys. zł
(tj. 54,5% łącznej kwoty blokowanych planowanych wydatków w tej części). Blokowanie
planowanych wydatków dotyczyło niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
– części 62 – Rybołówstwo – decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2021 r.,
na podstawie której zablokowana została planowana kwota wydatków w wysokości 8613,4 tys. zł
(tj. 99,9% łącznej kwoty blokowanych planowanych wydatków w tej części). Blokowanie
planowanych wydatków dotyczyło niewykorzystanej dotacji celowej na realizację PO RYBY
2014–2020.

Blokowanie planowanych wydatków przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi było zgodne z przepisami
ufp i nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu wniosków od jednostek otrzymujących środki budżetowe.

W 2021 r. dokonywane były zmiany w planie wydatków majątkowych stosownie do art. 171 ust. 3 i 4
ufp. Powyższe zmiany wynikały z uzasadnionych wniosków jednostek podległych i nadzorowanych.
W 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58 razy wystąpił z wnioskami do Ministra Finansów
o wyrażenie zgody na zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych, których kwota
jednorazowo przewyższała 100 tys. zł lub wydatków na inwestycje budowlane w ramach budżetu
państwa na łączną kwotę 25 455,1 tys. zł, z tego Minister Finansów wyraził zgodę na przeniesienie
wydatków majątkowych w 57 przypadkach na łączną kwotę 25 295,1 tys. zł. Wszystkie uzyskane
zgody Ministra Finansów zostały w pełni wykorzystane i dokonano stosownych zmian w planie wydatków
budżetowych na rok 2021.
Wydatki w części 32 – Rolnictwo zostały zrealizowane w wysokości 1 844 645,3 tys. zł, co stanowiło
96,9% planu po zmianach. W kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym
2021 w wysokości 328 218,5 tys. zł. Wydatki w części 32 – Rolnictwo były wyższe o 621 088,8 tys. zł,
tj. o 50,8% od zrealizowanych wydatków w 2020 r. (1 223 556,5 tys. zł) m.in. z uwagi na wyższe
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zrealizowane wydatki w 2021 r. w kwocie 867 058,9 tys. zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich o kwotę 523 384,3 tys. zł, tj. o 152,3% w stosunku do wydatków
zrealizowanych w 2020 r. (343 674,6 tys. zł).
W tej części budżetowej realizowane były w szczególności wydatki w ramach dotacji podmiotowych,
celowych oraz przedmiotowych na: dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
realizowanych przez zakłady ubezpieczeń, postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej i w produkcji
roślinnej, na dofinansowanie działalności agencji wykonawczej – Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, a także na działalność statutową państwowych jednostek
budżetowych, tj. dla dysponenta III stopnia w MRiRW, Głównego Inspektoratu Weterynarii, ośmiu
granicznych inspektoratów weterynarii, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, 59 zespołów szkół
rolniczych, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Łącznie w tej części funkcjonowało
90 państwowych jednostek budżetowych i jedna agencja wykonawcza.
Zrealizowane wydatki według podziału na grupy ekonomiczne stanowiły:

− dotacje – 1 149 196,3 tys. zł (62,3% zrealizowanych wydatków w tej części), w kwocie tej
uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 319 556,2 tys. zł;
− wydatki bieżące jednostek budżetowych – 635 860,8 tys. zł (34,5%), w kwocie tej uwzględniono
wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 3015,6 tys. zł;
− wydatki majątkowe – 49 950,4 tys. zł (2,7%), w kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie
wygasły w roku budżetowym 2021 – 5646,7 tys. zł;
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9637,8 tys. zł (0,5%).

Wydatki w ramach grup ekonomicznych, tj. dotacje, wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki
majątkowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych prezentowane są łącznie z wydatkami
na współfinansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zrealizowane dotacje w wysokości 1 149 196,3 tys. zł, tj. 96,4% kwoty planu wydatków po zmianach
(1 191 689 tys. zł) były wyższe o 527 373,8 tys. zł, tj. o 84,8% od kwoty wydatków z tej grupy w 2020 r.
(621 822,5 tys. zł). Wydatki w ramach tej grupy ekonomicznej nie obejmują dotacji na wydatki
majątkowe.

Dotacje podmiotowe w części 32 – Rolnictwo zostały wykorzystane w wysokości 23 348 tys. zł,
tj. 100% kwoty planu wydatków po zmianach, z tego wydatkowano na rzecz:
− Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej kwotę 10 733 tys. zł,
tj. 100% kwoty planu wydatków po zmianach,
− Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi kwotę 10 436 tys. zł, tj. 100% kwoty planu
wydatków po zmianach,
− pięciu muzeów kwotę 2179 tys. zł, tj. 100% kwoty planu wydatków po zmianach, z tego dla:
o Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – 1733 tys. zł,
o Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – 214 tys. zł,
o Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 104 tys. zł,
o Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 91 tys. zł,
o Muzeum w Łowiczu – 37 tys. zł.

Dotacje przedmiotowe w części 32 – Rolnictwo zostały zrealizowane w kwocie 90 516,7 tys. zł, tj. 98,5%
kwoty planu wydatków po zmianach (91 868 tys. zł), z tego wydatkowano:
− 69 177,9 tys. zł na zadania z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, tj. 99,4% kwoty
planu wydatków po zmianach (69 605 tys. zł);
− 6811 tys. zł na ochronę roślin, tj. 100% kwoty planu wydatków po zmianach;
− 12 105,1 tys. zł na zadania z zakresu postępu biologicznego w produkcji roślinnej, tj. 94% kwoty
planu wydatków po zmianach (12 873 tys. zł);
− 2422,7 tys. zł na realizację badań z zakresu rolnictwa ekologicznego dla organizacji badawczych,
tj. 93,9% kwoty planu wydatków po zmianach (2579 tys. zł).
Dotacje przedmiotowe wypłacane były na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących
zadania na rzecz rolnictwa 28.
28

Dz. U. poz. 1170, ze zm.
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Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, weryfikacji złożonych wniosków na udzielanie i wypłacanie
dotacji przedmiotowych na dofinansowanie kosztów ochrony roślin dokonuje Główny Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa udziela dotacji w ramach środków
finansowych zapisanych w ustawie budżetowej na dany rok, w stawkach i kwotach określonych
w rozporządzeniu. Wnioski na dofinansowanie kosztów ochrony roślin składane są do Głównego
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem właściwego wojewódzkiego inspektora
ochrony roślin i nasiennictwa, który dokonuje ich oceny pod względem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa po rozpatrzeniu wniosku wydaje
stosowną decyzję. Natomiast minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi
środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.
Dotacje celowe zostały zrealizowane w kwocie 1 035 331,6 tys. zł 29, tj. 96,2% kwoty planu wydatków
po zmianach (1 076 473 tys. zł), w tym:

− 867 058,9 tys. zł 30, tj. 96,3% kwoty planu wydatków po zmianach (900 000 tys. zł), na dopłaty
do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich realizowanych na podstawie umów
zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a siedmioma zakładami ubezpieczeń;
− 60 392,8 tys. zł, tj. 93,7% kwoty planu wydatków po zmianach (64 424,4 tys. zł), na realizację zadań
zleconych przez MRiRW 10 państwowym instytutom badawczym nadzorowanym przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
− 35 588,3 tys. zł, tj. 99,8% kwoty planu wydatków po zmianach (35 671,8 tys. zł), na bieżące wydatki
w ramach realizacji zadania pn. Zbieranie i wykorzystanie danych rachunkowych z gospodarstw
rolnych na potrzeby FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) – system zbierania
i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych;
− 25 580 tys. zł, tj. 100% kwoty planu wydatków po zmianach, na wykonywanie zadań ustawowych
przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej;
− 12 452,5 tys. zł, tj. 84,7% kwoty planu wydatków po zmianach (14 706 tys. zł), na wydatki bieżące
programu wieloletniego pn. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego realizowanego na
podstawie uchwały Rady Ministrów przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy
Instytut Badawczy;
− 3832,5 tys. zł 31, tj. 95,8% kwoty planu wydatków po zmianach (4000 tys. zł), na dofinansowanie
kosztów organizacji rolniczych reprezentujących interesy rolników indywidualnych wobec Unii
Europejskiej;
− 2934 tys. zł, tj. 98,8% kwoty planu wydatków po zmianach (2970 tys. zł), na bieżące wydatki
w ramach realizacji zadania pn. System monitoringu suszy w Polsce.

U dysponenta części 32 – Rolnictwo kontrolą objęto udzielenie i rozliczenie dotacji celowej na łączną
kwotę 549 505,9 tys. zł, co stanowiło 61,1% kwoty planu wydatków po zmianach (900 000 tys. zł) oraz
47,4% zrealizowanych dotacji w tej części budżetowej (1 159 304,8 tys. zł 32) na dopłaty
do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dotacja została przekazana na podstawie
umów zawartych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w grudniu 2020 r. z siedmioma zakładami
ubezpieczeń, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich 33. W umowach tych określono limit dopłat w łącznej kwocie 390 000 tys. zł, a po
zwiększeniu wydatków budżetu państwa na ten cel o 500 000 tys. zł podpisane zostały aneksy
do umów zwiększające kwotę limitu określoną w umowach do kwoty 847 000 tys. zł.
Ze względu na termin podpisania aneksów z zakładami ubezpieczeń, zwiększających wysokość
środków na dopłaty (koniec września 2021 r.) oraz mniejsze niż oczekiwano zainteresowanie
producentów rolnych ubezpieczeniem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w listopadzie i grudniu
2021 r. zostały podpisane kolejne aneksy do umów z zakładami ubezpieczeń zmniejszające łączną kwotę
limitu określoną w umowach do kwoty 582 447 tys. zł. Niewykorzystana kwota 317 553 tys. zł została
ujęta w wydatkach, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
29
30
31
32
33

Łącznie z wydatkami, które nie wygasają wraz z rokiem budżetowym 2021 w kwocie 319 556,2 tys. zł.
Łącznie z wydatkami, które nie wygasają wraz z rokiem budżetowym 2021 w kwocie 317 553 tys. zł.
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 1 kwietnia 2022 r. dotacja ta nie została rozliczona pod
względem finansowym i rzeczowym przez MRiRW.
Łącznie z wydatkami, które nie wygasły wraz z rokiem budżetowym 2021 oraz dotacjami celowymi na
wydatki majątkowe.
Dz. U. z 2019 r. poz. 477.
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W umowach zawarto postanowienia dotyczące m.in. sposobu oraz terminów przekazania i rozliczenia
dotacji, a także warunków zwrotu dotacji na dopłaty w przypadku ich wykorzystania niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki przekazywano zakładom
ubezpieczeń po przedłożeniu przez nie wniosków o dotację, które były sporządzone na podstawie danych
wynikających z umów ubezpieczenia zawartych z producentami rolnymi.
Doboru próby dotacji celowych do kontroli dokonano w sposób celowy ze względu na najwyższą kwotę
wypłaconej dotacji w części 32 – Rolnictwo.

W badanej próbie dotacji nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie i rozliczenie dotacji
następowało zgodnie z zawartymi umowami. Dysponent części weryfikował prawidłowość wykorzystania
dotacji na podstawie przedstawionych rozliczeń. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym
i finansowym nastąpiło w terminie określonym w art. 152 ust. 2 ufp.

W 2021 r. zrealizowano w ramach części 32 – Rolnictwo wydatki budżetu, które w roku 2020 nie wygasły
z upływem roku budżetowego34 na trzy zadania realizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w kwocie 1625,1 tys. zł, tj. 100% planu wydatków niewygasających w 2020 r. (1625,1 tys. zł).
Niewykorzystana kwota 0,18 zł została terminowo przekazana na rachunek Ministerstwa Finansów.
Wydatki bieżące państwowych jednostek budżetowych (dysponentów środków) w części
32 – Rolnictwo zostały zrealizowane w wysokości 635 860,8 tys. zł 35, tj. 97,9% kwoty planu wydatków
po zmianach (649 497,6 tys. zł) i były one wyższe o 86 127,9 tys. zł, tj. o 15,7% od kwoty wydatków
w tej grupie w 2020 r. (549 732,9 tys. zł). W kwocie tych wydatków, 69,6% (442 762,6 tys. zł)
stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 401–414).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w wysokości 9637,8 tys. zł, tj. 98,4% kwoty planu
wydatków po zmianach (9798,8 tys. zł) były wyższe o 491,8 tys. zł, tj. o 5,4% od kwoty wydatków w tej
grupie w 2020 r. (9146 tys. zł). W ramach tych wydatków finansowano m.in.: dodatki mieszkaniowe
i wiejskie dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, refundację
kosztów zakupów dokonanych w ramach świadczeń wynikających z przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny, zakup materiałów szkolnych uczniom w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.
Wydatki dysponenta III stopnia w MRiRW w części 32 – Rolnictwo zrealizowano w kwocie 137 866,1 tys. zł,
tj. 93,7% kwoty planu wydatków po zmianach (147 084 tys. zł). W kwocie tej uwzględniono wydatki, które
nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 4128,5 tys. zł. Wydatki te były wyższe o 23 477,3 tys. zł,
tj. o 20,5% od zrealizowanych wydatków w 2020 r. (114 388,8 tys. zł). Wykonanie w 2021 r. wyższych
wydatków w porównaniu do 2020 r. wynikało głównie z realizacji wyższych wydatków na: składki na rzecz
organizacji międzynarodowych, zakup materiałów i wyposażenia, zadania inwestycyjne oraz działania
informacyjno-promocyjne dotyczące rozwoju wsi (Polski Ład).

W ramach części 32 – Rolnictwo, u dysponenta III stopnia w MRiRW szczegółowym badaniem objęto próbę
wydatków budżetu państwa w kwocie 24 770,8 tys. zł (tj. 18% wydatków dysponenta III stopnia w MRiRW
zrealizowanych w 2021 r. w tej części w kwocie 133 737,6 tys. zł).

Badaniem objęto 45 zapisów księgowych wylosowanych metodą MUS 36 dotyczących wydatków na łączną
kwotę 24 700,7 tys. zł, z tego: w grupie wydatków bieżących 37 – 33 zapisy na kwotę 23 691 tys. zł oraz
34
35
36
37

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które
w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422), zwane dalej: rozporządzeniem
z dnia 28 grudnia 2020 r.
Łącznie z wydatkami, które nie wygasają wraz z rokiem budżetowym 2021 w kwocie 3015,6 tys. zł.
MUS (ang. Monetary Unit Sampling) jest to metoda losowania wydatków z prawdopodobieństwem
proporcjonalnym do wartości.
Zgodnie z założeniami kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r. ze szczegółowego badania wydatków
wyłączono grupę wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące jednostek
budżetowych w §§ 401–408 dotyczących wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
§§ 411–414 dotyczących składek od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy, ubezpieczenia zdrowotne i wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, § 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz
pozostałe należności, § 420 Fundusz operacyjny, § 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a także wydatki poniżej 1 tys. zł.

20

Wyniki kontroli
w grupie wydatków majątkowych – trzy zapisy na kwotę 1009,7 tys. zł oraz dwa zapisy księgowe
dobrane celowo na kwotę 70,1 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonych badań dokumentów wylosowanych metodą MUS stwierdzono,
że skontrolowane wydatki zostały rzetelnie skalkulowane oraz dokonywano ich zgodnie z planem
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Wydatki były poniesione w sposób oszczędny, umożliwiający terminową realizację
zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie wystąpiły
przypadki nieterminowych płatności skutkujących zapłaceniem odsetek.

Kontrola wydatku dobranego w sposób celowy wykazała nieprawidłowość polegającą
na wydatkowaniu w 2021 r. kwoty 70,1 tys. zł pomimo braku protokołu odbioru wykonanych prac,
co było niezgodne z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą i wewnętrznymi przepisami
obowiązującymi w MRiRW. Ponadto wydatkowanie środków na opracowanie pisemnej analizy
dotyczącej uwarunkowań prawnych opracowania projektu ustawy regulującej zasady funkcjonowania
gospodarstw rodzinnych było nieefektywne wobec niekontynuowania dalszych prac legislacyjnych
w tym zakresie.

Wydatek w wysokości 70,1 tys. zł dotyczył usługi prawnej świadczonej przez Kancelarią Prawną na
podstawie umowy o dzieło zawartej w dniu 29 kwietnia 2021 r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi a Kancelarią Prawną. Przedmiotem umowy było opracowanie pisemnej analizy
dotyczącej uwarunkowań prawnych opracowania projektu ustawy regulującej zasady funkcjonowania
gospodarstw rodzinnych oraz dotyczącej zakresu zmian w systemie prawa związanych
z opracowaniem takiego projektu, oraz na opracowanie propozycji rozwiązań prawnych, w tym
propozycji brzmienia przepisów do projektu ustawy o gospodarstwach rodzinnych wraz
z uzasadnieniem i projektów aktów wykonawczych do tej ustawy, o ile opracowany projekt ustawy
będzie przewidywał upoważnienie do wydania takich aktów.
Za wykonanie dzieła zgodnie z umową ustalono cenę 73,8 tys. zł brutto, a w wyniku zawartego aneksu
do umowy obniżono cenę do 70,1 tys. zł, ze względu na zmianę zakresu przedmiotu umowy.
Kancelaria Prawna przedłożyła wykonane dzieło Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6 maja 2021 r.,
zgodnie z § 2 umowy.

Płatność na rzecz wykonawcy została dokonana przez MRiRW w kwocie zgodnej z postanowieniami
umowy, zmienionej aneksem, tj. w wysokości 70,1 tys. zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie
dokonało protokolarnego odbioru dzieła, do czego zobowiązywało postanowienie § 4 ust. 2 zawartej
umowy i przepis § 9 ust. 3 pkt 1 zarządzenia Nr 9 Dyrektora Generalnego MRiRW z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania w procesie udzielania zamówień w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Ponadto, jak wyjaśnił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecne Kierownictwo Ministerstwa podjęło
decyzję o niekontynuowaniu prac nad projektem ustawy o gospodarstwach rodzinnych. Zamiast
jednej, kompleksowej regulacji, a zatem projektu całej ustawy, podjęto decyzję o nowelizowaniu
poszczególnych ustaw, w których to nowelach zawarto wybrane rozwiązania, także te z projektu
ustawy o gospodarstwach rodzinnych, celem doprowadzenia do szybszego wprowadzania w życie
oczekiwanych przez rolników rozwiązań.

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że płatności na rzecz wykonawców winny być każdorazowo
poprzedzane udokumentowanym odbiorem wykonanych prac. Ponadto wydatkowanie przez MRiRW
środków na opracowanie pisemnej analizy dotyczącej uwarunkowań prawnych opracowania projektu
ustawy regulującej zasady funkcjonowania gospodarstw rodzinnych było nieefektywne wobec
niekontynuowania dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie.

Wydatki 38 na wynagrodzenia osobowe w państwowych jednostkach budżetowych finansowanych
w ramach części 32 – Rolnictwo zrealizowano w kwocie 372 473,8 tys. zł, tj. w 99,5% kwoty planu
wydatków po zmianach (374 300 tys. zł) i były one wyższe o 57 848,4 tys. zł, tj. o 18,4% od wydatków
poniesionych w 2020 r. (314 625,4 tys. zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na etat 39 w tej części
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Według sprawozdania Rb-70 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
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wyniosło 6418,4 zł i było wyższe o 227 zł, tj. o 4,4% w porównaniu do 2020 r. (6147 zł). Przeciętne
zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych wyniosło 4836 etatów i w porównaniu do
2020 r. (4265 etatów) było wyższe o 571 etatów. Wzrost przeciętnego zatrudnienia nastąpił
w szczególności w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin o 254 etatów, oraz w dziale oświata
i wychowanie (szkoły rolnicze, bursy i internaty) o 278 etatów. Zwiększenie zatrudnienia w GIORiN
wynikało z przejęcia od 1 stycznia 2021 r., laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin
i nasiennictwa przez GIORiN, a w szkołach rolniczych wzrost zatrudnienia był konsekwencją
wprowadzenia reformy edukacyjnej, w wyniku której do szkół trafili uczniowie skumulowanego
rocznika, tj. absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych.
Wydatki majątkowe w części 32 – Rolnictwo zrealizowano w kwocie 49 950,4 tys. zł 40, tj. w 96,2%
kwoty planu wydatków po zmianach (51 916 tys. zł). Wydatki te były wyższe o 7095,3 tys. zł, tj. o 16,6%
od wydatków poniesionych w 2020 r. (42 855,1 tys. zł). W ramach tej części wydatki majątkowe
zostały głównie poniesione przez zespoły szkół rolniczych na budowę i modernizację budynków
szkolnych oraz gospodarczych, a także na zakup środków transportu, sprzętu rolniczego.
W planie finansowym dysponenta III stopnia w MRiRW na 2021 r. zaplanowano wydatki majątkowe
w kwocie 5967 tys. zł, które zrealizowano w kwocie 5437,8 tys. zł 41. Szczegółowym badaniem objęto
wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5400 tys. zł wykazywane przez MRiRW
w sprawozdaniu sporządzanym do Ministerstwa Finansów INW wykonanie wydatków inwestycyjnych
w 2021 r., celem przygotowania informacji dotyczącej wykonania ustawy budżetowej, stosownie
do art. 182 ust. 2 ufp 42.
Kwota 5400 tys. zł przeznaczona była na realizację dziesięciu zadań. W trakcie 2021 r. zrezygnowano
z realizacji pięciu zadań oraz zmniejszono wydatki na dwa zadania na kwotę 2137 tys. zł, jednocześnie
zwiększając plan wydatków po zmianach o 83 tys. zł przeznaczając środki na cztery nowe zadania
w kwocie 2220 tys. zł. W ramach kwoty ustalonej w planie wydatków po zmianach (5483 tys. zł)
przyjęto do realizacji sześć zadań, z czego w pełnym zakresie zostały zrealizowane trzy zadania 43.
W wyniku kontroli jednej decyzji dotyczącej zmian w planie wydatków majątkowych na kwotę 83 tys. zł
ustalono, że zmiany planu finansowego dokonane zostały prawidłowo i były celowe.

Zobowiązania w części 32 – Rolnictwo na koniec 2021 r. wyniosły 33 650,5 tys. zł i były wyższe
o 5193,2 tys. zł, tj. o 18,2% od zobowiązań na koniec 2020 r. (28 457,3 tys. zł). Dotyczyły one przede
wszystkim zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. oraz pochodnych od
tego wynagrodzenia. W ciągu 2021 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 53,3 tys. zł i były
wykazywane przez zespoły szkół rolniczych (technika). Zobowiązania te dotyczyły głównie
nieuregulowanych płatności za zakupione materiały i wyposażenie oraz za energię. Na koniec 2021 r.
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił w 2022 r. do Ministerstwa Finansów na rachunek wydatków
w części 32 – Rolnictwo niewykorzystane środki za rok 2021 w wysokości 6849 tys. zł.

W 2021 r. z uwagi na brak środków, nie zostały wypłacone dotacje przedmiotowe na ochronę roślin
na kwotę 7255,6 tys. zł dla 16 podmiotów, którzy w związku z tym w 2021 r. otrzymali decyzje
Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o odmowie przyznania pomocy.

O braku środków na wypłatę dotacji przedmiotowych w 2021 r. Główny Inspektor Ochrony Roślin
i Nasiennictwa poinformował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z 6 lipca 2021 r. Główny
Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwrócił się do Ministra o zwiększenie budżetu, co najmniej
w wysokości 7044 tys. zł. Jednocześnie poinformował o możliwości złożenia przez producentów
rolnych kolejnych wniosków o udzielenie dotacji.
W dniach 9 sierpnia i 28 października 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększył plan
wydatków na dotacje przedmiotowe na ochronę roślin o łączną kwotę 1287 tys. zł, tj. do kwoty
6811 tys. zł.
40
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Łącznie z wydatkami, które nie wygasają wraz z rokiem budżetowym 2021 w kwocie 5646,7 tys. zł.
Łącznie z wydatkami, które nie wygasają wraz z rokiem budżetowym 2021 w kwocie 1687,9 tys. zł.
Sprawozdanie to nie obejmuje wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej.
Przebudowa pomieszczeń piwnicznych i magazynowych w budynku MRIRW, modernizacja oświetlenia
awaryjnego w budynku MRiRW oraz zakup sprzętu nieinformatycznego (ściany wizyjne, monitoring
interaktywny, nagłośnienie).
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Pismem z 13 grudnia 2021 r. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformował Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o braku środków na wypłatę dotacji przedmiotowych na ochronę roślin,
w związku ze złożeniem wniosków przez 16 producentów rolnych na łączną kwotę 7257 tys. zł.

Wobec niezwiększenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi planu wydatków w ww. zakresie,
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydał 16 podmiotom decyzje o odmowie przyznania
pomocy na kwotę 7255,6 tys. zł.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących
zadania na rzecz rolnictwa 44, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał Głównemu Inspektorowi
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w dniu 24 lutego 2022 r. z budżetu państwa na rok 2022 kwotę
7255,6 tys. zł na wypłatę dotacji dla 16 podmiotów, które w 2021 r. otrzymały decyzje o odmowie
przyznania pomocy.
Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że koniecznym jest zapewnienie racjonalnych środków
finansowych przeznaczonych dla producentów rolnych na dofinansowanie kosztów ochrony roślin.

Wydatki w części 33 – Rozwój wsi zostały zrealizowane w wysokości 5 681 634,1 tys. zł, co stanowiło
99,4% kwoty planu wydatków po zmianach (5 714 655,8 tys. zł). W kwocie tej uwzględniono wydatki,
które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 181 126,6 tys. zł.

W tej części budżetowej realizowane były wydatki na: funkcjonowanie ARiMR, współfinansowanie
ze środków budżetu państwa Wspólnej Polityki Rolnej (dalej: WPR) w ramach I (płatności
bezpośrednie) i II (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020) filara, finansowanie pomocy
krajowej udzielanej przez ARiMR producentom rolnym na realizację następujących zadań, tj. na:
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściową spłatę kapitału kredytów; dopłaty do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji
oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód; finansowanie lub
dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu
i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie;
finansowanie zalesiania gruntów rolnych; dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego; pomoc
finansową w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie
gospodarstw do wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja; pomoc finansową dla producentów
świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń; pomoc w formie
pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności
rolniczej; pomoc finansową dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań
cywilnoprawnych – nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń; finansowanie zobowiązań
z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych; pomoc finansową
na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń
utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru
świń od IV kwartału 2020 r.; pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
w zakresie utrzymywania pszczół; pomoc finansową dla producentów rolnych, w których
gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r.
suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych,
powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny; pomoc dla producentów mleka, którzy
w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018–2020 nie otrzymali zapłaty
za sprzedane mleko; pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich; pomoc dla producentów rolnych
na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność
w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, oraz udzielanie dotacji celowych dla 17 jednostek
doradztwa rolniczego – 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie (dalej: CDR w Brwinowie), Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także
na działalność statutową dysponenta III stopnia w MRiRW.
Wydatki w części 33 – Rozwój wsi były niższe o 1 419 454,1 tys. zł, tj. o 20% od zrealizowanych
wydatków w 2020 r. (7 101 088,2 tys. zł). Wykonanie w 2021 r. niższych wydatków w porównaniu
do 2020 r. wynikało głównie z realizacji przez ARiMR w 2021 r. w niższej kwocie dotacji celowych
na współfinansowanie z budżetu państwa Wspólnej Polityki Rolnej oraz na wydatki statutowe ARiMR
w ramach pomocy krajowej na pomoc dla producentów rolnych. Wydatki te zostały zrealizowane

44

Dz. U. poz. 253.
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w kwocie 3 973 741 tys. zł 45, tj. kwocie niższej o 1 581 060,6 tys. zł, tj. o 28,5% w porównaniu do 2020 r.
– 5 554 801,6 tys. zł.
Zrealizowane wydatki według podziału na grupy ekonomiczne stanowiły:
− dotacje – 5 442 003,4 tys. zł (95,8% zrealizowanych wydatków w tej części), w kwocie
tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 66 328 tys. zł,
− wydatki bieżące jednostek budżetowych – 16 227,8 tys. zł (0,3% zrealizowanych wydatków w tej
części),
− wydatki majątkowe – 223 390,2 tys. zł (3,9% zrealizowanych wydatków w tej części) w kwocie tej
uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 114 798,6 tys. zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12,7 tys. zł.

Wydatki w ramach grup ekonomicznych, tj. dotacje, wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki
majątkowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych prezentowane są łącznie z wydatkami
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dotacje zrealizowane w części 33 – Rozwój wsi stanowiły kwotę 5 442 003,4 tys. zł (w kwocie tej
uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 66 328 tys. zł),
tj. 99,4% kwoty planu wydatków po zmianach (5 473 165,4 tys. zł) i były niższe o 1 547 423,8 tys. zł,
tj. o 22,1% od kwoty wydatków w tej grupie w 2020 r. (6 989 327,2 tys. zł). Wydatki w ramach tej
grupy ekonomicznej nie obejmują dotacji na wydatki majątkowe.
Dotacja podmiotowa w części 33 – Rozwój wsi została wykorzystana przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 1 172 696,3 tys. zł (w kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie
wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 8838 tys. zł), tj. 99,3% kwoty planu wydatków po
zmianach (1 180 874 tys. zł).

Dotacje celowe w części 33 – Rozwój wsi zostały wykorzystane w kwocie 4 269 307,1 tys. zł (w kwocie
tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 57 490 tys. zł),
tj. 99,5% kwoty planu wydatków po zmianach (4 292 291,4 tys. zł), z tego:
− 3 100 648,5 tys. zł, tj. prawie 100% kwoty planu wydatków po zmianach (3 100 900,2 tys. zł),
z tego na współfinansowanie II filara WPR w kwocie 2 936 793,9 tys. zł oraz
na współfinansowanie I filara WPR w kwocie 163 854,6 tys. zł;
− 873 092,5 tys. zł, tj. 98,3% planu wydatków po zmianach (888 335 tys. zł), na zadania w zakresie
pomocy krajowej udzielanej przez ARiMR (w kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły
w roku budżetowym 2021 w wysokości 57 490 tys. zł), tj. na:
o dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściową spłatę kapitału kredytów
– 16 003,2 tys. zł,
o dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów
wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód
– 38 512,2 tys. zł,
o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru,
transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy,
świnie lub konie – 164 578,9 tys. zł,
o finansowanie zalesiania gruntów rolnych – 46 207,1 tys. zł,
o dopłaty krajowe do materiału siewnego – 74 964,2 tys. zł (w kwocie tej uwzględniono
wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 44 990 tys. zł),
o pomoc finansową w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na
dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń (bioasekuracja) – 16 503,1 tys. zł,
o pomoc finansową dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub
wprowadzania do gospodarstwa świń – 1924,1 tys. zł,
o pomoc finansową w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego
w związku z prowadzeniem działalności rolniczej – 3157,7 tys. zł,
o pomoc finansową dla producenta rolnego, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań
cywilnoprawnych – nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń – 34 000 tys. zł,
o finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję
w latach ubiegłych – 883,5 tys. zł,
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Łącznie z wydatkami, które nie wygasły wraz z rokiem budżetowym 2021 w kwocie 57 490 tys. zł.
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−

−
−
−
−
−

o pomoc finansową na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta
swiń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku
ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r. – 233 018,7 tys. zł,
o pomoc finansową dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie
utrzymywania pszczół – 19 721,6 tys. zł,
o pomoc finansową dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały
szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi,
huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – 128 308,3 tys. zł,
o pomoc finansową dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów
nabywających mleko w latach 2018–2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko
– 19 643 tys. zł (w kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym
2021 w wysokości 12 500 tys. zł),
o pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich – 55 842 tys. zł,
o pomoc finansową dla producentów rolnych, na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części
udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów
rolnych – 19 824, 5 tys. zł;
206 534,4 tys. zł, tj. prawie 100% kwoty planu wydatków po zmianach (206 556,2 tys. zł),
dla 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego na wykonywanie zadań, o których mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 1-11 i 13 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego 46;
42 598,8 tys. zł, tj. prawie 100% kwoty planu wydatków po zmianach (42 600 tys. zł), na pomoc
techniczną realizowaną przez ARiMR w ramach PROW 2014–2020;
18 076,4 tys. zł, tj. 88,9% kwoty planu wydatków po zmianach (20 342 tys. zł), na pomoc
techniczną w ramach PROW 2014–2020 realizowaną przez 16 wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego;
13 836,2 tys. zł, tj. 99,8% kwoty planu wydatków po zmianach (13 845 tys. zł), na wykonywanie
zadań z zakresu doradztwa rolniczego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
11 652,4 tys. zł, tj. 75,4% kwoty planu wydatków po zmianach (15 450 tys. zł), na realizację zadań
przez Jednostkę Centralną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie;
2867,9 tys. zł, tj. 67,3% kwoty planu wydatków po zmianach (4263 tys. zł), w celu wsparcia
procesu wdrażania działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
realizowanego przez KOWR.

U dysponenta części 33 – Rozwój wsi kontrolą objęto prawidłowość udzielenia i rozliczenia dotacji
podmiotowej oraz dotacji celowej w łącznej kwocie 1 979 460,8 tys. zł, co stanowiło 34,9%
zrealizowanych dotacji w tej części (5 665 309,5 tys. zł 47), z tego:

− 1 163 858,3 tys. zł, co stanowiło 98,6% kwoty planu wydatków po zmianach (1 180 874 tys. zł).
Wydatki te zostały zrealizowane w ramach dotacji podmiotowej na funkcjonowanie ARiMR;
− 815 602,5 tys. zł, co stanowiło 91,8% kwoty planu wydatków po zmianach (888 335 tys. zł).
Wydatki te zostały zrealizowane w ramach dotacji celowej na finansowanie pomocy krajowej
udzielanej przez ARiMR producentom rolnym.
Doboru próby wydatków do kontroli dokonano w sposób celowy ze względu na najwyższe kwoty
wypłaconej dotacji dla ARiMR.
W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie i rozliczenie dotacji następowało
zgodnie z zapotrzebowaniami, postanowieniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zgodnie
z zawartą umową wraz z aneksami, zasadami określonymi w ufp. Dysponent części weryfikował
prawidłowość wykorzystania dotacji na podstawie przedstawionych rozliczeń. Zatwierdzenie
rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpiło w terminie określonym w art. 152
ust. 2 ufp.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 33 – Rozwój wsi zostały zrealizowane w wysokości
16 227,8 tys. zł, tj. 94,2% kwoty planu wydatków po zmianach (17 226,7 tys. zł) i były wyższe
o 1792,1 tys. zł, tj. o 12,4% od kwoty wydatków w tej grupie w 2020 r. (14 435,7 tys. zł). W kwocie tych
46
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Dz. U. z 2020 r. poz. 721.
Łącznie z wydatkami, które nie wygasły wraz z rokiem budżetowym 2021 oraz dotacjami celowymi na wydatki
majątkowe.
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wydatków, 98,6% (14 232,4 tys. zł) stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz
z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 401–414).
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w części 33 – Rozwój wsi dotyczyły dysponenta III stopnia
MRiRW i zostały zrealizowane w wysokości 12,7 tys. zł, tj. 52,9% kwoty planu wydatków po zmianach
(24 tys. zł) i były niższe o 27,4 tys. zł, tj. o 68,3% od kwoty wydatków z tej grupy w 2020 r. (40,1 tys. zł).
Wydatki te dotyczyły refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakupu odzieży
roboczej oraz fotela specjalistycznego w ramach świadczeń wynikających z przepisów bhp.

Wydatki dysponenta III stopnia w MRiRW w części 33 – Rozwój wsi zrealizowano w kwocie
15 993,9 tys. zł, tj. 94,4% kwoty planu wydatków po zmianach (16 950,1 tys. zł). Wydatki te były wyższe
o 1567,1 tys. zł, tj. o 10,9% od wydatków w 2020 r. (14 426,8 tys. zł).
Szczegółowym badaniem u dysponenta III stopnia w MRiRW objęto próbę wydatków bieżących
w kwocie 1281 tys. zł, tj. 8% wydatków dysponenta III stopnia w MRiRW zrealizowanych w 2021 r.
w kwocie 15 993,9 tys. zł, odpowiadającą 72 zapisom księgowym, wylosowaną z wykorzystaniem
metody monetarnej 894 808,27 zł, tj. 5,6% oraz w wyniku doboru celowego 386 194,80 zł, tj. 2,4%
wydatków.
Dysponent III stopnia w MRiRW nie realizował wydatków majątkowych w ramach tej części.

W wyniku przeprowadzonych badań dokumentów stwierdzono, że skontrolowane wydatki zostały
rzetelnie skalkulowane oraz dokonywano ich zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące
realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wystąpiły przypadki
nieterminowych płatności skutkujących zapłaceniem odsetek.

W rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku
2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, w ramach części 33 – Rozwój wsi zaplanowano
wydatki w kwocie 232 215 tys. zł. Wydatki te były przeznaczone na realizację 13 zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W wyniku podpisanych umów wraz z aneksami, o udzielenie dotacji celowej na podstawie
ww. rozporządzenia na wykonanie dwóch zadań z zakresu pomocy krajowej oraz z zakresu wykonania
sześciu zadań inwestycyjnych, pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także na podstawie postanowień Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o udzieleniu dotacji podmiotowej dla ARiMR na wykonanie pięciu zadań, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał ARiMR kwotę w wysokości 151 584,6 tys. zł, tj. o 80 630,4 tys. zł
(o 34,7%) niższą od kwoty zaplanowanej (232 215 tys. zł). Zrealizowane wydatki wyniosły
149 633,2 tys. zł, tj. 98,7% kwoty po zmianach. Niewykorzystana kwota 1951,4 tys. zł została
terminowo przekazana na rachunek Ministerstwa Finansów.

Niewykorzystanie przez ARiMR przyznanych kwot dotacji wynikało m.in. w przypadku wydatków
majątkowych – z nierozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku
pomocy krajowej – z mniejszego od przewidywanego zainteresowania beneficjentów, z uwagi na brak
spełnienia warunków dotyczących obniżenia dochodu, oraz przyznania wnioskodawcom niższej kwoty
pomocy, która była realizowana w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w państwowych jednostkach budżetowych w ramach części
33 – Rozwój wsi dotyczyły dysponenta III stopnia w MRiRW i zostały zrealizowane w kwocie 12 021,7 tys. zł,
tj. prawie 100% kwoty planu wydatków po zmianach (12 026,5 tys. zł). Wydatki te były wyższe
o 893,2 tys. zł, tj. o 8% od wydatków poniesionych w 2020 r. (11 128,5 tys. zł). Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie na etat w tej części wyniosło 10 328 zł i było wyższe o 1146 zł, tj. o 12,5%
w porównaniu do 2020 r. (9182 zł). Przeciętne zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych
wyniosło 97 etatów i w porównaniu do 2020 r. (101 etatów) było niższe o cztery etaty, tj. o 4%.

Wydatki majątkowe w części 33 – Rozwój wsi zrealizowano w kwocie 223 390,2 tys. zł 48, tj. 99,6% kwoty
planu wydatków po zmianach (224 239,8 tys. zł) i były one wyższe o 126 105 tys. zł, tj. o 129,6% od
wydatków poniesionych w 2020 r. (97 285,2 tys. zł). Wydatki majątkowe w 2020 r. były realizowane
w ramach dotacji celowych przez ARiMR, 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz CDR
w Brwinowie. W ramach tych wydatków dokonano m.in. modernizacji lokali ARiMR, CDR w Brwinowie,
ośrodków doradztwa rolniczego, rozbudowy i aktualizacji Systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ARiMR,
48

Łącznie z wydatkami, które nie wygasły wraz z rokiem budżetowym 2021 w kwocie 114 798,6 tys. zł.
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budowy i rozbudowy systemu informatycznego ARiMR, a także m.in. zakupiono sprzęt informatyczny oraz
samochody dostawcze i osobowe maszyny rolnicze dla ośrodków doradztwa rolniczego.
Zobowiązania w części 33 – Rozwój wsi na koniec 2021 r. wyniosły 1030,7 tys. zł i były wyższe
o 4,2 tys. zł, tj. o 0,4% od zobowiązań na koniec 2020 r. (1026,5 tys. zł). Dotyczyły one przede
wszystkim zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. oraz pochodnych od
tego wynagrodzenia.

W ciągu oraz na koniec 2021 r. w tej części wystąpiły zobowiązania wymagalne odpowiednio w kwocie
19,5 tys. zł i 4,6 tys. zł wykazane w sprawozdaniu dysponenta części. Zobowiązania te dotyczyły
prawomocnych wyroków sądowych i nie były naliczane od nich odsetki.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2022 r. zwrócił do Ministerstwa Finansów na rachunek wydatków
w części 33 – Rozwój wsi niewykorzystane środki za rok 2021 w wysokości 30 245,7 tys. zł.

Wydatki w części 35 – Rynki rolne zostały zrealizowane w kwocie 43 982,9 tys. zł, co stanowiło
98,5% kwoty planu wydatków po zmianach (44 633 tys. zł). Wydatki w części 35 – Rynki rolne były
wyższe o 3884,9 tys. zł, tj. o 9,7% od zrealizowanych wydatków w 2020 r. (40 098 tys. zł).
W tej części budżetowej finansowano funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych oraz dysponenta III stopnia w MRiRW.

Dysponent części 35 – Rynki rolne nie udzielał dotacji w 2021 r.
Zrealizowane wydatki według podziału na grupy ekonomiczne stanowiły:
− wydatki bieżące jednostek budżetowych – 42 707,8 tys. zł (97,1% zrealizowanych wydatków w tej
części),
− wydatki majątkowe – 1132,5 tys. zł (2,6%),
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142,6 tys. zł (0,3%).
Wydatki w ramach grup ekonomicznych, tj. wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki
majątkowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych prezentowane są łącznie z wydatkami
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały zrealizowane w kwocie 42 707,8 tys. zł, tj. 98,6%
kwoty planu wydatków po zmianach (43 326 tys. zł) i były wyższe o 4393,1 tys. zł, tj. o 11,5% od kwoty
wydatków w tej grupie w 2020 r. (38 314,7 tys. zł). W kwocie tych wydatków 71% (30 342,4 tys. zł)
stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 401–414).
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w części 35 – Rynki rolne zostały zrealizowane w wysokości
142,6 tys. zł, tj. 84,9% kwoty planu wydatków po zmianach (168 tys. zł) i były one wyższe o 18,9 tys. zł,
tj. o 15,3% od kwoty wydatków w tej grupie w 2020 r. (123,7 tys. zł), a dotyczyły m.in refundacji
kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w ramach świadczeń wynikających z przepisów bhp,
zakupu odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.
W 2021 r. w ramach części 35 – Rynki rolne zrealizowano wydatki budżetu, które w roku 2020 nie
wygasły z upływem roku budżetowego na jedno zadanie realizowane przez Główny Inspektorat
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 68,9 tys. zł, tj. 91,9% planu wydatków
niewygasających w 2020 r. (75 tys. zł). Niewykorzystana kwota 6,1 tys. zł została terminowo
przekazana na rachunek Ministerstwa Finansów.
Wydatki dysponenta III stopnia w MRiRW w części 35 – Rynki rolne zrealizowano w kwocie
9976,1 tys. zł, tj. 97,1% kwoty planu wydatków po zmianach (10 275 tys. zł). Wydatki te były wyższe
o 667,5 tys. zł, tj. o 7,2% od zrealizowanych wydatków w 2020 r. (9308,6 tys. zł).

U dysponenta III stopnia w MRiRW szczegółowym badaniem objęto próbę wydatków bieżących
budżetu państwa w kwocie 1674,3 tys. zł (tj. 16,8% wydatków dysponenta III stopnia w MRiRW
zrealizowanych w 2021 r. w kwocie 9976,1 tys. zł), odpowiadających 17 zapisom księgowym,
wylosowaną z wykorzystaniem metody monetarnej.
Stwierdzono, że skontrolowane wydatki zostały rzetelnie skalkulowane oraz dokonywano ich zgodnie
z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wystąpiły przypadki nieterminowych płatności skutkujących
zapłatą odsetek.

Dysponent III stopnia w MRiRW nie dokonywał wydatków majątkowych w ramach tej części
budżetowej.
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Wydatki na wynagrodzenia osobowe w państwowych jednostkach budżetowych finansowanych
w ramach części 35 – Rynki rolne zostały zrealizowane w kwocie 25 503,4 tys. zł, tj. 98,9% kwoty planu
wydatków po zmianach, wynoszącego 25 529,7 tys. zł. Wydatki te były wyższe o 3265,3 tys. zł,
tj. o 14,7% od wydatków poniesionych w 2020 r. (22 238,1 tys. zł). Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w tej części wyniosło 7590 zł i było wyższe o 435 zł,
tj. o 6,1% w porównaniu do 2020 r. (7155 zł). Przeciętne zatrudnienie w państwowych jednostkach
budżetowych wyniosło 280 etatów i w porównaniu do 2020 r. (259 etatów) było wyższe o 21 etatów,
tj. o 8,1%. Wzrost zatrudnienia nastąpił w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w związku z realizacją nowych zadań tej Inspekcji, wynikających z przejęcia zadań
od Inspekcji Handlowej dotyczących nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych
oraz przejęciem części pracowników z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydatki majątkowe w części 35 – Rynki rolne zrealizowano w kwocie 1132,5 tys. zł, tj. 99,4% kwoty planu
wydatków po zmianach (1139 tys. zł) i były one niższe o 527,1 tys. zł, tj. o 31,8% od wydatków w 2020 r.
(1659,6 tys. zł). W ramach tych wydatków poniesionych przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych m.in. adaptowano pomieszczenia na utworzenie pracowni
organoleptycznej w Centralnym Laboratorium w Poznaniu, zakupiono sprzęt laboratoryjny oraz
komputerowy.
Zobowiązania w części 35 – Rynki rolne na koniec 2021 r. wyniosły 2188,3 tys. zł i były wyższe
o 108 tys. zł, tj. o 5,2% od zobowiązań na koniec 2020 r. (2080,3 tys. zł). Dotyczyły one przede
wszystkim zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. oraz pochodnych od
tego wynagrodzenia. W ciągu roku i koniec 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Wydatki w części 62 – Rybołówstwo zostały zrealizowane w kwocie 117 672,4 tys. zł, co stanowiło
90,6% kwoty planu wydatków po zmianach (129 831,9 tys. zł). Wydatki te były niższe o 53 395,3 tys. zł,
tj. o 31,2% od zrealizowanych wydatków w 2020 r. (171 067,7 tys. zł). Wykonanie w 2021 r. niższych
wydatków wynikało głównie z mniejszych wydatków (73 105,2 tys. zł) na współfinansowanie
PO RYBY 2014–2020 o 54 366,8 tys. zł, tj. o 42,6% w porównaniu do 2020 r. (127 472 tys. zł).

W tej części budżetowej, oprócz dotacji celowych m.in. na współfinansowanie PO RYBY 2014–2020
oraz na zarybianie polskich obszarów morskich, finansowano działalność statutową państwowych
jednostek budżetowych, tj. Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku oraz
dysponenta III stopnia w MRiRW.

Zrealizowane wydatki według podziału na grupy ekonomiczne stanowiły:
− dotacje – 84 702,4 tys. zł (72% zrealizowanych wydatków w tej części),
− wydatki bieżące jednostek budżetowych – 32 279,9 tys. zł (27,4%),
− wydatki majątkowe – 556,2 tys. zł (0,5%),
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133,9 tys. zł (0,1%).

Wydatki w ramach grup ekonomicznych, tj. wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki
majątkowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych prezentowane są łącznie z wydatkami
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dotacje zrealizowane w części 62 – Rybołówstwo stanowiły kwotę 84 702,4 tys. zł, tj. 90% kwoty planu
wydatków po zmianach (94 071 tys. zł) i były niższe o 53 536,3 tys. zł, tj. o 38,7% od kwoty wydatków
w tej grupie w 2020 r. (138 238,7 tys. zł) i w całości były dotacjami celowymi (wydatki w ramach tej
grupy ekonomicznej nie obejmują dotacji na wydatki majątkowe), z tego wydatkowano:

− 73 105,2 tys. zł, tj. 88,8% kwoty planu wydatków po zmianach (82 325 tys. zł) na wykonywanie
zadania w zakresie dokonywania płatności w roku 2021, w części współfinansowania krajowego,
na rzecz beneficjentów realizujących operacje w ramach środków, o których mowa w art. 3 ustawy
z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 49;
− 5767,6 tys. zł, tj. prawie 100% kwoty planu wydatków po zmianach (5768 tys. zł) na wykonywanie
zadań Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Priorytetów 1-3 i 5–6 i pomocy technicznej
oraz w zakresie zadań delegowanych na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze przez
ARiMR;
49

Dz. U. z 2020 r. poz. 2140.
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− 4996,1 tys. zł, tj. 99,9% kwoty planu wydatków po zmianach (5000 tys. zł) na wykonanie zadania
pn. Zarybianie polskich obszarów morskich w roku 2021 przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im.
Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
− 833,5 tys. zł, tj. 85,2% kwoty planu wydatków po zmianach (978 tys. zł) na realizacje zadań
zleconych przez MRiRW Morskiemu Instytutowi Rybackiemu – PIB w Gdyni.

U dysponenta części 62 – Rybołówstwo kontrolą objęto udzielenie i rozliczenie dotacji celowej
na kwotę 73 105,2 tys. zł, co stanowiło 86,3% zrealizowanych dotacji w tej części w 2021 r.
(84 702,4 tys. zł). Badanie dotyczyło dotacji przekazanej ARiMR na dokonywanie płatności w roku
2021, w części współfinansowania krajowego, na rzecz beneficjentów realizujących operacje
w ramach PO RYBY 2014–2020. Niepełne wykorzystanie dotacji wynikało z faktu, że beneficjenci
PO RYBY 2014–2020, występowali z wnioskami o aneksy do umów, które przedłużały terminy
realizacji operacji. Działania te spowodowane były trwającą epidemią COVID-19. W związku
z powyższym nie wszystkie zaplanowane wypłaty mogły być zrealizowane do końca 2021 r.
Doboru próby dotacji celowej do kontroli dokonano w sposób celowy, ze względu na najwyższą kwotę
wypłaconej dotacji w części 62 – Rybołówstwo.

W badanej próbie dotacji nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie i rozliczenie dotacji
następowało zgodnie z zawartą umową oraz z zasadami określonymi w ufp. Dysponent części
weryfikował prawidłowość wykorzystania dotacji na podstawie przedstawionych rozliczeń.
Zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpiło w terminie
określonym w art. 152 ust. 2 ufp.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały zrealizowane w kwocie 32 279,9 tys. zł, tj. 94,1%
kwoty planu wydatków po zmianach (34 320,5 tys. zł) i były one niższe o 211,9 tys. zł, tj. 0,6% od kwoty
wydatków w tej grupie w 2020 r. (32 491,8 tys. zł). W kwocie tych wydatków, 65% (20 973,4 tys. zł)
stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 401–414).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w części 62 – Rybołówstwo zostały zrealizowane w wysokości
133,9 tys. zł, tj. 69,4% kwoty planu wydatków po zmianach (193 tys. zł) i były one niższe o 109,3 tys. zł,
tj. o 44,9% od kwoty wydatków w tej grupie w 2020 r. (243,2 tys. zł), a dotyczyły m.in refundacji
kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w ramach świadczeń wynikających z przepisów bhp,
zakupu odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.

Wydatki dysponenta III stopnia w MRiRW w części 62 – Rybołówstwo zrealizowano w kwocie
21 028,9 tys. zł, tj. 90,3% kwoty planu wydatków po zmianach (23 297,3 tys. zł). Wydatki te były niższe
o 356,9 tys. zł, tj. o 1,7% od zrealizowanych wydatków w 2020 r. (21 385,8 tys. zł).

Szczegółowym badaniem u dysponenta III stopnia w MRiRW objęto próbę wydatków bieżących
w kwocie 4929 tys. zł (tj. 23,4% wydatków dysponenta III stopnia w MRiRW zrealizowanych w 2021 r.
w kwocie 21 028,9 tys. zł), odpowiadającą 36 zapisom księgowym, wylosowanym z wykorzystaniem
metody monetarnej.
W wyniku przeprowadzonych badań dokumentów stwierdzono, że skontrolowane wydatki zostały
rzetelnie skalkulowane oraz dokonywano ich zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące
realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wystąpiły przypadki
nieterminowych płatności skutkujących zapłaceniem odsetek.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w państwowych jednostkach budżetowych finansowanych
w ramach części 62 – Rybołówstwo zostały zrealizowane w kwocie 19 101,4 tys. zł, tj. 99,9% kwoty
planu wydatków po zmianach, wynoszącego 19 119,7 tys. zł). Wydatki te były wyższe o 718,4 tys. zł,
tj. o 3,9% od wydatków poniesionych w 2020 r. (18 383,0 tys. zł). Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w tej części wyniosło 8 651 zł i było wyższe o 370 zł,
tj. o 4,5% w porównaniu do 2020 r. (8281 zł). Przeciętne zatrudnienie w państwowych jednostkach
budżetowych wyniosło 184 etaty i w porównaniu do 2020 r. (185 etatów) było niższe o jeden etat,
tj. o 0,5%.
Wydatki majątkowe w części 62 – Rybołówstwo zrealizowano w kwocie 556,2 tys. zł, tj. 44,6% kwoty
planu wydatków po zmianach (1247,4 tys. zł) i były wyższe o 462,2 tys. zł tj. o 491,7% od wydatków
zrealizowanych w 2020 r. (94 tys. zł). Wydatki te dotyczyły w szczególności wykonania I etapu
projektu – Zakup dwóch statków patrolowych do celów kontroli rybołówstwa morskiego w ramach
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PO RYBY 2014–2020 współfinansowanego ze środków budżetu państwa i zostały zrealizowane przez
Główny Inspektorat Morski w Słupsku. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r.
spowodowane było m.in. brakiem zakupu zaplanowanych transponderów satelitarnych w ramach
PO RYBY 2014–2020, ponieważ w 2021 r. w Komisji Europejskiej nie zostały zakończone prace
legislacyjne dotyczące wprowadzenia nowego rozporządzenia kontrolnego, skutkującego
koniecznością zakupu tych urządzeń. Na 2021 r. zaplanowano również zawarcie umowy dotyczącej
zakupu sprzętu oraz usług wsparcia dla Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni. W wyniku
opóźnień w procedowaniu wniosków przez ARiMR, spowodowanych przede wszystkim przez
epidemię COVID-19, umowa o dofinansowanie operacji została podpisana w styczniu 2022 r.

Dysponent III stopnia MRiRW z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 235 tys. zł
w ramach PO RYBY 2014–2020 współfinansowanych ze środków budżetu państwa, dotyczących
zakupu m.in. transponderów satelitarnych zrealizował je w kwocie w kwocie 4,2 tys. zł, tj. w 1,8%.
Zakup dotyczył sprzętu informatycznego dla Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni
w ramach PO RYBY 2014–2020.

Zobowiązania w części 62 – Rybołówstwo na koniec 2021 r. wyniosły 1601,2 tys. zł i były wyższe
o 17,1 tys. zł, tj. o 1,1% od zobowiązań na koniec 2020 r. (1584,1 tys. zł). Dotyczyły one przede wszystkim
zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz pochodnych od tego
wynagrodzenia. Na koniec 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił w 2022 r. do Ministerstwa Finansów na rachunek wydatków
w części 62 – Rybołówstwo niewykorzystane środki za rok 2021 w wysokości 291,7 tys. zł.

Zgodnie z zarządzeniem nr 241 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie
przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw
wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury 50. Ministerstwo
Infrastruktury przekazało do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi składniki majątkowe zakupione
z części 62 – Rybołówstwo, według stanu ksiąg rachunkowych działu rybołówstwo na dzień
31 grudnia 2020 r., które zostały przyjęte w dniu 30 grudnia 2021 r. do ewidencji księgowej MRiRW 51.
Zamówienia publiczne zrealizowane przez dysponenta III stopnia MRiRW

Do analizy wybrano zamówienia publiczne skutkujące wydatkami w 2021 r., do których stosowano
przepisy ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 52 (dalej: upzp z 2004 r.) i ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 53 (dalej: upzp z 2019 r.), oraz do których
nie stosowano ww. przepisów, tj.:
Część 32 – Rolnictwo

Szczegółowej analizie poddano siedem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonych w 2021 r. na łączną kwotę wydatków w wysokości 2459,1 tys. zł, tj.:
1) zamówień, do których stosowano upzp z 2004 r.:

− postępowanie na usługi społeczne obejmujące świadczenie usług medycyny pracy na kwotę
wydatków w 2021 r. w wysokości 31,6 tys. zł,
− postępowanie na usługi społeczne na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na kwotę wydatków w wysokości 360 tys. zł,

50
51

52
53

M.P. poz. 1105.
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia
Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. poz. 1929), z Ministerstwa Infrastruktury wyłączono komórki
organizacyjne obsługujące sprawy działu rybołówstwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1930), z mocą obowiązującą od dnia 2 listopada 2020 r.,
dokonano włączenia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi komórek organizacyjnych obsługujących
sprawy działu rybołówstwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z Ministerstwa
Infrastruktury.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych utraciła
moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020).
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm. – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
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2) zamówień, do których stosowano upzp z 2019 r.:

− postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie subskrypcji
oprogramowania wraz z migracją na kwotę wydatków w wysokości 1745,5 tys. zł,
− postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na kwotę wydatków
w wysokości 164,7 tys. zł,

3) zamówień, do których nie stosowano uzpz z 2004 r. z uwagi na wartość zamówienia lub inne
ustawowe przesłanki wyłączenia:

− postępowanie dotyczące spedycji i transportu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz
produktów spożywczych wysokiej jakości na targi SIAL Middle East 2021, na kwotę wydatków
w wysokości 33,3 tys. zł,
− postępowanie dotyczące wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety)
dotyczących systemu Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych,
Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności na kwotę wydatków w wysokości 100 tys. zł,
− postępowanie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia na stoisku Ministerstwa podczas
Targów POLAGRA Premiery, prezentacji i degustacji polskich produktów spożywczych wysokiej
jakości na kwotę wydatków w wysokości 24 tys. zł.

Część 33 – Rozwój wsi

Szczegółowej analizie poddano sześć postępowań o udzielenie zamówienia na łączną kwotę wydatków
w wysokości 285,6 tys. zł, tj.:
1) zamówień, do udzielenia których stosowano upzp z 2004 r.:
− postępowanie na usługi społeczne obejmujące świadczenie usług medycyny pracy na kwotę
wydatków w wysokości 4,8 tys. zł,
− postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie subskrypcji
oprogramowania wraz z migracją na kwotę wydatków w wysokości 97,1 tys. zł,
2) zamówień, do udzielenia których nie stosowano upzp z 2004 r. z uwagi na wartość zamówienia lub
inne ustawowe przesłanki wyłączenia:
− postępowanie dotyczące zakupu krzeseł na kwotę w wysokości 18,8 tys. zł,
− postępowanie dotyczące modernizacji systemu Kancelaria – Skargi na kwotę wydatków
w wysokości 84,9 tys. zł,
− postępowanie dotyczące zakupu stołów na wyposażenie sali konferencyjnej na kwotę
wydatków w wysokości 50,2 tys. zł,
− postępowanie dotyczące szkolenia obronnego dla pracowników ośrodków doradztwa
rolniczego na kwotę wydatków w wysokości 29,8 tys. zł.
Część 35 – Rynki rolne

Szczegółowej analizie poddano pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na łączną
kwotę wydatków w wysokości 315,3 tys. zł, tj.:

1) zamówień, do udzielenia których stosowano upzp z 2019 r.:
− postępowanie na usługi społeczne obejmujące świadczenie usług medycyny pracy na kwotę
wydatków w wysokości 2,4 tys. zł,
− postępowanie na usługi społeczne w trybie podstawowym bez negocjacji na organizację stoiska
informacyjno-promocyjnego podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych
POLAGRA 2021 na kwotę wydatków w wysokości 199,8 tys. zł;
2) zamówień, do których nie zastosowano upzp z 2019 r. z uwagi na wartość zamówienia lub inne
ustawowe przesłanki wyłączenia:
− postępowanie dotyczące wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych ze znakiem PDŻ
i Polska smakuje na kwotę wydatków w wysokości 95,2 tys. zł,
− postępowanie dotyczące szkolenia obronnego dla pracowników zatrudnionych w komórkach
organizacyjnych MRiRW, którym powierzono prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań obronnych na kwotę wydatków w wysokości 5 tys. zł,
− postępowanie dotyczące pokazów kulinarnych podczas targów żywności regionalnej
i ekologicznej w Poznaniu na kwotę wydatków w 2021 r. w wysokości 12,9 tys. zł.
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Część 62 – Rybołówstwo
Szczegółowej analizie poddano siedem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę
wydatków w wysokości 567,3 tys. zł, tj.:

1) zamówień, do udzielenia których stosowano upzp z 2019 r.:
− postępowanie z wolnej ręki na usługę obejmującą zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
z zakresu rybactwa śródlądowego oraz chowu i hodowli ryb w ramach realizacji Programu Badań
Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 na kwotę wydatków w wysokości 185 tys. zł,
− postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup macierzy dyskowej wraz z 10 dyskami
na kwotę wydatków w wysokości 64,1 tys. zł,
− postępowanie na usługi społeczne obejmujące świadczenie usług medycyny pracy na kwotę
wydatków w wysokości 9,3 tys. zł,
− postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie subskrypcji
oprogramowania wraz z migracją na kwotę wydatków w wysokości 100 tys. zł;
2) zamówień, do których nie stosowano upzp z 2004 r. z uwagi na wartość zamówienia lub inne ustawowe
przesłanki wyłączenia:
− postępowanie dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze
Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 na kwotę wydatków w wysokości 99,6 tys. zł,
− postępowanie dotyczące uczestnictwa w obradach Komitetu Naukowo-Technicznego Konwencji
o Ochronie i Zarządzaniu Zasobami Mintaja w centralnej części Morza Beringa na kwotę wydatków
w wysokości 9,9 tys. zł,
− postępowanie dotyczące wykonania opracowania w zakresie określenia stanu zasobów makreli
w Morzu Bałtyckim na kwotę wydatków w wysokości 99,4 tys. zł.

W wyniku analizy ww. wydatków w trybie zamówienia publicznego dokonanych przez dysponenta III stopnia
MRiRW w części 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne i 62 – Rybołówstwo nie stwierdzono
naruszeń przepisów upzp z 2004 r. i upzp z 2019 r., a także procedur wewnętrznych dysponenta III stopnia
w MRiRW w zakresie udzielania zamówień publicznych. Prawidłowo stosowano lub wyłączono zasadę
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Realizacja zamówień
(pod względem przedmiotu zamówienia, terminu realizacji i wysokości wynagrodzenia wykonawcy) była
zgodna z postanowieniami zawartych umów. Wydatki poniesione z tytułu realizacji zamówień były celowe
i gospodarne oraz służyły realizacji zadań MRiRW.
Plan o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 r. był zamieszczony na stronie internetowej MRiRW w dniu
26 lutego 2021 r. oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. W 2021 r. dokonano łącznie 35 aktualizacji planu
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 r. Plan postępowań był zgodny z rozporządzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań
o udzielenie zamówień54.

Dysponent III stopnia MRiRW terminowo przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania
o udzielonych zamówieniach publicznych w 2021 r. Dysponent III stopnia MRiRW w 2021 r. nie realizował
zamówień antycovidowych.
Nadzór i kontrola

Zgodnie z Informacją o kontrolach przeprowadzonych przez MRiRW w I i II półroczu 2021 r. sporządzoną
przez Departament Kontroli i Audytu, w 2021 r. pracownicy Ministerstwa prowadzili 81 kontroli, w tym
56 kontroli było zakończonych (33 kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych oraz w komórkach
organizacyjnych MRiRW) w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań i wykorzystania środków
budżetowych. W wyniku tych kontroli kierownikom jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydano zalecenia pokontrolne.
Zespół Audytu Wewnętrznego w Departamencie Kontroli i Audytu MRiRW w 2021 r. zrealizował
cztery zadania audytowe, tj.: Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie realizacji
Programu dla szkół, Obsługa Komitetu Monitorującego PROW 2014–2020, Inwentaryzacja sprzętu
służbowego do przetwarzania informacji. Ponadto w 2021 r. rozpoczęto cztery zadania audytowe, które
54

Dz. U. poz. 2362.
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były kontynuowane w 2022 r. oraz przeprowadzono trzy czynności sprawdzające. W wyniku
zakończonych w 2021 r. trzech zadań audytowych wydano zalecenia.

Dysponent części dokonywał oceny stopnia realizacji zadań finansowanych środkami z dotacji
z budżetu państwa, przede wszystkim pod względem zapewnienia prawidłowości realizacji
dotowanych zadań z przepisami prawa oraz prawidłowości kalkulacji kosztów zawartych we
wnioskach o dotacje, a także poprzez weryfikację sprawozdań merytorycznych oraz rozliczeń
finansowych. W ramach sprawowanego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji organizowane były
również spotkania z pracownikami jednostek realizujących wydatki w ramach dotacji.
Dysponent III stopnia w MRiRW prowadził codzienny monitoring w zakresie realizacji wydatków
budżetowych, a wyniki analiz przedkładał w miesięcznych informacjach Dyrektorowi Generalnemu
w MRiRW. Dochody budżetowe monitorowane były podczas generowania i kompletowania wyciągów
bankowych.

W zakresie wykonania budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich sporządzane były
i akceptowane przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
− Syntetyczna informacja z wykonania dochodów, wydatków budżetowych oraz wydatków budżetu
środków europejskich za I kwartał 2021 r. w częściach 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki
rolne i 62 – Rybołówstwo,
− Syntetyczna informacja z wykonania dochodów, wydatków budżetowych oraz wydatków budżetu
środków europejskich za II kwartał 2021 r. w częściach 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki
rolne i 62 – Rybołówstwo,
− Syntetyczna informacja z wykonania dochodów, wydatków budżetowych oraz wydatków budżetu
środków europejskich za III kwartał 2021 r. w częściach 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi,
35 – Rynki rolne i 62 – Rybołówstwo.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieefektywnie sprawował nadzór nad Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie realizacji planów
finansowych tych agencji i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec niepodejmowania działań
w celu zapobieżenia dokonywania wydatków przez te agencje z przekroczeniem zakresu
upoważnienia ustalonego w tych planach.
Nadzór nad ARiMR, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawował na podstawie art. 3 ustawy z 9 maja
2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 55, a nad KOWR na podstawie art. 2 ust. 3
ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 56.

W sprawozdaniach Rb-40 za I-IV kwartał 2021 r. z wykonania planów finansowych agencji
wykonawczych, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostały wykazane przekroczenia planowanych
wydatków. Sprawozdania te, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, zgodnie z § 14 ust. 4
Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa, stanowiącej załącznik
nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej 57, zostały parafowane przez Dyrektora Departamentu Budżetu
i Finansów w MRiRW (od 1 stycznia 2022 r. Departamentu Budżetu) z upoważnienia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako nadzorującego te agencje.
Przekroczenia planów finansowych w zakresie wydatków zostały wykazane w:
1) sprawozdaniu Rb-40 ARiMR za I kwartał 2021 r. w pozycjach:
− B. III. 1.7.7 – wpłaty na PFRON – wydatkowano 950,2 tys. zł pomimo nieustalenia planu
wydatków w tej pozycji planu finansowego,
− B. III. 3.13 – finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez
Agencję w latach ubiegłych – przekroczono planowane wydatki o 176 884,2 tys. zł
(plan 3 213 tys. zł, wykonanie 180 097,2 tys. zł),

55
56
57

Dz. U. z 2019 r. poz. 1505, ze zm.
Dz. U. z 2020 r. poz. 481.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm. – zastąpione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144).
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− B. III. 6 – zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym – wydatkowano 11 007,9 tys. zł
pomimo nieustalenia planu wydatków w tej pozycji planu finansowego;

2) sprawozdaniu Rb-40 ARiMR za II kwartał 2021 r. w pozycjach:
− B. III. 1.7.7 – wpłaty na PFRON – wydatkowano 2023,6 tys. zł pomimo nieustalenia planu
wydatków w tej pozycji planu finansowego,
− B. III. 3.16 – pomoc przeznaczona dla producentów świń, którym zagraża utrata płynności
finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19
– wydatkowano 127 787,3 tys. zł pomimo nieustalenia planu wydatków w tej pozycji,
− B. III. 3.17 – program dofinansowania zakupu komputerów przez producentów rolnych
– wydatkowano 51 972 tys. zł pomimo nieustalenia planu wydatków w tej pozycji,
− B. III. 4 – wpłata do budżetu państwa – wydatkowano 217 447,2 tys. zł pomimo nieustalenia
planu wydatków w tej pozycji,
− B. III. 6 – zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym – wydatkowano 11 007,9 tys. zł
pomimo nieustalenia planu wydatków w tej pozycji;

3) sprawozdaniu Rb-40 ARiMR za III kwartał 2021 r. w pozycjach:
− B. III. 1.7.7 – wpłaty na PFRON – przekroczono planowane wydatki o 681,6 tys. zł
(plan 2394 tys. zł, wykonanie 3075,6 tys. zł),
− B. III. 6 – zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym – wydatkowano 11 007,9 tys. zł
pomimo nieustalenia planu wydatków w tej pozycji;
4) sprawozdaniu Rb-40 ARiMR za IV kwartał 2021 r. w pozycji: B. III. 6 – zwroty niewykorzystanych
dotacji w roku ubiegłym – wydatkowano 11 007,9 tys. zł pomimo nieustalenia planu wydatków
w tej pozycji;

5) sprawozdaniu Rb-40 KOWR za II kwartał 2021 r. w pozycji B. III. 3.8 ― POPŻ Operacja I i II
– przekroczono planowane wydatki o 52 293,8 tys. zł (plan 144 336 tys. zł, wykonanie 196 629,8 tys. zł);

6) sprawozdaniu Rb-40 KOWR za III kwartał 2021 r. w pozycji B. III. 3.8 ― POPŻ Operacja I i II
– przekroczono planowane wydatki 164 443,2 tys. zł (plan 144 336 tys. zł wykonanie 308 779,2 tys. zł);

7) sprawozdaniu Rb-40 Zasobu WRSP za II kwartał 2021 r. w pozycji B. III 1.1.1 – wpłata za rok
poprzedni – przekroczono planowane wydatki o kwotę 158 709,3 tys. zł (plan 10 000 tys. zł,
wykonanie 168 709,3 tys. zł);

8) sprawozdaniu Rb-40 Zasobu WRSP za III kwartał 2021 r. w pozycjach:
− B. III 1.1.1 – wpłata za rok poprzedni – przekroczono planowane wydatki o kwotę 158 709,3 tys. zł
(plan 10 000 tys. zł, wykonanie 168 709,3 tys. zł),
− B. III. 3.5.2 – wpłaty do US z tytułu VAT – przekroczono planowane wydatki o kwotę 9415 tys. zł
(plan 70 000 tys. zł, wykonanie 79 415 tys. zł);
9) sprawozdaniu Rb-40 Zasobu WRSP za IV kwartał 2021 r. w pozycji: B. III. 3.5.2 – wpłaty do US
z tytułu VAT – przekroczono planowane wydatki o kwotę 4831,1 tys. zł (plan 115 000 tys. zł,
wykonanie 119 831,1 tys. zł).
Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ufp, dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych
w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnił m.in., że przekroczenia planu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wpłat na PFRON w poszczególnych kwartałach 2021 r. wynikają
z wytycznych Ministra Finansów, że wydatki na PFRON nie powinny być planowane, gdyż mają
charakter sankcyjny. Dodał, że przekroczenia wykazane w sprawozdaniu Rb-40 ARiMR za I kw. 2021 r.
w poz. Finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez ARiMR
w latach ubiegłych nie występują w sprawozdaniu za IV kw. 2021 r. Odnośnie do przekroczeń
w poszczególnych kwartałach w poz. Zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnił, że formularz planu finansowego, nie przewiduje wskazanej pozycji.
Brak możliwości aktualizacji planowanych stanów na początek i koniec roku w planie finansowym,
w tym stanu środków pieniężnych, stosownie do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 20 października
2014 r., uniemożliwiał ujęcie w planie finansowym środków pochodzących z dotacji 2020 r.
podlegających zwrotowi do budżetu państwa w styczniu 2021 r. W związku z tym Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, pismem z 22 marca 2022 r. wystąpił do Ministra Finansów o rozważenie wprowadzenia
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regulacji umożliwiającej dokonywanie, w trybie art. 21 ust. 5 ufp zmian planu finansowego agencji
wykonawczej w zakresie m.in. stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

W sprawie przekroczeń planu Zasobu WRSP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnił,
że przekroczenia w Rb-40 za IV kw. 2021 r. w poz. B.III 1.1.1 i B.III.3.5.2 dotyczą również przekroczeń
za II i III kw. 2021 r., ze względu na sporządzanie sprawozdania Rb-40 w ujęciu narastającym
od początku roku. Natomiast przekroczenie wykazane w sprawozdaniu Rb-40 KOWR za II i III kwartał
2021 r.w poz. B.III.3.8 nie występuje w sprawozdaniu za IV kw. 2021 r. i wynika z przedłożenia przez
KOWR zmiany planu finansowego w dniu 22 listopada 2021 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podał również, że w Departamencie Budżetu w MRiRW analizowane
są wyjaśnienia KOWR i ARiMR odnośnie do przekroczeń planów finansowych wydatków
i po zakończeniu analizy zostaną podjęte stosowne działania, w tym nadzorcze.

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad ARiMR i KOWR
w zakresie realizacji planów finansowych tych agencji i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
nie był efektywny bowiem nastąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Koniecznym zatem jest
wzmocnienie nadzoru Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym zakresie.
Dopłaty do paliwa rolniczego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na 1 litr oleju w 2021 r 58, w 2021 r. stawka zwrotu podatku została ustalona w wysokości 1,00 zł
na 1 litr oleju.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 59, kwotę zwrotu podatku ustala się jako
iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT,
i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot
podatku, w ramach rocznego limitu. Limit w 2021 r. ustala się jako sumę:
− kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz
powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego
określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

− kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz
średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu
producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W ustawie budżetowej na 2021 rok w części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 7 – Dopłaty do paliwa
rolniczego, na dopłaty do paliwa rolniczego zostały zaplanowane środki w kwocie 1 180 000 tys. zł.
W 2021 roku wojewodowie złożyli w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa
186 wniosków o wydanie decyzji budżetowej na dotację na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na łączną kwotę
1 152 448 tys. zł, które Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował w 2021 r. do Ministra Finansów.
Zgodnie z przekazanymi przez wojewodów Rocznymi zbiorczymi rozliczeniami dotacji celowej
z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz Rocznymi zbiorczymi sprawozdaniami
rzeczowo-finansowymi z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2021 r.:
− łączna kwota dotacji przekazana gminom na postępowanie w sprawie zwrotu producentom
rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę wyniosła 1 152 363,9 tys. zł, w tym na zwrot
podatku – 1 129 768,8 tys. zł;
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Dz. U. poz. 2435.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, ze zm.
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− łączne koszty faktycznie poniesione przez gminy na postępowanie w sprawie zwrotu
producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę wyniosły 1 151 776 tys. zł,
w tym na zwrot podatku – 1 129 203,9 tys. zł;

− producenci rolni złożyli 1109,4 tys. wniosków o zwrot podatku akcyzowego do 4278,2 tys. szt.
łącznej średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, na łączną powierzchnię
użytków rolnych 11 699,5 tys. ha, co stanowiło 61% łącznej powierzchni użytków rolnych
w gminach;

− łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca
z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku akcyzowego faktur VAT
lub kopii tych faktur wyniosła 1 129 206,3 tys. litrów;

− w województwie wielkopolskim wydatkowano największą kwotę dotacji na zwrot podatku
akcyzowego do paliwa rolniczego, tj. 151 185,8 tys. zł do 734 tys. szt. łącznej średniej rocznej
liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła oraz do 1416, 6 tys. ha łącznej powierzchni
użytków rolnych zgłoszonej przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku
akcyzowego;
− w województwie śląskim wydatkowano najmniejszą kwotę dotacji na zwrot podatku akcyzowego
do paliwa rolniczego, tj. 23 499,9 tys. zł do 83,8 tys. szt. łącznej średniej rocznej liczby dużych
jednostek przeliczeniowych bydła oraz do 236, tys. ha łącznej powierzchni użytków rolnych
zgłoszonej przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego.

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Wydatki budżetu środków europejskich zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2021 w częściach,
których dysponentem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w łącznej kwocie 8 925 732 tys. zł, z tego
w części 32 – Rolnictwo w kwocie 30 965 tys. zł, w części 33 – Rozwój wsi w kwocie 8 686 699 tys. zł
oraz w części 62 – Rybołówstwo w kwocie 208 068 tys. zł. W części 35 – Rynki rolne nie planowano
i nie realizowano wydatków budżetu środków europejskich.
Wydatki te zostały zwiększone w 2021 r. ze środków pochodzących z rezerw celowych o łączną kwotę
12 213 377,2 tys. zł, z tego dla części 33 – Rozwój wsi o 12 141 712 tys. zł i dla części 62 – Rybołówstwo
o 71 665,2 tys. zł. Nie złożono wniosków o uruchomienie rezerw celowych z budżetu środków
europejskich dla części 32 – Rolnictwo.

Wydatki w planie po zmianach w budżecie środków europejskich ustalono w 2021 r. w łącznej
wysokości 21 139 109,2 tys. zł, z tego w:

− części 32 – Rolnictwo w wysokości 30 965 tys. zł,
− części 33 – Rozwój wsi w wysokości 20 828 411 tys. zł,
− części 62 – Rybołówstwo w wysokości 279 733,2 tys. zł.

Z przyznanej kwoty rezerw celowych w części 33 – Rozwój wsi wykorzystano 12 140 369,9 tys. zł,
tj. prawie 100% przyznanych środków, a w części 62 – Rybołówstwo wykorzystano 47 490,4 tys. zł,
tj. 66,3% kwoty planu wydatków po zmianach. Niewykorzystane środki rezerw celowych w części
33 – Rozwój wsi w kwocie 1342,1 tys. zł oraz w części 62 – Rybołówstwo w kwocie 24 174,7 tys. zł
zostały zwrócone terminowo na rachunek Ministra Finansów. Środki z rezerw celowych w części
33 – Rozwój wsi zostały przeznaczone dla ARiMR na dotacje celowe na zadania realizowane w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, tj. na finansowanie wydatków z I filara WPR, w tym w szczególności
systemów wsparcia bezpośredniego oraz na finansowanie wydatków z II filara WPR, tj. na realizację
PROW 2014–2020. Środki z rezerw celowych w części 62 – Rybołówstwo zostały przeznaczone
m.in. na dotacje celowe na dokonywanie wypłat dla beneficjentów PO RYBY 2014–2020, dla jednostki
realizującej, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Kontrolą prawidłowości dokonywania zmian planu wydatków wynikających z podziału rezerw
celowych objęto 100% kwoty zwiększającej plan wydatków środkami z rezerw celowych w części
33 – Rozwój wsi, tj. kwotę 12 141 712 tys. zł oraz 100% kwoty zwiększającej plan wydatków środkami
z rezerw celowych w części 62 – Rybołówstwo, tj. kwotę 71 665,2 tys. zł.
W wyniku badania nie stwierdzono nieprawidłowości. Środki zostały przeznaczone na realizację
zadań wskazanych we wnioskach kierowanych do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
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oraz Ministra Finansów o uruchomienie rezerw celowych. Środki z rezerw celowych uruchomiono
zgodnie z procedurą określoną w art. 154 ufp.

W części 62 – Rybołówstwo u dysponenta III stopnia w MRiRW zbadano przyznaną rezerwę celową
(poz. 98 rezerw celowych, decyzja Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r.) na realizację
projektu pn. Ocena sposobu przydziału uprawnień do połowów podmiotom uprawnionym
do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie i Zatoki
Pomorskiej w ramach PO RYBY 2014–2020 w wysokości 390,6 tys. zł, tj. 30,1% kwoty zwiększeń
z rezerw celowych w tej części. Rezerwa została wykorzystana w 100%.
W 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dokonywał blokowania planowanych wydatków
w budżecie środków europejskich.

W 2021 r. wydatki budżetu środków europejskich zrealizowano w części 32 – Rolnictwo w kwocie
26 110,6 tys. zł (84,3% kwoty planu po zmianach), w części 33 – Rozwój wsi w kwocie 20 827 859,2 tys. zł
(prawie 100% kwoty planu po zmianach) i w części 62 – Rybołówstwo w kwocie 249 058,2 tys. zł
(89% kwoty planu po zmianach).

Dysponent III stopnia w MRiRW realizował w 2021 r. wydatki z budżetu środków europejskich jedynie
w części 62 – Rybołówstwo. Wydatki te wykonano w kwocie 2465,5 tys. zł, tj. 46,9% kwoty planu
po zmianach (5 257,6 tys. zł). Niskie wykorzystanie środków spowodowane było m.in. niewykonaniem
wydatków na realizację zadania dotyczącego zakupu satelitarnych urządzeń lokacyjnych dla
wszystkich jednostek rybackich, z powodu niezakończenia przez Komisję Europejską do końca 2021 r.
prac legislacyjnych związanych z wprowadzeniem nowego rozporządzenia w tej sprawie.

W części 32 – Rolnictwo wydatki budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 26 110,6 tys. zł,
co stanowiło 84,3% kwoty planu wydatków po zmianach (30 965 tys. zł). Niewykorzystanie środków
w części 32 – Rolnictwo w kwocie 4854,4 tys. zł dotyczyło przede wszystkim realizacji przez zespoły szkół
rolniczych prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektów w ramach programów
operacyjnych na lata 2014–2020 i spowodowane było m.in. odstąpieniem od realizacji projektu ze względu
na brak możliwości utworzenia grupy uczestników z powodu COVID-19, oszczędnościami uzyskanymi
w wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także przedłużającymi się
lub nierozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
Wydatki budżetu środków europejskich w części 32 – Rolnictwo były wyższe o 12 507,8 tys. zł, tj. o 92% od
wykonanych w 2020 r. (13 602,8 tys. zł) i wynikały ze zwiększonych potrzeb zespołów szkół rolniczych
na środki finansowe w związku z realizacją projektów, w szczególności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, których termin zakończenia upływał
31 grudnia 2021 r.

W części 32 – Rolnictwo skontrolowano procedurę przekazywania w 2021 r. środków z budżetu środków
europejskich przez dysponenta części na podstawie art. 188 ust. 2 ufp i rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności 60.
Badaniem objęto środki w łącznej kwocie 8565,3 tys. zł przekazane na realizację przez Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach projektów:

− Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Sejnach, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014–2020;
− Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy oraz Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy
– 2 edycja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014–2020;
− Europejskie staże drogą do kariery oraz Kompetencje kluczowe – nasza droga do kariery, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Doboru próby dokonano w sposób celowy ze względu na najwyższe kwoty przekazywane zespołom szkół
rolniczych. Kontrolowane wydatki stanowiły 32,8% wydatków zrealizowanych w tej części. W wyniku
badania nie stwierdzono nieprawidłowości. Przekazywanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
60

Dz. U. z 2021 r. poz. 2081.

37

Wyniki kontroli
płatności z budżetu środków europejskich na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zespół Szkół było
zgodne z ww. przepisami prawa.

W części 33 – Rozwój wsi wydatki budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie
20 827 859,2 tys. zł, tj. prawie 100% kwoty planu wydatków po zmianach. Wydatki te przeznaczono
w wysokości 14 941 554,1 tys. zł na I filar WPR (w tym 14 794 450,4 tys. zł na płatności bezpośrednie)
oraz 5 886 305,1 tys. zł na II filar WPR, tj. na finansowanie realizacji PROW 2014–2020.

Wydatki te były niższe o 1 636 695,7 tys. zł, tj. o 7,3% od wydatków poniesionych w 2020 r.
(22 464 554,9 tys. zł). Wynikało to m.in. z faktu, że w 2020 r. dokonano praktycznie wszystkich
płatności w ramach wprowadzonego do PROW 2014–2020 nowego instrumentu wsparcia łagodzącego
skutki epidemii pn. Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.

W części 33 – Rozwój wsi badaniem objęto wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane przez
dysponenta części w kwocie 4 388 760,3 tys. zł, tj. 21,1% płatności z budżetu środków europejskich
w 2021 r. w tej części. Badanie dotyczyło środków przekazanych dla ARiMR na finansowanie WPR.
Doboru próby dokonano celowo ze względu na najwyższe kwoty przekazywane Agencji. W wyniku
badania nie stwierdzono nieprawidłowości. Środki były przekazywane przez dysponenta części na
podstawie zapotrzebowań złożonych przez ARiMR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2015 r.
o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 61 oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
24 listopada 2017 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej 62.

W części 62 – Rybołówstwo wydatki budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie
249 058,2 tys. zł, tj. 89% kwoty planu wydatków po zmianach (279 733,2 tys. zł). Wydatki te
przeznaczono na realizację Wspólnej Polityki Rybołówstwa, tj. na finansowanie PO RYBY 2014–2020.

Niewykorzystanie środków w części 62 – Rybołówstwo w kwocie 30 675 tys. zł wynikało z faktu, że do
końca roku 2021 beneficjenci PO RYBY 2014–2020 występowali z wnioskami o aneksy do umów, które
przedłużały terminy realizacji operacji, w związku z tym nie wszystkie zaplanowane wypłaty mogły
być zrealizowane do końca 2021 r.

Wydatki budżetu środków europejskich w części 62 – Rybołówstwo były niższe o 39,4% od wydatków
poniesionych w 2020 r. (411 168,5 tys. zł). Wynikało to z faktu, że wydatki zrealizowane w roku 2020
w znacznej mierze stanowiły wypłaty dla beneficjentów PO RYBY 2014–2020 w ramach dodatkowej
pomocy z uwagi na utracone dochody spowodowane wystąpieniem epidemii COVID-19. W 2021 r.
wydatki zostały zaplanowane na bieżące regulowanie płatności dla beneficjentów PO RYBY
2014–2020 i realizowane na podstawie harmonogramów wydatków wynikających z umów zawartych
z beneficjentami tego Programu.
W części 62 – Rybołówstwo badaniem objęto wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane
przez dysponenta części w kwocie 57 243,8 tys. zł, stanowiącej 23% płatności z budżetu środków
europejskich w 2021 r. w tej części. Badanie dotyczyło środków przeznaczonych na finansowanie
płatności na rzecz beneficjentów PO RYBY 2014–2020 przez ARiMR. Doboru próby dokonano
w sposób celowy ze względu na najwyższe kwoty przekazywane ARiMR. W wyniku badania nie
stwierdzono nieprawidłowości. Płatności zostały zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.

U dysponenta III stopnia w MRiRW badaniem objęto próbę wydatków budżetu środków europejskich
w części 62 – Rybołówstwo, dobraną w sposób celowy, w kwocie 388,9 tys. zł stanowiącej 15,8%
wydatków budżetu środków europejskich zrealizowanych przez ww. dysponenta w tej części
(2465,5 tys. zł). W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że skontrolowane wydatki
zostały rzetelnie skalkulowane oraz dokonywano ich legalnie, zgodnie z planem finansowym,
na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. Wydatki były poniesione w sposób oszczędny,
umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Nie wystąpiły przypadki nieterminowych płatności skutkujących
zapłaceniem odsetek.
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Wspólna Polityka Rolna
W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, środki przekazywane przez Komisję Europejską (dalej: KE)
państwom członkowskim miały charakter refundacyjny. Warunkiem ich otrzymania było poniesienie
przez agencję płatniczą określonych wydatków wynikających z podjętych zobowiązań.
Udokumentowane wydatki agencji były zwracane ze środków budżetu unijnego w terminach
wynikających z prawa Unii Europejskiej. Mechanizm prefinansowania płatności WPR odbywał się
w ramach wydatków budżetu środków europejskich, zaś refundacje z KE poniesionych wydatków
stanowiły dochody budżetu środków europejskich.
Dochody budżetu środków europejskich w zakresie WPR określone w tabeli 2 załącznika nr 16
do ustawy budżetowej na rok 2021 63 w łącznej wysokości 22 070 084 tys. zł zostały wykonane
w kwocie 21 415 675 tys. zł, tj. 97% kwoty planowanej.

Limit wkładu publicznego w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej określony w tabeli nr 2 załącznika 16
do ustawy budżetowej na rok 2021 w kwocie ogółem 24 328 805,7 tys. zł został wykonany
w wysokości 24 302 371,9 tys. zł, tj. w 99,9% kwoty planu wydatków po zmianach. Wkład środków
europejskich wyniósł 21 065 749,1 tys. zł (99,9% kwoty planu wydatków po zmianach), a wkład
budżetu państwa – 3 236 622,8 tys. zł (99,7% kwoty planu wydatków po zmianach).
Wydatki na WPR w 2021 r. zrealizowano w kwocie o 8,1% niższej od wydatków na ten cel w 2020 r.
(26 420 704 tys. zł).

Limit powyższych wydatków został określony dla dwóch części, których dysponentem był Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (części 32 – Rolnictwo i części 33 – Rozwój wsi), a także dla części 19 – Budżet,
finanse publiczne i instytucje finansowe, części 49 – Urząd Zamówień Publicznych oraz części
85 – Budżety wojewodów.
Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na WPR w 2021 r. w ramach części
32 – Rolnictwo i części 33 – Rozwój wsi zrealizowano w łącznej kwocie 24 082 021,3 tys. zł, tj. 99,9%
kwoty planu wydatków po zmianach w wysokości 24 097 140,5 tys. zł, z tego wydatki ze środków
europejskich zrealizowano w kwocie 20 853 969,8 tys. zł, tj. prawie 100% kwoty planu wydatków
po zmianach (20 859 376 tys. zł), natomiast wydatki budżetu państwa w kwocie 3 222 645,3 tys. zł,
tj. 99,5% kwoty planu wydatków po zmianach (3 237 764,5 tys. zł).

W ramach części 32 – Rolnictwo wydatki budżetu państwa na WPR zostały zrealizowane w wysokości
40 170,5 tys. zł, tj. 84,6% kwoty planu wydatków po zmianach (47 505,3 tys. zł) i dotyczyły pomocy
technicznej w ramach PROW 2014–2020. Głównym czynnikiem wpływającym na niższe wykonanie tych
wydatków była sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19, która ograniczyła możliwości realizacji
wcześniej zaplanowanych operacji, w tym m.in. liczbę spotkań i konferencji, a także liczbę krajowych
i zagranicznych wyjazdów służbowych oraz szkoleń pracowników.
W ramach części 33 – Rozwój wsi wydatki budżetu państwa na WPR zostały zrealizowane w wysokości
3 182 474,8 tys. zł, tj. 99,8% kwoty planu wydatków po zmianach (3 190 259,2 tys. zł) i przeznaczone
zostały głównie na dotacje dla ARiMR na finansowanie PROW 2014–2020 (3 018 620,2 tys. zł).
I filar Wspólnej Polityki Rolnej

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2021 r. na realizację I filara WPR
w ramach części 33 – Rozwój wsi wyniosły łącznie 15 105 408,7 tys. zł, tj. prawie 100% kwoty planu
wydatków po zmianach (15 105 465 tys. zł).

Wydatki budżetu środków europejskich w ramach płatności I filara WPR realizowane w części
33 – Rozwój wsi zostały poniesione w kwocie 14 941 554,1 tys. zł, tj. prawie 100% kwoty planu
wydatków po zmianach w wysokości 14 941 615 tys. zł, w tym m.in. na finansowanie systemów
wsparcia bezpośredniego, programu dla szkół w zakresie dostarczania dzieciom owoców i warzyw
oraz mleka i przetworów mlecznych, dopłat do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych
i przetworzonych, wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw.
Wydatki budżetu państwa w ramach I filara WPR zostały poniesione w kwocie 163 854,6 tys. zł,
tj. prawie 100% kwoty planu wydatków po zmianach w wysokości 163 858 tys. zł, w tym m.in. na
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Załącznik nr 15 określony w brzmieniu nadanym ustawą budżetową na rok 2021. Plan dochodów dla WPR
ustalony został w części 87 – Dochody budżetu środków europejskich i części 77 – Dochody budżetu państwa.
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realizację systemów wsparcia bezpośredniego, na program dla szkół, na dopłaty do prywatnego
przechowywania produktów rolnych i przetworzonych, wspólną organizację rynku owoców i warzyw.
II filar Wspólnej Polityki Rolnej – PROW 2014–2020

W 2021 r. na realizację PROW 2014–202064 wydatkowano ogółem 8 945 095,8 tys. zł, tj. 99,8% kwoty planu
wydatków po zmianach w kwocie 8 960 702,5 tys. zł, z tego wydatki budżetu środków europejskich
wyniosły 5 886 305,1 tys. zł, tj. prawie 100% kwoty planu wydatków po zmianach w kwocie 5 886 796 tys. zł,
a wydatki budżetu państwa – 3 058 790,7 tys. zł, tj. 99,5% kwoty planu wydatków po zmianach w wysokości
3 073 906,5 tys. zł.

Wydatki na PROW 2014–2020 w 2021 r. były niższe o 13,1% od wydatków na ten cel w 2020 r.
(10 294 720,5 tys. zł).
Do końca 2021 r. w ramach PROW 2014–2020 nie uruchomiono naborów wniosków o przyznanie pomocy
dla działania Zarządzanie ryzykiem oraz dla poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w trybie operacji Zarządzanie zasobami wodnymi. Były to
nowe instrumenty wsparcia wprowadzone do programu decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej
nr C(2021) 6553 z dnia 31 sierpnia 2021 r.65 W czasie kontroli trwały prace nad przepisami wdrożeniowymi
dla tych instrumentów, tj. nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zarządzanie
ryzykiem objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202066 oraz nad projektem
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Zarządzanie zasobami wodnymi
w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202067.

W 2021 r. nie rozpoczęto kontraktacji dla poddziałania Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne
realizowanego w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna, ze względu na niezakończone
postępowania o udzielenie zamówień publicznych wykonawcom wyłanianym w trybie przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych68.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (narastająco od początku realizacji Programu czyli od 2014 r.)
kwota pomocy, o którą złożyli wnioski beneficjenci PROW 2014–2020 wyniosła 68 933 492 tys. zł, kwota
wynikająca z zawartych umów i wydanych decyzji o przyznaniu pomocy – 58 524 252,8 tys. zł (70,9% limitu
środków PROW 2014–2020), a kwota zrealizowanych płatności – 43 648 601,1 tys. zł (54,7% limitu
środków PROW 2014–2020).
Kwota zadeklarowanych wydatków podlegających refundacji z budżetu Unii Europejskiej przez ARiMR
w ramach PROW 2014–2020, poniesionych do dnia 31 grudnia 2021 r., wyniosła 6 294 757,3 tys. euro,
a kwota prefinansowania (zaliczki) z Komisji Europejskiej – 260 926,7 tys. euro. Na koniec 2021 r. wydatki
wyniosły 110,3% przyznanych Polsce środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (zasada n+369 dla 2018 r.).
Poziom kontraktacji i wydatkowania środków PROW 2014–2020 oraz poziom spełnienia zasady n+3
na koniec 2020 r. nie wskazują na zagrożenie dla niewykorzystania środków w ramach tego Programu.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej pełniący funkcję jednostki certyfikującej – w sprawie rocznych
sprawozdań finansowych oraz deklaracji zarządczej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w zakresie Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok budżetowy dotyczących tych funduszy, obejmujący okres
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W części 32 – Rolnictwo i w części 33 – Rozwój wsi.
Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję
Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (M.P. poz. 840).
Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag do
dnia 14 stycznia 2022 r. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały prace dotyczące możliwości
uwzględnienia zgłaszanych uwag.
Uruchomienie naboru wniosków planowane było na dzień 15 marca 2022 r.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.
N+3 jest to zasada obowiązująca przez cały okres programowania i oznacza, że państwo członkowskie, które
do końca roku n+3 złoży wnioski o płatność opiewające na kwotę mniejszą niż roczna transza środków
alokowanych w roku „n”, z uwzględnieniem płatności zaliczkowych (prefinansowania) oraz wydatków
certyfikowanych składanych do KE w kwartalnych deklaracjach wydatków, bezpowrotnie traci kwotę różnicy
pomiędzy tymi środkami, a więc możliwość ich wykorzystania.
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od 16 października 2020 r. do 15 października 2021 r. – wydał w dniu 15 lutego 2022 r. opinię bez
zastrzeżeń.
Efekty rzeczowe prowadzonej działalności w ramach WPR

Instrumentem wsparcia I filara WPR o największym wymiarze finansowym były płatności w ramach
systemu wsparcia bezpośredniego 70. Na zrealizowane w 2021 r. płatności bezpośrednie składały się
w szczególności jednolita płatność obszarowa, płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska (płatność za zazielenienie), płatność z tytułu dobrowolnego wsparcia
związanego z produkcją, płatność dodatkowa (redystrybucyjna), płatność dla młodych rolników.
W 2021 r. z pomocy w ramach systemu wsparcia bezpośredniego skorzystało 1 189 492
beneficjentów, którzy otrzymali płatności w ramach kampanii 2020 r. oraz 1 206 245 beneficjentów,
którzy otrzymali płatności z kampanii 2021 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (narastająco od początku realizacji PROW 2014–2020,
tj. od 2014 r.) realizowano płatności w ramach 18 działań PROW 2014–2020, tj.:
1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna. W ramach poddziałania Wsparcie dla działań w zakresie
kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności zrealizowano płatności związane
z dofinasowaniem 24 operacji na łączną kwotę 7580 tys. zł. W ramach zakończonych operacji
przeprowadzono szkolenia w zakresie trzech tematów. W szkoleniach wzięło udział
27 492 uczestników.
2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw.
W poddziałaniu Wsparcie korzystania z usług doradczych zrealizowano płatności związane
z częściowym dofinasowaniem 68 operacji na kwotę 120 994 tys. zł. W poddziałaniu Wsparcie dla
szkolenia doradców zrealizowano płatności końcowe w ramach 11 operacji na łączną kwotę ponad
5033,5 tys. zł. W ramach zakończonych operacji przeprowadzono 66 szkoleń dedykowanym
doradcom w zakresie siedmiu tematów. W szkoleniach uczestniczyło 1677 doradców.
3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych. W ramach poddziałania Wsparcie na
przystępowanie do systemów jakości zrealizowano płatności na rzecz 8305 beneficjentów na kwotę
22 571,7 tys. zł i zakończono realizację 23 891 operacji. Szacowana wartość produkcji wytwarzanej
w ramach systemów jakości żywności wyniosła 3 223 762,6 tys. zł, w tym 58% stanowiła
integrowana produkcja roślin. W poddziałaniu Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym zakończono realizację 22 operacji
i przekazano pomoc w kwocie 28 453,1 tys. zł. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące
wytwarzanych przez beneficjentów produktów realizowane były głównie poprzez internet oraz
degustację.
4. Inwestycje w środki trwałe. W ramach poddziałań:
− Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w odniesieniu do typu operacji Modernizacja
gospodarstw rolnych zakończono realizację 27 752 operacji i przekazano pomoc w kwocie
5 142 373,5 tys. zł dla 27 318 gospodarstw. Największą część zakończonych operacji stanowiły
inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji (92% operacji).
− Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w odniesieniu do typu operacji Inwestycje
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 zakończono realizację 2095 operacji
i przekazano pomoc w kwocie 291 076,3 tys. zł. Zakończone operacje dotyczyły gospodarstw
rolnych, w których powierzchnia trwałych użytków zielonych na obszarach Natura 2000
wynosiła łącznie 42 960 ha.
− Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w odniesieniu do typu operacji Inwestycje mające
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych/Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN zrealizowano płatności
końcowe związane z dofinasowaniem 2004 operacji na łączną kwotę 141 022,6 tys. zł.
Najwięcej operacji zrealizowano w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji
były: chów i hodowla krów mlecznych – 56% operacji, zwierzęta ziarnożerne – trzoda chlewna
– 25% oraz produkcja mieszana - 11%.
− Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w odniesieniu
do typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych zrealizowano płatności końcowe
związane z realizacją 758 operacji na łączną kwotę 1 229 749,9 tys. zł. Zakończone przez
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beneficjentów operacje ukierunkowane były głównie na poprawę konkurencyjności poprzez
wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.
− Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa w odniesieniu do typu operacji Scalanie gruntów zrealizowano płatności końcowe
związane z realizacją 13 operacji na łączną kwotę 78 710,7 tys. zł. Zakończone operacje
umożliwiły scalenie gruntów o powierzchni 11 815 ha.
5. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz
wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych. W ramach poddziałań:
− Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
w odniesieniu do typu operacji Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
zakończono realizację 2827 operacji i przekazano pomoc w kwocie 169 318 tys. zł. Efektem
realizacji operacji było m.in.:
a) w zakresie operacji dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się ASF: zabezpieczenie
chlewni (wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń) ogrodzeniem o łącznej
długości 593 634 metrów bieżących, utworzenie lub zmodernizowanie 67 zadaszonych
niecek do dezynfekcji, zakup 1544 urządzeń do dezynfekcji,
b) w zakresie operacji służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem,
podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz
nawalny: zakup 523 sztuk sprzętu służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych
(głównie koparek, kos spalinowych, kosiarek).
− Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
w odniesieniu do typu operacji Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej zakończono
realizację 448 operacji i przekazano pomoc w kwocie 19 740,6 tys. zł. Największa część
zakończonych operacji dotyczyła przywracania potencjału rolnego zniszczonego w wyniku
suszy (41% operacji) i ujemnych skutków przezimowania (25%).
6. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej. Zrealizowano płatności końcowe w ramach
poddziałań:
−
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników – typ operacji Premie dla
młodych rolników – na rzecz 8692 beneficjentów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania
wyniosła 903 800 tys. zł. W ramach zakończonych operacji zakupiono m.in. 18 314 sztuk sprzętu
ruchomego.
−
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – typ operacji Premie na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej – na rzecz 1249 beneficjentów. Łączna kwota
przyznanego dofinansowania wyniosła 144 150 tys. zł. W ramach zakończonych operacji
utworzono 1606 miejsc pracy. Pomoc, którą otrzymali beneficjenci została przeznaczona
m.in. na zakup 20 155 sztuk sprzętu ruchomego.
−
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – typ operacji
Restrukturyzacja małych gospodarstw – na rzecz 8184 beneficjentów na łączną kwotę
490 884 tys. zł. Beneficjenci w ramach zakończonych operacji m.in. zakupili 20 147 sztuk
sprzętu ruchomego.
−
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – typ operacji Rozwój
przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych – związane z dofinasowaniem 1575 operacji na
łączną kwotę 646 259,6 tys. zł. Najczęściej wspieranym rodzajem działalności gospodarczej
były usługi wspomagające produkcję roślinną. Pomoc, którą otrzymali beneficjenci została
przeznaczona m.in. na zakup 5747 sztuk sprzętu ruchomego.
−
Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi – typ operacji Płatności dla rolników
przekazujących małe gospodarstwa – związane z realizacją 570 operacji na kwotę 9979,1 tys. zł.
W ramach poddziałania przekazano gospodarstwa o powierzchni 2509 ha. Pod względem
powierzchni przekazywanych gospodarstw, dominującą grupę stanowiły gospodarstwa
mieszczące się w przedziale od 3 ha do 6 ha (54%).
7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W poniższych typach operacji zakończono
realizację:
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− Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – 2179 operacji na kwotę 2 032 089,7 tys. zł. W ramach
zakończonych operacji zmodernizowano drogi lokalne o długości 3272 km oraz wybudowano
drogi lokalne o długości 226 km.
− Gospodarka wodno-ściekowa – 921 operacji na kwotę 999 736,7 tys. zł. W ramach zakończonych
operacji wybudowano lub wyremontowano m.in.: 2418 km systemów kanalizacji zbiorczej dla
ścieków komunalnych, 13 617 przydomowych oczyszczalni ścieków, 1730 km zbiorowych
systemów zaopatrzenia w wodę, 218 stacji uzdatniania wody, 148 oczyszczalni ścieków,
108 ujęć wody.
− Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
– 515 operacji i przekazano pomoc w kwocie 200 663,3 tys. zł. Efektem realizacji ww. operacji
było m.in. wybudowanie, przebudowanie lub wyposażenie 510 świetlic i domów kultury,
odnowienie 139 centr miejscowości oraz przebudowanie ośmiu bibliotek, wyposażenie pięciu
bibliotek, wybudowanie dwóch bibliotek.
− Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów – 158 operacji i przekazano pomoc w kwocie 119 549,9 tys. zł. Efektem realizacji
operacji było m.in wybudowanie lub przebudowanie 604 targowisk oraz 166 obiektów
budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.
− Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – 72 operacji na kwotę 25 824,8 tys. zł. Efektem
realizacji operacji było m.in. odnowienie lub poprawa stanu 79 zabytkowych obiektów
budowlanych służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zakup trzech obiektów
budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie
z przeznaczeniem na cele publiczne.
8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. W poddziałaniu Zalesianie
i tworzenie terenów zalesionych zrealizowano płatności na łączną kwotę 676 398,6 tys. zł na rzecz
18 116 beneficjentów. Wsparcie dotyczyło gruntów o powierzchni 76 814,78 ha, w większości
(94%) – płatności z tytułu premii na utrzymanie zalesionych powierzchni (płatności związane
z premią pielęgnacyjną i premią zalesieniową). W poddziałaniu Inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska zrealizowano płatności końcowe związane
z dofinasowaniem 1172 operacji na łączną kwotę 5948,9 tys. zł. Najwyższy odsetek kwoty
zrealizowanych płatności końcowych (81%) dotyczył inwestycji polegających na późnym
czyszczeniu w ekosystemach leśnych.
9. Tworzenie grup i organizacji producentów. Zrealizowano płatności dla 756 grup producentów
rolnych na kwotę 271 254,9 tys. zł. Grupy te obejmowały łącznie 8981 członków.
10. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Zrealizowano płatności w kwocie 5 719 893,5 tys. zł na
rzecz 110 741 beneficjentów. Wsparcie dotyczyło powierzchni wynoszącej 2 265 658 ha użytków
rolnych oraz średniej liczby zwierząt w gospodarstwach – 111 516 sztuk fizycznych (36 933 DJP).
11. Rolnictwo ekologiczne. Przekazano płatności końcowe na rzecz 30 202 beneficjentów na łączną
kwotę 2 075 544,8 tys. zł. Wsparciem objęta została powierzchnia wynosząca 990 777 ha użytków
rolnych.
12. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.
Zrealizowano płatności w kwocie 8 797 802,4 tys. zł na rzecz 1 033 282 beneficjentów. Wsparciem
objętych zostało 8 181 100 ha fizycznych użytków rolnych.
13. Dobrostan zwierząt. Zrealizowano płatności związane z dofinansowaniem 49 085 operacji
na łączną kwotę 313 890,5 tys. zł. Średnia liczba zwierząt utrzymywanych przez rolników objętych
działaniem wyniosła 1 229 097 sztuk.
14. Współpraca. Zrealizowano płatności końcowe związane z dofinasowaniem 10 operacji na łączną
kwotę 24 006,2 tys. zł. Zakończone operacje związane były z udzieleniem pomocy na innowacje
w ramach produkcji: roślinnej, zwierzęcej oraz kompleksowej – z przewagą zastosowań rolniczych.
15. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Zrealizowano płatności końcowe
w ramach poddziałań:
− Wsparcie przygotowawcze – typ operacji Wsparcie przygotowawcze – dotyczące 299 Lokalnych
Grup Działania na kwotę 37 156,7 tys. zł.
− Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność – dotyczące 15 581 operacji na łączną kwotę 1 782 538,9 tys. zł. Beneficjenci m.in.:
zrealizowali 9158 operacji polegających na utworzeniu lub rozwoju przedsiębiorstw, utworzyli
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oraz utrzymali odpowiednio 12 240 i 9561 miejsc pracy, wybudowali lub zmodernizowali:
6658 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 259 km dróg gminnych
i powiatowych, 999 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, poddali pracom
konserwatorskim lub restauratorskim 718 zabytków, zorganizowali i przeprowadzili
8217 spotkań, szkoleń, wydarzeń promocyjnych, przeprowadzili 4388 szkoleń, w których
uczestniczyło 81 182 osoby;
− Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – dotyczące
99 operacji na łączną kwotę 29 598,1 tys. zł. W ramach zakończonych operacji polegających na
realizacji projektów współpracy wybudowano i przebudowano 339 obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej, wsparto 26 podmiotów działających w sferze kultury w zakresie
wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego,
przeprowadzono 359 szkoleń dla 4105 osób, zorganizowano 254 wydarzenia lub imprezy,
wybudowano 70 km ścieżek rowerowych oraz wydano 216 publikacji;
− Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – dotyczące 274 operacji na łączną kwotę
469 780,3 tys. zł. W ramach działań aktywizujących społeczności zorganizowano m.in.
11 038 spotkań i wydarzeń adresowanych do mieszkańców. Ponadto przedstawiciele LGD
uczestniczyli w 1321 konferencjach, targach lub prezentacjach promujących obszary, na
których prowadziły działalność. LGD udzieliły także indywidualnej pomocy doradczej
w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR 103 033 podmiotom. Ponadto w celu
podniesienia kwalifikacji, LGD przeprowadziły szkolenia dla pracowników i organów LGD
(46 667 osobodni szkoleń).
16. Pomoc techniczna. Zrealizowano płatności końcowe na rzecz 42 beneficjentów na łączną kwotę
806 492,1 tys. zł i zakończono 966 operacji na łączną kwotę 587 233 343 tys. zł w ramach
schematów: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu i Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014–2020.
17. Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19. Zrealizowano płatności
końcowe na rzecz 180 341 beneficjentów. Łączna kwota zrealizowanych płatności wyniosła
1 199 192,2 tys. zł.
18. Wcześniejsza emerytura. Zrealizowano (z tytułu zobowiązań podjętych w ramach PROW 2007–2013
i PROW 2004–2006) płatności z tytułu świadczeń emerytalnych w kwocie 1 259 805,7 tys. zł dla
53 466 beneficjentów.
Ponadto w ramach utworzonego w 2019 r., Instrumentu Finansowego w formie funduszu gwarancji
rolnych w ramach PROW 2014–2020, banki kredytujące wsparły 4042 kredytobiorców (beneficjentów
ostatecznych) kredytami, dla których Bank Gospodarstwa Krajowego zrealizował wsparcie poprzez
udzielenie gwarancji do kredytów na kwotę 172 254,6 tys. zł i dopłat do oprocentowania kredytów
w kwocie 10 401,4 tys. zł. Pomoc w ramach tego instrumentu została przeznaczona na wsparcie
realizowanych przez beneficjentów PROW 2014–2020 operacji w ramach poddziałania Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych oraz w ramach
poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój typ
operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.
Programy operacyjne 2014–2020 oraz inne programy realizowane w ramach części
32– Rolnictwo

W części 32 – Rolnictwo w planie po zmianach przewidziano na realizację tych programów środki
w łącznej kwocie 47 996,4 tys. zł, z tego 30 965 tys. zł w ramach budżetu środków europejskich
i 17 031,4 tys. zł w ramach budżetu państwa 71. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 40 721 tys. zł
(tj. w 84,8% kwoty planu po zmianach), z tego 26 110,6 tys. zł w ramach budżetu środków
europejskich (tj. w 84,3% kwoty planu wydatków po zmianach) i 14 610,4 tys. zł w ramach budżetu
państwa 72 (tj. w 85,8% kwoty planu wydatków po zmianach).
W ramach Umowy Partnerstwa 2014–2020 z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa tej
części zaplanowano finansowanie 12 projektów w ramach programów operacyjnych, tj. Programu
71
72

Z tego wkład UE 11 642 tys. zł i wkład BP 5 389,4 tys. zł.
Z tego wkład UE 10 241,1 tys. zł i wkład BP 4 369,3 tys. zł.
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014–2020 oraz 10 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020.

W części 32 – Rolnictwo zaplanowano również finansowanie ze środków budżetu państwa Programów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014–2020 (dalej: EWT), Programu Erasmus+, Programu
Horyzont 2020, Programu kontroli występowania agrofagów i związanych z nim środków finansowych
oraz Programu Współpracy Transgranicznej (dalej: PWT).

Na realizację programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014–2020 oraz Programów
EWT w planie po zmianach przewidziano łączną kwotę 36 217,4 tys. zł (z tego wydatki budżetu
środków europejskich – 30 965 tys. zł oraz wydatki budżetu państwa – 5252,4 tys. zł). Wydatki
zrealizowano w wysokości 30 007,9 tys. zł (tj. 82,9% kwoty planu wydatków po zmianach), z tego
wydatki budżetu środków europejskich – 26 110,6 tys. zł, tj. 84,3% kwoty planu wydatków
po zmianach, a wydatki budżetu państwa – 3897,3 tys. zł, tj. 74,2% kwoty planu wydatków po
zmianach. Projekty realizowane były w szczególności przez zespoły szkół rolniczych nadzorowane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niepełne wykorzystanie środków na realizację programów
spowodowane było m.in: odstąpieniem od realizacji projektu ze względu na brak możliwości
utworzenia grupy uczestników z powodu epidemii COVID-19, oszczędnościami uzyskanymi w wyniku
rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedłużającymi się lub
nierozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
Na realizację Programu Erasmus+ poniesiono wydatki ze środków budżetu państwa w kwocie
9582,9 tys. zł, tj. 96,7% kwoty planu wydatków po zmianach (9909 tys. zł).

Na realizację Programu Horyzont 2020 zostały poniesione wydatki ze środków budżetu państwa
w kwocie 668,6 tys. zł, tj. 76,2% kwoty planu wydatków po zmianach (877 tys. zł). Niepełne
wykorzystanie środków spowodowane było m.in. niższymi niż planowano wydatkami dotyczącymi
projektów dotyczących oceny gleb rolniczych oraz jakości żywności realizowanych przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Główny Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w związku z wykonywaniem części zadań w systemie pracy
zdalnej oraz przeniesieniem części zadań na lata 2022–2023, z powodu epidemii COVID-19.
Na realizację PWT zostały poniesione wydatki ze środków budżetu państwa w kwocie 131,9 tys. zł,
tj. 36,6% kwoty planu wydatków po zmianach (360 tys. zł). Niskie wykorzystanie środków związane
było m.in. z oszczędnościami w realizacji projektów dotyczących transgranicznej edukacji zawodowej
powstałymi w wyniku przeprowadzonych przez szkoły rolnicze zapytań ofertowych, a także
przeniesieniem części zadań na rok 2022, ze względu na epidemię COVID-19.

Nie wykonano wydatków na realizację Programu kontroli występowania agrofagów i związanych z nim
środków finansowych zaplanowanych w ramach środków budżetu państwa w kwocie 307 tys. zł,
ze względu na niepodpisanie w 2021 r. przez Komisję Europejską i Polskę porozumienia dotyczącego
m.in. dofinansowania unijnego kontroli w zakresie zdrowia roślin wykonywanych przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014–2020

W ramach części 62 – Rybołówstwo na realizację PO RYBY 2014–2020 w planie po zmianach ujęto
wydatki w wysokości 380 928,1 tys. zł, z tego w ramach budżetu środków europejskich – 279 733,2 tys. zł,
a w ramach budżetu państwa na 2021 r. – 101 194,9 tys. zł.
Wykonanie wydatków na PO RYBY 2014–2020 wyniosło 340 001,4 tys. zł (łącznie z kwotą wydatków
wyprzedzających na pomoc techniczną), tj. 89,2% planu po zmianach, z tego wydatki budżetu środków
europejskich wyniosły 249 058,2 tys. zł, tj. 89% kwoty planu wydatków po zmianach, a wydatki
budżetu państwa – 90 943,2 tys. zł, tj. 89,9% kwoty planu wydatków po zmianach.

Wydatki z budżetu środków europejskich na PO RYBY 2014–2020 w 2021 r. były niższe o 153 203 tys. zł,
tj. o 39,4% od wydatków na ten cel w 2020 r. (411 169,6 tys. zł).
W 2021 r. w ramach PO RYBY 2014–2020 nie złożono wniosków o pomoc finansową dla działań:
Wymiana lub modernizacja silników, Wsparcie nowych hodowców i Ubezpieczenie zasobów
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akwakultury. Przyczyną był m.in. brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów ww. działaniami.
Podjęto czynności zmierzające do przeniesienia środków finansowych do budżetu innych działań.

W 2021 r. nie rozpoczęto kontraktacji dla działań: Propagowanie ochrony środowiska morskiego oraz
zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych oraz Poprawa wiedzy na temat stanu
środowiska morskiego. Powodem było głównie wycofanie wniosków przez potencjalnych
beneficjentów w trakcie ich oceny przez ARiMR. Zostały podjęte decyzje o przeniesieniu środków
finansowych do budżetu innych działań.
W 2021 r. w ramach PO RYBY 2014–2020 złożono do Komisji Europejskiej sześć wniosków o płatność
okresową na łączną kwotę 56 627,2 tys. euro, a wymagana kwota wkładu unijnego objęta tymi
wnioskami na koniec 2021 r. wynosiła 49 902,9 tys. euro.

Od początku funkcjonowania PO RYBY 2014–2020 (tj. od 2016 r.) do końca 2021 r. złożono
14 129 wniosków o pomoc na łączną kwotę 4 579 374,2 tys. zł, tj. 142,8% limitu środków wynikającego
z tabeli finansowej zawartej w tym Programie, zawarto 10 503 umów na kwotę 2 556 639,8 tys. zł
(79,7% limitu środków) i zrealizowano 13 192 płatności na kwotę 2 013 890,4 tys. zł (62,8% limitu).
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wskaźnik realizacji zasady n+3 w PO RYBY 2014–2020
(dla 2018 r.) wyniósł 113,5%.

Poziom kontraktacji i wydatkowania środków PO RYBY 2014–2020 oraz poziom spełnienia zasady
n+3 na koniec 2020 r. nie wskazują na wystąpienie ryzyka zagrożenia dla wykorzystania środków
w ramach tego Programu.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej pełniący funkcję jednostki audytowej Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze na lata 2014–2020 – po przeprowadzeniu audytu dotyczącego zestawienia
wydatków za rok obrachunkowy trwający od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., zgodności
z prawem i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono do Komisji Europejskiej
w odniesieniu do roku obrachunkowego oraz funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli – wydał
w dniu 1 marca 2022 r. pozytywną opinię deklaracji zarządczej Instytucji Zarządzającej w odniesieniu
do PO RYBY 2014–2020.

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych, łącznych sprawozdań za 2021 r. przez
dysponenta części 32 – Rolnictwo, części 33 – Rozwój wsi, części 35 – Rynki rolne, 62 – Rybołówstwo
oraz sprawozdań jednostkowych dysponenta III stopnia w MRiRW w zakresie powyższych części, tj.:
-

-

o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23);
z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27);
z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28);
z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NW);
z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków
pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
(Rb-28 Programy);
z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków
pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy WPR);
z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację
Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE WPR);
z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE);
z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie
zadaniowym (Rb-BZ1).

Kontrolą poprawności sporządzenia objęto również sprawozdania w zakresie operacji finansowych za
IV kwartał 2021 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).
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Sprawozdania łączne w ramach części 32 – Rolnictwo, części 33 – Rozwój wsi, części 35 – Rynki rolne
i części 62 – Rybołówstwo zostały sporządzone przez dysponenta części na podstawie sprawozdań
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach
jednostkowych kontrolowanej jednostki w ramach części 32 – Rolnictwo, części 33 – Rozwój wsi,
części 35 – Rynki rolne i części 62 – Rybołówstwo (dysponenta III stopnia w MRiRW oraz dysponenta
części) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań, a w części
33 – Rozwój wsi również rzetelność ich sporządzania.
Sprawozdania w ramach części 32 – Rolnictwo, części 33 – Rozwój wsi, części 35 – Rynki rolne i części
62 – Rybołówstwo zostały sporządzone w terminie i prawidłowo pod względem merytorycznym
i formalno-rachunkowym.

Sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych w części 33 – Rozwój
wsi przedstawiały wiarygodne dane o dochodach i wydatkach, a także o należnościach
i zobowiązaniach.
Sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych sporządzane przez
dysponenta części oraz dysponenta III stopnia MRiRW były podpisywane przez osoby upoważnione
przez kierownika jednostki.

4.4. KSIĘGI RACHUNKOWE

Zgodnie z założeniami kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r. badanie wiarygodności ksiąg
rachunkowych przeprowadzono u dysponenta części 33 – Rozwój wsi. Kontrolą objęto próbę
67 zapisów księgowych o łącznej wartości 2 328 409,2 tys. zł, wylosowanych metodą monetarną.
Stwierdzono, że dowody księgowe sporządzono prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym
i merytorycznym, a operacje gospodarcze udokumentowane tymi dowodami właściwie ujęto
w księgach rachunkowych.

W trakcie kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby, że w zakresie zapisów
dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, księgi
rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdań jednostkowych dysponenta części
33 – Rozwój wsi prowadzone były nieprawidłowo.
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5. USTALENIA INNYCH KONTROLI

KONTROLA P/21/049 PRAWIDŁOWOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO WYBRANYCH OPERACJI
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020

Celem kontroli było ustalenie, czy pomoc finansowa na realizację wybranych operacji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 udzielana była prawidłowo.

Kontrolą objęto realizację operacji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych. W PROW
2014–2020 założono, że realizacja tych operacji przyczyni się do budowy lub przebudowy publicznych
dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej,
w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla
ludności lokalnej z siecią dróg publicznych, albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
Na realizację tego celu zaplanowano limit środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: EFRROW) w kwocie 335,8 mln euro, a limit środków ogółem
(z EFRROW i własne beneficjentów) wyniósł około 2246,3 mln zł.

Zakresem kontroli objęto również wsparcie realizacji operacji typu inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. W Programie założono,
że przyczyni się ono do poprawy zbytu produktów rolnych i wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu
żywnościowym. Limit środków ogółem na operacje typu targowiska w latach 2016–2017 wyniósł
75 mln euro. Od 2018 r. limit ten został zmniejszony do 63,2 mln euro, tj. o 15,8%. Limit środków
ogółem (z EFRROW i środków własnych beneficjentów) wyniósł około 279,2 mln zł. Wsparcie to miało
na celu stworzenie miejsc gdzie rolnicy z małych i średnich gospodarstw będą mogli sprzedawać
wytworzone produkty. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha
żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa i modernizacja targowisk
ułatwia dystrybucję produktów rolnych i umożliwia konsumentom dostęp do produktów lokalnych.

Pomoc finansowa na realizację operacji typu drogi i operacji typu targowiska w ramach PROW
2014–2020 udzielana była prawidłowo, lecz środki na budowę i modernizację dróg lokalnych były
niewystarczające. Limit środków ogółem na operacje typu drogi w ramach PROW 2014–2020 wyniósł
2 347 408,1 tys. zł i już na koniec 2016 r. został wykorzystany. Ze względu na brak środków na budowę
i modernizację dróg lokalnych pomoc nie została udzielona w przypadku 1859 wniosków o przyznanie
pomocy, tj. 34% wniosków złożonych. Kwoty objęte tymi wnioskami złożonymi już w ramach
pierwszych naborów przekroczyły blisko trzykrotnie limit środków. Najwyższa Izba Kontroli zauważa,
że wśród kryteriów wyboru do realizacji operacji typu drogi nie było kryterium dotyczącego stanu
technicznego drogi, który może zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Operacje typu drogi i operacje typu
targowiska realizowane były prawidłowo. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako
agencja płatnicza delegowała w tym zakresie zadania do samorządów województw zawierając
stosowne umowy. Opracowała i przekazała samorządom województw procedury oraz instrukcje
dotyczące realizacji tych zadań, a także zapewniła dostęp do systemu informatycznego OFSA PROW
1420. Samorząd Województwa Mazowieckiego prawidłowo przeprowadził nabory wniosków
o przyznanie pomocy. Dokonywał wyboru operacji zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach
oraz z procedurami i instrukcjami dotyczącymi realizacji tych zadań. Prawidłowo zawierał
z beneficjentami i realizował umowy o przyznaniu pomocy. Weryfikował również, podczas wizyt
i kontroli na miejscu, wykonanie operacji przez beneficjentów. W przypadkach stwierdzenia
nieprawidłowości nakładano kary finansowe na beneficjentów na zasadach określonych w umowach
o przyznanie pomocy. Monitorowanie realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego było prawidłowe. W ramach monitoringu Samorząd
terminowo przekazywał Agencji sprawozdania z realizacji tych operacji. Agencja na podstawie
prowadzonego monitoringu przekazywała bieżące dane dotyczące przebiegu realizacji operacji do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Monitoring w tym zakresie zapewniał informację umożliwiającą
dokonywanie zmian limitów środków, co umożliwiło ich efektywniejsze wykorzystanie. Prezes ARiMR
rzetelnie sprawował nadzór nad wykonaniem zadań delegowanych do samorządów województw
w zakresie realizacji operacji typu drogi i operacji typu targowiska. W ramach tego nadzoru
przeprowadzono audyty, kontrole i wizytacje w urzędach marszałkowskich. Zrealizowane przez
skontrolowane gminy obiekty, tj. drogi i targowiska wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem,
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a ich stan techniczny był dobry. Zapewniono także konserwację i ochronę tych obiektów, dokonywano
ich przeglądów oraz napraw gwarancyjnych.

W związku z wynikami kontroli i wdrażaniem programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach
perspektywy programowo-finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027, uwzględniając potrzebę
wyeliminowania jednej z barier dla rozwoju obszarów wiejskich, tj. słabo rozwiniętej infrastruktury
drogowej, a także poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Najwyższa Izba Kontroli
wniosła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:

− zintensyfikowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na budowę i modernizację
dróg lokalnych na obszarach wiejskich w ramach właściwych programów krajowych i programów
współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
− rozważenie, wobec złego stanu technicznego dróg lokalnych, uwzględnienia w ramach
stosowanych kryteriów, które decydują o przyznaniu pomocy, kryterium dotyczącego stanu
technicznego dróg, który może zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

W zakresie pierwszego wniosku pokontrolnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował,
m.in. że w związku z wprowadzeniem tzw. „okresu przejściowego” pomiędzy obecną i przyszłą
perspektywą finansową wraz z wydłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 o dwa lata na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, przewidziano
dodatkowe środki o łącznej wysokości 336,5 mln euro, w tym 233 mln euro ze środków EFRROW.
Ponadto udało się pozyskać około 10 mld euro w ramach Umowy Partnerstwa przeznaczonych
na rozwój obszarów wiejskich, w tym m.in. na budowę i modernizację infrastruktury technicznej.

W zakresie drugiego wniosku pokontrolnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, m.in. że
remonty dróg, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego są wspierane w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie jednym z głównych kryteriów wyboru operacji jest
poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Jednocześnie wskazał, że zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych to do zarządcy drogi należy
w szczególności przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg ze szczególnym uwzględnieniem
ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z 12 kwietnia 2022 r.,
zawierające pozytywną ocenę kontrolowanej działalności w zakresie części 32 – Rolnictwo, 35 – Rynki
rolne i 62 – Rybołówstwo. Realizacja budżetu państwa w części 33 – Rozwój wsi została oceniona
opisowo z uwagi na nieprawidłowość polegającą na nieefektywnym nadzorze Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa w zakresie realizacji planów finansowych tych agencji oraz Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa, wobec niepodejmowania działań w celu zapobieżenia dokonywania
wydatków przez te agencje z przekroczeniem zakresu upoważnienia ustalonego w tych planach.
Stwierdzona nieprawidłowość w części 32 – Rolnictwo polegająca na wydatkowaniu w 2021 r. kwoty
70,1 tys. zł pomimo braku protokołu odbioru wykonanych prac, co było niezgodne z postanowieniami
umowy zawartej z wykonawcą i wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w MRiRW nie miała
wpływu na ocenę wykonania budżetu państwa w części 32 – Rolnictwo. W wystąpieniu pokontrolnym,
NIK wniosła o:
− rozliczanie umów cywilnoprawnych po uprzednim protokolarnym odbiorze dzieła,
− podjęcie skutecznych działań nadzorczych nad agencjami wykonawczymi, tj. ARiMR i KOWR, w celu
zapobieżenia dokonywania wydatków przez te agencje z przekroczeniem zakresu upoważnienia
ustalonego w planach finansowych wykonywanych przez te agencje.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 29 kwietnia 2022 r. zgłosił zastrzeżenie do
wystąpienia pokontrolnego w zakresie nieprawidłowości polegającej na nieefektywnym nadzorze
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie realizacji planów finansowych tych agencji oraz Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa, wobec niepodejmowania działań w celu zapobieżenia dokonywania
wydatków przez te agencje z przekroczeniem zakresu upoważnienia ustalonego w tych planach.
Kolegium NIK uchwałą Nr 24/2022 z 18 maja 2022 r. oddaliło zastrzeżenia.
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7. ZAŁĄCZNIKI

7.1 DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI
32 – ROLNICTWO, 33 – ROZWÓJ WSI, 35 – RYNKI ROLNE, 62 - RYBOŁÓWSTWO
Wykonanie 2021 r.

Lp.

1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II.
1.
2.

III.
1.

73
74
75
76
77

78
79

Nazwa jednostki
podległej

2
Część 32 - Rolnictwo
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
– dysponent części
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi –
dysponent III stopnia
Główny Inspektorat
Weterynarii
Graniczne inspektoraty weterynarii
Główny Inspektorat
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa
Krajowe Centrum
Hodowli Zwierząt
Krajowa i Okręgowe
Stacje Chemiczno-Rolnicze
59 zespołów szkół
rolniczych oraz
internaty i bursy,
kursy zawodowe
Krajowe Centrum
Edukacji Rolniczej
w Brwinowie
Część 33 - Rozwój
wsi
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi –
dysponent części
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi –
dysponent III stopnia
Część 35 - Rynki
rolne
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi –
dysponent części

Przeciętne
zatrudnienie
wg Rb-70

Wydatki budżetu
państwa
i budżetu
środków
europejskich

Dochody

etaty
3

tys. zł

Udział
w wydatkach
części
ogółem

w tym
wydatki na
wynagrodzenia
wg Rb-70

%

4 836

4
55 502,7

5
1 870 755,9 73

6
372 473,8

-

6 814,3

1 152 494,5 74

-

61,6

549

6 411,2

137 866,1 75

62 461,8

7,4

102

16 411,8

12 516,5

73

3 307,5

108

-

17 278,0

11 285,6

6 196,6

47 930,9 76

21 696,0

498

11 006,5

47 937,0

32 360,5

2,6

3 172

5 245,2

439 378,8 77

227 398,6

23,4

9

0

2 319,9

751,2

0,1

325

109,6

7

13 034,2

0,9

9 383,0

0,7

7 137,1

0,7

2,6

97

630 484,1

26 509 493,3 78

12 021,9

-

630 479,7

26 493 499,4 79

-

99,9

97

4,4

15 993,9

12 021,9

0,1

-

280

667,6

43 982,9

22 238,1

-

0,0

0,0

-

-

-

W kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 328 218,5 tys. zł.
W kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 320 026,2 tys. zł.
W kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 4128,5 tys. zł.
W tym 6811 tys. zł, to kwota dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów ochrony roślin udzielonej przez
Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 4063,8 tys. zł.
W kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 181 126,6 tys. zł.
W kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 181 126,6 tys. zł.
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Wykonanie 2021 r.
Lp.

1
2.
3.
IV.
1.
2.
3.

Nazwa jednostki
podległej

2
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
– dysponent
III stopnia
Główny Inspektorat
Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
Część 62
- Rybołówstwo
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
– dysponent części
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
– dysponent
III stopnia
Główny Inspektorat
Rybołówstwa
Morskiego w Słupsku

Przeciętne
zatrudnienie
wg Rb-70
etaty
3

Dochody

Wydatki budżetu
państwa
i budżetu
środków
europejskich

w tym
wydatki na
wynagrodzenia
wg Rb-70

4

5

6

tys. zł

Udział
w wydatkach
części
ogółem
%
7

53

5,1

9 976,1

6 768,7

22,7

227

662,5

34 006,8

25 503,4

77,3

184

5 564,6

366 730,6

19 101,4

-

3 930,2

23 494,4

-

-

6,4

103

1,2

328 281,6

7 916,0

89,5

81

1 633,2

14 954,6

11 185,4

4,1

Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.
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7.2 KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCIACH 32 – ROLNICTWO, 33 – ROZWÓJ WSI,
35 – RYNKI ROLNE, 62 – RYBOŁÓWSTWO

Oceny wykonania budżetu w częściach w częściach 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne,
62 – Rybołówstwo dokonano stosując kryteria 80 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych
przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
w 2021 roku 81.
Część 32 – Rolnictwo
Dochody (D) 82:

55 502,7 tys. zł

Wydatki W (łącznie z wydatkami budżetu
środków europejskich):

1 870 755,9 tys. zł 83

Waga wydatków w łącznej kwocie:

Ww = W : G =1

Łączna kwota G:

1 870 755,9 tys. zł (kwota wydatków)

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow): 70,1 tys. zł co stanowiło 0,004% udziału w wydatkach ogółem
w tej części. Nieprawidłowość ta polegała na wydatkowaniu w 2021 r. kwoty 70,1 tys. zł pomimo braku
protokołu odbioru wykonanych prac, co było niezgodne z postanowieniami umowy zawartej
z wykonawcą i wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w MRiRW. Wydatkowanie tej kwoty na
opracowanie pisemnej analizy dotyczącej uwarunkowań prawnych opracowania projektu ustawy
regulującej zasady funkcjonowania gospodarstw rodzinnych było nieefektywne, wobec
niekontynuowania dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie. Nieprawidłowość ta nie miała wpływu
na ocenę wykonania budżetu państwa w części 32 – Rolnictwo.
Ocena cząstkowa wydatków:

Łączna ocena wydatków ŁO:

Opinia o sprawozdaniach:

Ocena ogólna:

(5) pozytywna

5x1=5

pozytywna

pozytywna

Część 33 – Rozwój wsi
Dochody (D) 84::

630 484,1 tys. zł

Łączna kwota G:

26 509 493,3 tys. zł (kwota wydatków)

Wydatki W (łącznie z wydatkami budżetu
środków europejskich):

Waga wydatków w łącznej kwocie:

Ww = W : G =1

Ocena cząstkowa wydatków:

(5) pozytywna

Nieprawidłowości w wydatkach nie wystąpiły.
Łączna ocena wydatków ŁO:

Opinia o sprawozdaniach:

80
81
82
83
84
85

26 509 493,3 tys. zł 85

5x1=5

pozytywna

Ocena wykonania budżetu państwa w części 33 – Rozwój wsi została obniżona z uwagi na
nieprawidłowość polegająca na nieefektywnym nadzorze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/.
W części 32 – Rolnictwo zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie były badane
dochody wobec czego nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie
uwzględnia się kwoty dochodów.
W kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 328 218,5 tys. zł.
W części 33 – Rozwój wsi zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie były badane
dochody wobec czego nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie
uwzględnia się kwoty dochodów.
W kwocie tej uwzględniono wydatki, które nie wygasły w roku budżetowym 2021 w wysokości 181 126,6 tys. zł.
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w zakresie realizacji planów finansowych tych agencji oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
wobec niepodejmowania działań w celu zapobieżenia dokonywania wydatków przez te agencje
z przekroczeniem zakresu upoważnienia ustalonego w tych planach.
Ocena ogólna:

opisowa

Część 35 – Rynki rolne
Dochody (D) 86:

667,6 tys. zł

Łączna kwota G:

43 982,9 tys. zł (kwota wydatków)

Wydatki W:

Waga wydatków w łącznej kwocie:

Nieprawidłowości w wydatkach nie wystąpiły.
Ocena cząstkowa wydatków:

Łączna ocena wydatków ŁO:

Opinia o sprawozdaniach:

Ocena ogólna:

43 982,9 tys. zł

Ww = W : G =1

(5) pozytywna

5x1=5

pozytywna

pozytywna

Część 62 – Rybołówstwo
Dochody (D) 87:

5 564,6 tys. zł

Łączna kwota G:

366 730,7 tys. zł (kwota wydatków)

Wydatki W:

Waga wydatków w łącznej kwocie:

Nieprawidłowości w wydatkach nie wystąpiły.
Ocena cząstkowa wydatków:

Łączna ocena wydatków ŁO:

Opinia o sprawozdaniach:

Ocena ogólna:

86
87

366 730,7 tys. zł
Ww = W : G =1

(5) pozytywna

5x1=5

pozytywna

pozytywna

W części 35 – Rynki rolne zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie były badane
dochody wobec czego nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie
uwzględnia się kwoty dochodów.
W części 62 – Rybołówstwo zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie były badane
dochody wobec czego nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie
uwzględnia się kwoty dochodów.
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7.3 DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCIACH 32 – ROLNICTWO, 33 – ROZWÓJ WSI,
35 – RYNKI ROLNE, 62 – RYBOŁÓWSTWO
Lp.
1

I.
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.

1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.5.

1.5.1.
1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.7.

1.7.1
1.8.
1.8.1.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.

1.10.
1.10.1.
1.11.
1.11.1.

1.11.2.
1.12.
1.12.1.
2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Wyszczególnienie

2
Ogółem części: 32, 33, 35 i 62
Część 32 - Rolnictwo w tym:
dział
010
Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01011
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
§
0690
Wpływy z różnych opłat
Centralny Ośrodek Badania Odmian
rozdział 01013
Roślin Uprawnych
§
0690
Wpływy z różnych opłat
rozdział 01015
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych
§
2950
dotacji oraz płatności
rozdział 01019
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
§
0830
Wpływy z usług
Postęp biologiczny w produkcji
rozdział 01020
zwierzęcej
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
2910
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (…)
rozdział 01021
Główny Inspektorat Weterynarii
Wpływy z opłat za zezwolenia,
§
0620
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
w tym opłaty za częstotliwości
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
§
0940
ubiegłych
Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych
rozdział 01026
i zwierząt gospodarskich
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
2910
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (…)
Dopłaty do oprocentowania kredytów
rozdział 01029
na cele rolnicze
Wpływy z odsetek od dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
0900
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (...)
rozdział 01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
§
0690
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników
§
0750
majątkowych SP (…)
§
0830
Wpływy z usług
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
§
0940
ubiegłych
rozdział 01035
Graniczne inpektoraty weterynarii
§
0690
Wpływy z różnych opłat
rozdział 01080
Działalność badawczo-rozwojowa
§
0920
Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
2910
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (…)
rozdział 01095
Pozostała działaność
§
0830
Wpływy z usług
dział
750
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych i centralnych organów
rozdział 75001
administracji rządowej
Wpływy z opłat za zezwolenia,
§
0620
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
w tym opłaty za częstotliwości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
§
0750
majątkowych SP (…)
§
0830
Wpływy z usług
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
§
0940
ubiegłych

2020
Wykonanie

3
549 054,0
46 181,7
35 929,4
10 490,2
10 298,8
6 050,3
6 033,5
9,9
9,9

2021
Ustawa1) Wykonanie
tys. zł
4
5
74 959,0
692 219,0
42 847,0
55 502,7
32 899,0
43 846,3
8 422,0
11 006,5
8 260,0
10 726,3
3 600,0

3 600,0
0,0
0,0

5 958,7

5 958,1
11,9
3 307,5
2 379,4

107,2

165,5
0,0

165,5
0,0

186,3

140,2

92,4
95,2

0,0

156,2

145,7

0,0

45,0

60,1

111,3

0,0

70,0

35,6

25,0

504,4

98,8
120,2

98,5

88,9
94,7

91,4
54,0

%
7
923,5
129,5
133,3
130,7
129,9

120,2

3 580,0
2 500,0

5:4

%
6
126,1
120,2
122,0
104,9
104,2

11,9

3 718,4
2 512,6
132,9

5:3

109,6

49,5

0,0

119,9

156,6

139,0

198,0

55,1

133,6

0,0

277,9

0,0

471,5

0,0

229,8

48,7

0,0

5,2

0,0

4,3

82,7

0,0

4,2

0,0

3,4

81,0

0,0

6,5

0,0

8,1

78,6

115,7

22,8

228,0

0,0

31,9
0,0

4 767,0
88,0

6 196,6 19 425,1
0,0
0,0

130,0
0,0

21,2

4 665,0

6 179,8 29 150,0

132,5

14 526,5
14 525,0
38,4
6,5

12 460,0
12 460,0
0,0
0,0

16 411,7
16 410,3
23,6
0,0

329,9
242,9
6 017,9

0,0
0,0
6 252,0

351,7
239,6
6 411,2

0,0

10,3

10,0

7,0

0,0

113,0
113,0
61,5
0,0

106,6
98,6
106,5

6 017,9

6 252,0

6 411,2

106,5

2 295,0

2 170,0

2 120,8

92,4

3 602,8
6,4

41,0

55

7,0

4 000,0
2,0

70,0

4 250,9
5,4

21,2

118,0
84,4

51,7

92,9

131,7
131,7
0,0
0,0

0,0
0,0
102,5

102,5
106,3
97,7

270,0

30,3

Załączniki
Lp.
1

Wyszczególnienie

1.9.

2
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
§
0950
wynikających z umów
dział
801
Oświata i wychowanie
rozdział 80115
Technika
§
0840
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
rozdział 80117
Branżowe szkoły I i II stopnia
Dochody z najmu i dzierżawy składników
§
0750
majątkowych SP (…)
§
0840
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
rozdział 80151
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
§
0750
majątkowych SP (…)
§
0840
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
dział
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne
Dochody z najmu i dzierżawy składników
§
0750
majątkowych SP (…)
Część 33 - Rozwój wsi w tym:
dział
010
Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01001
Centrum Doradztwa Rolniczego
Wojewódzkie ośrodki doradztwa
rozdział 01002
rolniczego
§
0970
Wpływy z różnych dochodów
Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia
rozdział 01024
Rolnictwa
§
0970
Wpływy z różnych dochodów
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
rozdział 01027
Rolnictwa
Wpływy do budżetu nadwyżki środków
§
2290
finansowanych agencji wykonawczej
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
2919
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (…)
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych
§
2950
dotacji oraz płatności
Restrukturyzacja i modernizacja sektora
rozdział 01036
żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich
Wpływy z odsetek od dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
0909
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (...)
Płatności uzupełniające do gruntów
rozdział 01037
rolnych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
2919
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (…)
rozdział 01038
Rozwój obszarów wiejskich
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
2919
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (…)
rozdział 01041
Program Rozwoju Obszarów wiejskich
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
2918
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (…)
rozdział 01095
Pozostała działaność

2.1.

rozdział

2.1.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.
4.1.
4.1.1.
II.
1.
1.1.
1.2.

1.2.1.
1.3.

1.3.1.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.

1.5.1.
1.6.
1.6.1.
1.7.

1.7.1.
1.8.

1.8.1.
2.

2.1.1
III.
1.

dział

750

75001

2020
Wykonanie
3

20,0

0940

2021
Wykonanie

10,0

5

0,0

5:3
%
6

0,0

5:4
%
7

0,0

4 064,8
4 063,5
2 759,9
0,7

3 501,0
3 480,0
2 352,0
12,0

5 046,0
5 044,4
3 605,4
0,7

124,1
124,1
130,6
100,0

144,1
145,0
153,3
5,8

0,0
0,6

8,0
9,0

0,2
0,9

0,0
150,0

2,5
10,0

0,6
0,5

2,0
1,0

0,4

100,0

140,5

145,6

6,0
195,0
195,0

0,3
199,2
199,2

496 612,5
496 598,7
0,2

30 006,0
30 000,0
0,0

630 484,1
630 479,7
0,0

260,1

0,0

164,1

96,5

339,0

444 513,2

126,0

0,0

30 000,0

66,7

0,5

0,0
169,6
169,6

227,2

0,0
117,5
117,5

20,0
50,0

5,0
102,2
102,2

111,5

127,0 2 101,2
127,0 2 101,6
0,0
0,0
67,0

0,0

79,8

1 182,4

274 618,4

541,8
0,0

0,0

0,0

354 732,9

0,0

0,0

217 447,2

14 438,6

0,0

22 750,3

157,6

0,0

26 023,5

0,0

26 385,2

101,4

0,0

188,1

0,0

213,4

113,5

0,0

196,9

0,0

110,2

56,0

0,0

132,4

0,0

80,7

61,0

0,0

142,7

0,0

104,3

73,1

0,0

314,4

268,6

194,7

111,6

72,5

0,0

0,5

0,0

-271,7

13,8

6,0

4,4

31,9

73,3

370,5
369,9

416,0
413,0

667,6
665,2

180,2
179,8

160,5
161,1

0,0
6,0
6,0

329,0
4,4
2,8

184,2

0,0

516,9

12,9

56

0,0

350,9

0,0

13,8

Urzędy naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej

0,0

629,0

280,6

196,9

Administracja publiczna

0,0

48,4

0,0

30 000,0

50 685,3

188 709,3

63,1

389 514,6

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych
Część 35 - Rynki rolne w tym:
dział
010
Rolnictwo i łowiectwo
§

Ustawa1)
tys. zł
4

167,1
0,0

31,9
21,7

0,0

0,0

0,0

73,3
46,7
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Lp.
1

1.1.

1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
IV.
1.

1.1.
2.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
3.

3.1.

3.1.1.
3.1.2.

Wyszczególnienie

2
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
rozdział 01023
Rolno-Spożywczych
§
0690
Wpływy z różnych opłat
rozdział 01095
Pozostała działaność
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
§
0940
ubiegłych
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
§
0950
wynikających z umów
dział
750
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych i centralnych organów
rozdział 75001
administracji rządowej
Wpływy z opłat za zewzolenia,
§
0620
akredytacje oraz opłaty ewiden-cyjne,
w tym opłaty za częstotliwość
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
§
0940
ubiegłych
Część 62 - Rybołówstwo w tym:
dział
010
Rolnictwo i łowiectwo
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
rozdział 01027
Rolnictwa
dział
050
Rybołówstwo i rybactwo
Główny Inspektorat Rybołówstwa
rozdział 05004
Morskiego
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów
§
0570
i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych
§
0690
Wpływy z różnych opłat
rozdział 05009
Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
2919
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (…)
Program Operacyjny Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich
rozdział 05011
2007–2013 oraz Program Operacyjny
Rybactwo i Morze 2014–2020
Wpływy z odsetek od dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
0909
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (...)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności wykorzystanych niezgodnie
§
2919
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur (…)
dział
750
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych i centralnych organów
rozdział 75001
administracji rządowej
Wpływy z opłat za zezwolenia,
§
0620
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
w tym opłaty za częstotliwości
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
§
0948
ubiegłych

2020
Wykonanie
3

364,8

Ustawa1)
tys. zł
4

2021
Wykonanie

413,0

5

662,5

5:3
%
6

181,6

5:4
%
7

160,4

246,2
5,1

275,0
0,0

465,2
2,7

189,0
52,9

169,2
0,0

0,0

0,0

2,7

0,0

0,0

4,9
0,6
0,6
0,0
0,6

0,0

3,0

3,0
0,0
1,0

0,0

2,4

2,4
1,2
0,0

0,0

400,0

400,0
0,0
0,0

0,0

80,0

80,0
0,0
0,0

5 889,3
0,0

1 690,0
0,0

5 564,6
0,0

94,5
0,0

329,3
0,0

5 865,0

1 690,0

5 563,4

94,9

329,2

140,6

378,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 604,2

1 690,0

1 633,2

101,8

1 408,6
1,6

1 630,0
0,0

1 387,9
0,0

98,5
0,0

4 259,2

0,0

3 930,1

92,3

0,0

1 725,3

0,0

697,0

40,4

0,0

2 480,3

0,0

3 217,5

129,7

0,0

24,3

0,0

1,2

4,9

0,0

161,6

1,2

24,3
0,0

14,3

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

227,2

0,0

1,2

1,2

0,0

4,9

0,0

0,0

96,6

85,1
0,0

0,0

0,0

0,0

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych
zweryfikowanych przez NIK.
1) Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
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Załączniki

7.4.
Lp.
1

I.
1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCIACH 32 – ROLNICTWO, 33 – ROZWÓJ WSI,
35 – RYNKI ROLNE, 62 – RYBOŁÓWSTWO
Wyszczególnienie

Wykonanie
2020 r.1)

Ustawa 2)

Budżet po
zmianach

2021 r.

tys. zł
2
3
4
5
Ogółem części 32, 33, 35 i 62 8 535 810,4 5 555 325,0 7 792 022,2
Część 32 – Rolnictwo, w tym: 1 223 556,5 1 374 981,0 1 902 901,4
dział 010 - Rolnictwo
742 156,7
830 310,0 1 337 809,1
i łowiectwo
rozdział 01011 - Krajowa
53 265,0
46 804,0
47 943,8
Stacja Chemiczno-Rolnicza
§ 4010 Wynagrodzenia
29 185,6
30 211,0
30 082,6
osobowe pracowników
rozdział 01013 - Centralny
Ośrodek Badania Odmian
37 746,9
35 313,0
35 313,0
Roślin Uprawnych
§ 2840 Dotacja celowa
z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
ustawowo określonych zadań
25 446,0
24 580,0
24 580,0
bieżących realizowanych
przez pozostałe jednostki
sektora finansów publicznych
rozdział 01015 - Postęp biolo10 087,8
13 360,0
12 873,0
giczny w produkcji roślinnej
§ 2620 dotacja przedmiotowa
z budżetu dla pozostałych
3 489,4
7 400,0
7 190,0
jednostek sektora finansów
publicznych
rozdział 01017 - Ochrona
13 450,2
5 524,0
6 811,0
roślin
§ 2630 Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla jednostek
13 450,2
5 400,0
6 811,0
niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
rozdział 01018 - Rolnictwo
2 584,7
2 579,0
2 579,0
ekologiczne
§ 2630 Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla jednostek
2 120,0
1 579,0
2 090,4
niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
rozdział 01019 - Krajowe
13 859,7
13 167,0
13 167,0
Centrum Hodowli Zwierząt
§ 4010 Wynagrodzenia
6 437,1
6 700,0
6 622,7
osobowe pracowników
rozdział 01020 - Postęp
biologiczny w produkcji
60 523,0
71 431,0
69 605,0
zwierzęcej
§ 2630 Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla jednostek
57 945,7
68 736,0
66 984,0
niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
rozdział 01021 - Główny
16 763,5
19 321,0
17 566,8
Inspektorat Weterynarii
§ 4020 Wynagrodzenia
osobowe członków korpusu
9 400,8
9 710,0
9 684,6
służby cywilnej
rozdział 01022 - Zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt
oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych
75,0
0,0
142,0
i biologicznych w tkankach
zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
§ 4300 Zakup usług
75,0
0,0
0,0
pozostałych
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Wykonanie

6
7 687 934,7
1 844 645,3

w tym
niewygasające

6a
509 345,1
328 218,5

6:3

9
98,7
96,9
96,7

321 800,2

174,3

30 082,6

0,0

103,1

24 580,0

155,8

90,0

102,4 100,0

93,6

100,0 100,0

0,0

96,6

100,0 100,0

12 105,1

0,0

120,0

90,6

94,0

6 672,4

0,0

191,2

90,2

92,8

6 811,0

0,0

50,6

123,3 100,0

6 811,0

0,0

50,6

126,1 100,0

2 422,7

0,0

93,7

93,9

93,9

1 954,3

0,0

92,2

123,8

93,5

13 034,2

0,0

94,0

99,0

99,0

69 177,9

0,0

114,3

96,8

99,4

66 613,1

0,0

115,0

96,9

99,4

17 278,0

0,0

103,1

89,4

98,4

96,0

0,0

128,0

x

67,6

96,0

0,0

128,0

x

x

35 313,0

6 620,4

9 684,3

0,0

6:5

%
7
8
90,1 138,4
150,8 134,2

1 293 486,6
47 937,0

6:4

0,0

0,0

0,0

102,8

103,0

99,6 100,0

98,8 100,0

99,7 100,0
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4.
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4.4.

Wyszczególnienie

2
rozdział 01026 - Dopłaty do
ubezpieczeń upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich
§ 2830 Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
rozdział 01032 - Państwowa
Inspekcja Ochrony Roślin
i Nasiennictwa
§ 4020 Wynagrodzenia
osobowe członków korpusu
służby cywilnej
rozdział 01035 - Graniczne
inspektoraty weterynarii
§ 4020 Wynagrodzenia
osobowe członków korpusu
służby cywilnej
rozdział 01080 - Działalność
badawczo-rozwojowa
§ 2830 Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
rozdział 01095 - Pozostała
działalność
§ 2830 Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
dział 750 - Administracja
publiczna
rozdział 75001 - Urzędy
naczelnych i centralnych
organów administracji
rządowej
§ 4020 Wynagrodzenia
osobowe członków korpusu
służby cywilnej
dział 752 - Obrona narodowa
rozdział 75212 - Pozostałe
wydatki obronne
§ 4300 Zakup usług
pozostałych
dział 801 - Oświata
i wychowanie
rozdział 80115 - Technika
§ 4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników
rozdział 80116 - Szkoły
policealne
§ 4240 zakup środków
dydaktycznych i książek
rozdział 80117 - Branżowe
szkoły I i II stopnia
§ 4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników
rozdział 80140 - Placówki
kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia
praktycznego i ośrodki
dokształcania i doskonalenia
zawodowego

Wykonanie
2020 r.1)
3

Ustawa

2)

4

Budżet po
zmianach

2021 r.

tys. zł
5

Wykonanie
6

w tym
niewygasające
6a

6:3
7

6:4

6:5

%
8

9

343 674,6

400 000,0

900 000,0

867 058,9

317 553,0

252,3

216,8

96,3

343 674,6

400 000,0

900 000,0

549 505,9

317 553,0

159,9

137,4

61,1

19 768,8

37 538,0

41 436,6

41 119,9

0,0

208,0

109,5

99,2

5 260,5

18 075,0

17 801,0

17 794,0

0,0

338,3

0,0

8 406,3

8 405,9

0,0

103,6

12 416,5

12 233,0

100,8

102,3

99,8

80 637,9

15 106,0

15 106,0

12 796,9

0,0

15,9

84,7

84,7

73 494,3

14 706,0

14 706,0

12 452,5

0,0

16,9

84,7

84,7

77 303,1

157 934,0

162 722,2

155 819,5

4 247,2

201,6

98,7

95,8

66 793,7

139 296,0

136 319,0

128 568,3

2 003,2

192,5

92,3

94,3

107 545,9

130 341,0

131 613,0

122 674,8

2 354,5

114,1

94,1

93,2

107 545,9

130 341,0

131 613,0

122 674,8

2 354,5

114,1

94,1

93,2

27 261,3

28 633,0

28 603,1

28 590,1

0,0

104,9

99,9 100,0

9,9

83,0

56,1

56,1

0,0

566,7

67,6 100,0

8 114,7

9,9
9,9

83,0
0,0

12 543,7

56,1
0,0

12 516,5

56,1

44,6

0,0

98,4 100,0

0,0

0,0

450,5

3 813,8

114,9

314 611,0

343 957,0

365 155,5

360 804,7

3 813,8

135 996,4

166 231,0

160 010,3

159 354,3

0,0

274 151,6
339,2
175,8

296 998,0

219,0
10,0

318 809,5

223,1
94,4

314 991,0

223,1

0,0

94,4

566,7

0,0

x 100,0

67,6 100,0
x

x

114,7

104,9

98,8

117,2

95,9

99,6

65,8

53,7

106,1

98,8

101,9 100,0
944,0 100,0

26 348,0

29 783,0

30 355,2

30 090,8

0,0

114,2

101,0

99,1

4 369,8

4 055,0

4 015,8

3 925,5

0,0

89,8

96,8

97,8

15 521,2

19 478,0

19 266,5

59

19 123,0

0,0

123,2

98,2

99,3
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Wykonanie
2020 r.1)

Ustawa

2)

Budżet po
zmianach

2021 r.

tys. zł
2
3
4
5
§ 4010 Wynagrodzenia
2 474,0
2 572,0
2 555,2
osobowe pracowników
rozdział 80146 – Dokształca2 519,9
3 516,0
3 252,9
nie i doskonalenie nauczycieli
§ 4300 Zakup usług
896,2
0,0
0,0
pozostałych
rozdział 80151 – Kwalifika6 211,2
7 552,0
6 977,9
cyjne kursy zawodowe
§ 4010 Wynagrodzenia
3 884,6
5 077,0
4 676,1
osobowe pracowników
rozdział 80152 - Realizacja
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogól634,6
1 292,0
1 200,4
nokształcących, technikach,
szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia
w klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia oraz
szkołach artystycznych
§ 4010 Wynagrodzenia
500,2
941,0
885,9
osobowe pracowników
rozdział 80195 - Pozostała
36,7
542,0
320,7
działalność
§ 4300 Zakup usług
5,0
0,0
0,0
pozostałych
dział 854 - Edukacyjna opieka
50 042,0
54 675,0
55 652,7
wychowawcza
rozdział 85410 - Internaty
49 719,8
54 198,0
55 279,7
i bursy szkolne
§ 4010 Wynagrodzenia
21 338,3
28 892,0
25 922,3
osobowe pracowników
rozdział 85415 - Pomoc
materialna dla uczniów
10,6
33,0
28,0
o charakterze socjalnym
§ 3240 Stypendia dla uczniów
10,6
33,0
28,0
rozdział 85416 - Pomoc
materialna dla uczniów
246,2
285,0
250,7
o charakterze motywacyjnym
§ 3240 Stypendia dla uczniów
244,2
282,0
247,7
rozdział 85446 - Dokształcanie
65,4
159,0
94,3
i doskonalenie nauczycieli
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
41,4
102,0
68,2
korpusu służby cywilnej
dział 921 - Kultura i ochrona
9 191,0
15 615,0
12 615,0
dziedzictwa narodowego
rozdział 92114 - Pozostałe
7 000,0
13 436,0
10 436,0
instytucje kultury
§ 2550 Dotacja podmiotowa
z budżetu dla państwowej
7 000,0
9 436,0
10 436,0
instytucji kultury
rozdział 92118 - Muzea
2 191,0
2 179,0
2 179,0
§ 2480 Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej
2 191,0
2 179,0
2 179,0
instytucji kultury
Część 33 - Rozwój wsi
7 101 088,2 4 034 920,0 5 714 655,9
w tym:
dział 010 - Rolnictwo
7 086 867,4 4 018 678,0 5 698 209,0
i łowiectwo
rozdział 01001 - Centrum
23 426,4
32 881,0
32 881,0
Doradztwa Rolniczego

60

Wykonanie
6

2 494,6

3 171,9

w tym
niewygasające
6a

0,0

0,0

6:3
7
100,8

97,0

97,6

%
8

9

90,2

97,5

111,8

92,0

99,5

0,0

161,2

4 662,6

0,0

120,0

0,0

6:5

125,9

1 445,1

6 944,2

6:4

x

91,8

x

99,7

1 137,5

0,0

179,2

88,0

94,8

839,7

0,0

167,9

89,2

94,8

x

x

320,7

320,7

55 008,1

0,0

873,8

250,0

109,9

0,0 6414,0

54 655,7

250,0

28,0

0,0

25 697,1

109,9

59,2 100,0
100,6

98,8

88,9

99,1

100,8

98,9

0,0

120,4

28,0

0,0

264,2

84,8 100,0

247,3

0,0

101,3

87,7

99,8

55,2

0,0

54,1

80,9

250,3

74,1

12 615,0

264,2

0,0

101,7

0,0

113,3

0,0

133,3

137,3

10 436,0

0,0

149,1

2 179,0

0,0

99,5

10 436,0

2 179,0

0,0

0,0

84,8 100,0

87,8

46,6

99,8
78,6

80,8 100,0

77,7 100,0

149,1

110,6 100,0

99,5

100,0 100,0

100,0 100,0

5 681 634,1

181 126,6

80,0 140,8

99,4

5 666 012,8

181 126,6

80,0

99,4

29 074,1

3 486,2

124,1

141,0
88,4

88,4
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1
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1.1.
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2
§ 2840 Dotacja celowa
z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
ustawowo określonych zadań
bieżących realizowanych
przez pozostałe jednostki
sektora finansów publicznych
rozdział 01002 - Wojewódzkie
ośrodki doradztwa rolniczego
§ 2840 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie
lub dofinansowanie ustawowo
określonych zadań bieżących
realizowanych przez pozostałe
jednostki sektora finansów
publicznych
rozdział 01024 - Działalność
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa
§ 2808 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do
sektora finansów publicznych
rozdział 01027 - Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
§ 2009 Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączęniem wydatków klasyfikowanych w § 205
rozdział 01095 - Pozostała
działalność
§ 4610 koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego
Dział 750 - Administracja
publiczna
rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej
§ 4020 Wynagrodzenia
osobowe członków korpusu
służby cywilnej
dział 752 - Obrona narodowa
rozdział 75212 - Pozostałe
wydatki obronne
§ 4300 Zakup usług
pozostałych
Część 35 - Rynki rolne
w tym:
dział 010 - Rolnictwo
i łowiectwo
rozdział 01023 - Inspekcja
Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych
§ 4020 Wynagrodzenia
osobowe członków korpusu
służby cywilnej
rozdział 01095 - Pozostała
działalność
§ 4300 Zakup usług
pozostałych
dział 750 - Administracja
publiczna

Wykonanie
2020 r.1)
3

Ustawa

2)

4

Budżet po
zmianach

2021 r.

tys. zł
5

Wykonanie
6

w tym
niewygasające
6a

6:3
7

6:4

6:5

%
8

9

13 679,2

13 845,0

13 845,0

13 836,2

0,0

101,1

99,9

99,9

234 395,5

277 859,0

279 086,0

276 129,7

37 604,4

117,8

99,4

98,9

211 572,7

206 499,0

206 556,2

206 534,4

0,0

97,6

2 894,0

4 954,0

4 263,0

2 867,9

0,0

99,1

57,9

67,3

1 841,5

3 152,0

3 152,0

1 824,8

0,0

99,1

57,9

57,9

6 825 896,6

3 702 411,0

5 381 175,2

5 357 321,9

140 036,0

78,5

144,7

99,6

3 647 845,3

1 603 335,0

3 100 900,2

3 100 648,5

0,0

85,0

193,4 100,0

254,9

573,0

803,8

619,2

0,0

242,9

47,3

14 209,8

100,0

16 179,0

287,5

16 401,0

0,0

498,1

235,6
96,3

15 576,9

0,0

109,6

16 179,0

16 401,0

15 576,9

0,0

109,6

10 170,5

10 813,0

10 944,1

10 944,0

0,0

107,6

11,0

63,0

45,9

44,4

0,0

403,6

63,0

45,9

108,1

235,6

14 209,8

11,0

100,0 100,0

44,4

0,0

403,6

96,3

77,0

81,9

95,0

95,0

101,2 100,0
70,5

96,7
x

70,5

96,7

11,0

40 098,0

0,0

44 635,0

0,0

44 633,0

40,7

43 982,9

0,0

0,0

370,0

109,7

x

98,5

98,5

32 628,9

36 057,0

36 055,0

35 657,3
34 006,8

0,0

0,0

109,3

98,9

98,9

14 592,7

16 727,0

16 766,8

16 766,8

0,0

114,9

1 790,6

0,0

0,0

1 639,3

0,0

91,6

30 789,4

1 839,5
7 465,1

34 358,0

1 699,0
8 568,0

34 358,0

1 697,0
8 568,0

61

1 650,5
8 315,6

0,0
0,0

110,4

89,7

111,4

99,0

99,0

100,2 100,0
97,1

97,3

97,1

97,1

x

x

Załączniki
Lp.
1

3.1.

4.

4.1.
IV.
1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

Wyszczególnienie

2
rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
cywilnej
dział 752 - Obrona narodowa
rozdział 75212 - Pozostałe
wydatki obronne
§ 4300 Zakup usług
pozostałych
Część 62 – Rybołówstwo
w tym:
dział 010 - Rolnictwo
i łowiectwo
rozdział 01027 - Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
§ 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205
dział 050 - Rybołówstwo
i rybactwo
rozdział 05004 - Główny
Inspektorat Rybołówstwa
Morskiego
§ 4020 Wynagrodzenia
osobowe członków korpusu
służby cywilnej
rozdział 05006 - Zarybianie
polskich obszarów morskich
§ 2830 Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
rozdział 05011 - Program
Operacyjny Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007–2013 oraz
Program Operacyjny
Rybactwo i Morze 2014–2020
§ 2009 Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
rozdział 05095 - Pozostała
działalność
§ 4390 Zakup usług
obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
dział 750 - Administracja
publiczna
rozdział 75001 - Urzędy
naczelnych i centralnych
organów administracji
rządowej

Wykonanie
2020 r.1)
3

Ustawa

2)

4

Budżet po
zmianach

2021 r.

tys. zł
5

Wykonanie
6

w tym
niewygasające
6a

6:3
7

7 465,1

8 568,0

8 568,0

8 315,6

0,0

111,4

5 585,7

4 125,0

6 193,0

6 191,7

0,0

110,8

4,0
4,0

10,0
100 789,0

0,0

10,0

171 067,7

0,0

10,0

5 767,9

4,0

%
8

9

97,1

97,1

150,1 100,0

0,0

250,0

129 831,9

10,0

117 672,4

0,0

0,0

250,0

5 768,0

5 768,0

5 767,5

0,0
0,0

100,0

100,0

100,0 100,0

4 326,0

4 326,0

4 326,0

4 325,7

0,0

100,0

100,0 100,0

145 570,3

11 443,2

79 682,0

11 889,0

103 121,6
12 463,6

92 476,3

11 941,2

0,0

0,0

63,5

104,4

100,4

4 174,9

4 049,0

4 391,9

4 391,2

0,0

105,2

108,5 100,0

4 998,8

5 000,0

5 000,0

4 996,1

0,0

127 472,0

59 460,0

82 325,0

73 105,2

127 472,0

59 460,0

82 325,0

1 656,3

3 333,0

19 727,5
19 727,5

4 998,8

1 242,1

5 768,0

5 000,0

10,0

6:5

10,0

5 767,9

10,0

6:4

5 768,0

x

68,8 116,8

90,6

100,0 100,0

116,1

89,7

95,8

99,9

99,9

0,0

57,4

122,9

88,8

73 105,2

0,0

57,4

122,9

88,8

3 333,0

2 433,8

0,0

146,9

73,0

73,0

15 321,0

20 934,3

19 420,6

0,0

98,4

126,8

92,8

15 321,0

20 934,3

19 420,6

0,0

98,4

126,8

92,8

62

0,0

99,9

x

99,9

942,1

0,0

100,0 100,0

99,9

0,0

4 996,1

250,0

99,9

0,0

5 000,0

5 767,5

0,0

100,0 100,0

75,8

x

x

Załączniki
Lp.
1

4.

4.1.

Wyszczególnienie

2
§ 4028 Wynagrodzenia
osobowe członków korpusu
służby cywilnej
dział 752 - Obrona narodowa
rozdział 75212 - Pozostałe
wydatki obronne
§ 4300 Zakup usług
pozostałych

Wykonanie
2020 r.1)
3

Ustawa

2)

4

Budżet po
zmianach

2021 r.

tys. zł
5

Wykonanie
6

5 250,6

2 667,0

5 265,0

5 265,0

2,0

18,0

8,0

8,0

2,0
0,0

18,0
0,0

8,0

0,0

8,0

8,0

w tym
niewygasające
6a

0,0

0,0

0,0

0,0

6:3

6:4

6:5

%
8

7

9

100,3

197,4 100,0

400,0

44,4 100,0

400,0
x

44,4 100,0
x

x

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu
państwa zweryfikowanych przez NIK.
1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
2) Ustawa budżetowa na rok 2021.
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Załączniki

7.5. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCIACH 32 – ROLNICTWO, 33 – ROZWÓJ WSI,
35 – RYNKI ROLNE, 62 – RYBOŁÓWSTWO
Wykonanie 2020 r.

Lp.

Przeciętne
Wynagrodzenia1)
Wyszczególnienie zatrudnienie
wg Rb-701
2)
wg Rb-70

1
2
Ogółem część 32, 33,
35 i 62 wg statusu
zatrudnienia3)
Część 32 I.
Rolnictwo
dział 010
1.
- Rolnictwo
i łowiectwo
rozdział 01011
- Krajowa Stacja
1.1. Chemiczno-Rolnicza
01
rozdział 01019
- Krajowe
1.2. Centrum Hodowli
Zwierząt
01
rozdział 01021
- Główny
Inspektorat
1.3. Weterynarii
01
02
03
Rozdział 01032
- Państwowa
Inspekcja
Ochrony Roślin i
1.4. Nasiennictwa
01
02
03
rozdz. 01035
- Graniczne
Inspektoraty
1.5.
Weterynarii
01
03
dział 750
2.
- Administracja
publiczna
rozdział 75001
- Urzędy
naczelnych
i centralnych
organów
2.1. administracji
rządowej
01
02
03
dział 801
3
- Oświata
i wychowanie
rozdział 80115
- Technika
3.1.
01
14

osoby
3

tys. zł
4

Wykonanie 2021 r.
Przeciętne
Przeciętne
miesięczne
miesięczne
Przeciętne
wynagrodzenie
wynagrodzenie
Wynagrodzenia1)
zatrudnienie
brutto na 1
brutto na
wg Rb-701
2)
wg Rb-70
pełnozatrudnionego
1 pełnozatrudnionego
zł
osoby
tys. zł
zł
5
6
7
8

8:5
%
9

4 625

347 992,0

6 270,1

5 397

429 100,3

6 625,6

105,7

4 265

314 625,4

6 147,4

4 836

372 473,8

6 418,4

104,4

868

64 283,7

6 171,6

1 106

81 862,2

6 168,0

99,9

507

31 246,2

5 135,8

498

32 360,5

5 415,1

105,4

77

6 922,3

7 491,7

73

7 137,1

8 147,4

108,8

110

10 772,5
261,4
546,3
9 964,8

8 161,0

7 261,1
15 175,0
7 984,6

108

3
4
101

11 285,6

244,4
690,9
10 350,3

8 708,0

6 788,9
14 393,8
8 539,9

106,7

71

6 360,9

7 465,8

325

21 696,0

5 563,1

74,5

5
2
64

378,3
371,5
5 611,1

6 305,0
15 479,2
7 306,1

62
2
261

3 105,4
390,9
18 199,7

4 173,9
16 287,5
5 810,9

66,2
105,2
79,5

7
96

548

387,5
8 594,3

58 497,6

4 613,1
7 460,3

8 895,6

6
96

549

337,7
9 045,3

62 461,8

4 690,3
7 851,8

548

58 497,6

8 895,6

549

56
3
489

4 248,0
533,1
53 716,5

6 321,4
14 808,3
9 154,1

56
3
490

3
3
104

103

8 981,8

2 447

169 223,6

598
1 495

32 348,1
112 451,1

2 093

144 799,2

7 266,8

102

9 383,0

7 665,8

105,5

9 481,1

106,6

62 461,8

9 481,1

106,6

4 765,6
588,2
57 108,0

7 091,7
16 338,9
9 712,2

112,2
110,3
106,1

5 763,0

2 725

200 721,2

4 507,8
6 268,2

657
1 657

39 897,5
131 217,3

5 765,2

2 314

64

93,5
94,9
107,0

171 114,8

6 138,3
6 162,3

5 060,6
6 599,1

101,7
105,2

106,5
106,9

112,3
105,3

Załączniki
Wykonanie 2020 r.

Lp.
1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.
II.
1.

1.1.

Przeciętne
Wynagrodzenia1)
Wyszczególnienie zatrudnienie
wg Rb-701
wg Rb-702)
2
rozdział 80116
- Szkoły
policealne
01
14
rozdział 80117
- Branżowe
szkoły I i II
stopnia
01
14
rozdział 80140
- Placówki
kształcenia
ustawicznego
i centra
kształcenia
zawodowego
01
14
rozdział 80146
- Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
01
14
rozdział 80151
- Kwalifikacyjne
kursy zawodowe
01
14
rozdział 80152
-Realizacja zadań
wymagajacych
stosowania
specjalnej
organizacji nauki
i metod pracy dla
dzieci i młodzieży
(…)
14
dział 854
- Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Rozdział 85410
- Internaty i
bursy szkolne
01
14
Część 33 Rozwój wsi
dział 750
- Administracja
publiczna
rozdział 75001
- Urzędy
naczelnych
i centralnych
organów
administracji
rządowej
01
02
03

osoby
3

tys. zł
4

Wykonanie 2021 r.
Przeciętne
Przeciętne
miesięczne
miesięczne
Przeciętne
wynagrodzenie
wynagrodzenie
Wynagrodzenia1)
zatrudnienie
brutto na 1
brutto na
wg Rb-701
wg Rb-702)
pełnozatrudnionego
1 pełnozatrudnionego
zł
osoby
tys. zł
zł
5
6
7
8

8:5
%
9

2

119,4

4 975,0

2

64,5

2 687,5

54,0

239

16 355,4

5 702,7

279

20 280,4

6 057,5

106,2

1
1

41,8
77,6

3 483,3
6 466,7

1
1

34,6
29,9

2 883,3
2 491,7

82,8
38,5

40
199

1 995,0
14 360,4

4 156,3
6 013,6

40
239

2 267,6
18 012,8

4 724,2
6 280,6

37

2 613,8

5 886,9

37

2 643,3

5 953,4

101,1

9
28

440,7
2 173,1

4 080,6
6 467,6

8
29

449,2
2 194,1

4 679,2
6 304,9

114,7
97,5

7
2

551,3
200,9

6 563,1
8 370,8

7
2

546,9
204,3

6 510,7
8 512,5

99,2
101,7

9

752,2

6 964,8

61

4 072,0

5 562,8

751,2

6 955,6

69

4 971,6

6 004,3

107,9

6

511,6

7 105,6

15

895,4

4 974,4

70,0

6

402

511,6

22 620,5

7 105,6
4 689,2

15

456

895,4

27 428,6

4 974,4
5 012,5

70,0

106,9

402

22 620,5

4 689,2

456

27 428,6

5 012,5

106,9

13
48

687,2
3 384,8

9

113,7
104,4

4 405,1
5 876,4

13
56

775,6
4 196,0

4 971,8
6 244,0

99,9

112,9
106,3

204
198

101

9 090,8
13 529,7

11 128,5

3 713,6
5 694,3

9 181,9

229
227

97

11 289,4
16 139,2

12 021,7

4 108,2
5 924,8

10 327,9

112,5

101

11 128,5

9 181,9

97

12 021,7

10 327,9

112,5

101

11 128,5

9 181,9

97

12 021,7

10 327,9

112,5

x
1
100

x
185,9
10 942,6

x
15 491,7
9 118,8

1
1
95

95,7
166,4
11 759,6

7 975,0
13 866,7
10 315,4

x
89,5
113,1

65

110,6
104,0
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Wykonanie 2020 r.

Lp.
1
III.
1.

1.1.

2.

2.1.

IV.
1.

1.1.

2.

2.1.

Przeciętne
Wynagrodzenia1)
Wyszczególnienie zatrudnienie
wg Rb-701
wg Rb-702)
2
Część 35 - Rynki
rolne
dział 010
- Rolnictwo
i łowiectwo
rozdział 01023
- Inspekcja
Jakości
Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
01
02
03
dział 750
- Administracja
publiczna
rozdział 75001
- Urzędy
naczelnych
i centralnych
orga-nów
administracji
rządowej
02
03
Część 62
- Rybołówstwo
Dział 050
- Rybołówstwo
i rybactwo
Rozdział 05004
- Główny
Inspektorat
Rybołówstwa
Morskiego
01
02
03
dział 750
- Administracja
publiczna
rozdział 75001
- Urzędy
naczelnych i
centralnych organów
administracji
rządowej
01
02
03

osoby
3

259

tys. zł
4

22 238,1

Wykonanie 2021 r.
Przeciętne
Przeciętne
miesięczne
miesięczne
Przeciętne
wynagrodzenie
wynagrodzenie
Wynagrodzenia1)
zatrudnienie
brutto na 1
brutto na
wg Rb-701
wg Rb-702)
pełnozatrudnionego
1 pełnozatrudnionego
zł
osoby
tys. zł
zł
5
6
7
8

8:5
%
9

7 155,1

280

25 503,4

7 590,3

106,1

204

16 120,4

6 585,1

227

18 734,7

6 877,6

104,4

204

16 120,4

6 585,1

227

18 734,7

6 877,6

104,4

7
2
195

371,4
309,2
15 439,8

4 421,4
12 883,3
6 598,2

8
2
217

488,6
314,7
17 931,4
6 768,7

5 089,6
13 112,5
6 886,1

10 642,6

115,1
101,8
104,4

114,8

55

6 117,7

9 269,2

53

6 768,7

10 642,6

114,8

1
54

185

102,3
6 015,4

18 383,0

8 525,0
9 283,0

8 280,6

1
52

184

128,8
6 639,9

19 101,4

10 733,3
10 640,9
8 651,0

125,9
114,6

104,5

78

7 694,7

8 220,8

81

7 916,0

8 144,0

99,1

78

7 694,7

8 220,8

81

7 916,0

8 144,0

99,1

23
0
55

107

2 059,8
0,0
5 634,9

10 688,3

7 463,0
0,0
8 537,7

8 324,2

20
2
59

103

1 633,8
372,6
5 909,6

11 185,4

6 807,5
15 525,0
8 346,9

9 049,7

91,2
x
97,8

108,7

107

10 688,3

8 324,2

103

11 185,4

9 049,7

108,7

7
1
99

627,9
147,1
9 913,3

7 475,0
12 258,3
8 344,5

6
0
97

638,5
30,3
10 516,6

8 868,1
x
9 034,9

118,6
x
108,3

55

6 117,7

9 269,2

53

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
zweryfikowanego przez NIK.
1) Zgodnie z załącznikiem nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.), w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość
wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy
oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401-405 oraz § 406
dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie
dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej).
2) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
3) Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej i oznacza: 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, 03 – członkowie korpusu służby cywilnej,
14 – nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.
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Załączniki

7.6. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCIACH 32 – ROLNICTWO,
33 – ROZWÓJ WSI, 62 – RYBOŁÓWSTWO
Lp.

Wyszczególnienie1)

1
2
Ogółem części 32, 33 i 62, z tego:

2020 r.

Wykonanie

3
22 889 326,2

2021 r.
Ustawa
Budżet po
budżetowa²)
zmianach
tys. zł
4
5
8 925 732,0 21 139 109,2

6:3

Wykonanie

6:4

6:5

6
21 103 028,0

7
92,2

%
8
236,4

9
99,8

I.

Część 32- Rolnictwo

13 602,8

30 965,0

30 965,0

26 110,6

192,0

84,3

84,3

1.

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

838,3

-

-

-

-

dział 801 - Oświata i wychowanie

12 764,5

30 965,0

30 965,0

26 110,6

-

-

2.

-

-

84,3

6 386,0

6 759,1

12 261,7

5 786,5

1136,6

111,7

84,3

3 566,9

13 734,3

204,6

89,2

8 062,4

99,3

59,3

77,0

1.1.
2.1.
2.2.

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020
Program Operacyjny Wiedza,
Edukacja, Rozwój 2014–2020

838,3

1 078,8

-

10 977,0

-

162,2

-

90,6

-

85,6

II.

Regionalne Programy Operacyjne na
lata 2014–2020

1.

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.2.
III.

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014–2020

411 168,5

3 905 962,0
208 068,0

5 886 796,0
279 733,2

5 886 305,1
249 058,2

60,5

119,7

100,0

1.

dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

409 412,1

204 108,0

274 475,6

246 592,7

60,2

120,8

89,8

2.

dział 750 - Administracja publiczna

1 756,4

3 960,0

5 257,6

2 465,5

140,4

62,3

46,9

2.3.
1.1.

1.1.
2.1.
1)

2)

Część 33 - Rozwój wsi

I filar Wspólnej Polityki Rolnej
Część 62 - Rybołówstwo

Program Operacyjny Rybactwo
i Morze 2014–2020
Program Operacyjny Rybactwo
i Morze2014–2020

8 118,8

22 464 554,9

13 602,0

8 686 699,0

10 471,6

20 828 411,0

20 827 859,2

92,7

239,8

100,0

22 464 554,9

8 686 699,0

20 828 411,0

20 827 859,2

92,7

239,8

15 658 888,3
6 805 666,6

4 780 737,0

14 941 615,0

14 941 554,1

95,4

86,5

312,5

100,0

100,0
89,0

409 412,1
1 756,4

204 108,0

274 475,6

3 960,0

5 257,6

246 592,7
2 465,5

60,2

140,4

150,7

120,8
62,3

89,8

46,9

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb–28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i rocznego sprawozdania Rb–28UE WPR
z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – po
weryfikacji przez NIK.
Ustawa budżetowa na rok 2021.
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Załączniki

7.7. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister Finansów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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Warszawa, 28 czerwca 2022 r.

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Znak sprawy: DKA.on.0910.1.2022
Telefon: 16-20
E-mail: Sylwia.Witenberg@minrol.gov.pl

Pan
Marian Banaś
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

Dotyczy: Informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r.
w częściach 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi oraz 35 - Rynki rolne oraz
62 - Rybołówstwo

Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na pismo z 10 czerwca br. znak KRR.430.001.2022, KRR.430.003.2022
oraz KRR.430.004.2022, przy którym przesłana została Informacja o wynikach kontroli
wykonania budżetu państwa w 2020 r. w częściach 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi,
35 - Rynki rolne oraz 62 - Rybołówstwo (dalej Informacja NIK), zgodnie z art. 64 ust. 2
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 przedstawiam następujące
stanowisko.
W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie nieefektywnego
nadzoru Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej Ministra RiRW) nad Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiMR) oraz Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa (dalej KOWR) w realizacji planów finansowych tych agencji oraz planu
finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, uprzejmie informuję o podjętych
działaniach w tym zakresie.
Na spotkaniu z przedstawicielami ARiMR, KOWR oraz Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych 12 maja br. omówione zostały działania zapobiegające
powstawaniu przekroczeń kwot ujętych w planach finansowych agencji wykonawczych
i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wykazanych w sprawozdaniach
Rb-35 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej
1

Dz. U. z 2020 r. poz. 1200.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
telefon: +48 22 250 01 18, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo

i Rb-40 Sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej, planu finansowego
agencji wykonawczej. Przekroczenia w 2021 r. dotyczyły głównie wydatków, które w tych
planach nie mogły być zaplanowane: wpłat na PFRON, zwrotów niewykorzystanych dotacji
z roku ubiegłego, środków pochodzących z rezerwy celowej w zakresie realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Na spotkaniu przedstawiono odpowiedź Ministra Finansów2 (zał. 1) na wystąpienie Ministra
RiRW3 (zał. 2), dotyczące wykazywania w sprawozdaniach wydatków na PFRON
i prezentacji zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym, oraz zobowiązano
przedstawicieli agencji wykonawczych do przedkładania zmian planów finansowych
w terminach umożliwianych dokonanie wydatków zgodnie z planem.
W następstwie stanowiska zajętego w ww. odpowiedzi Ministerstwo Finansów w projekcie
zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego
sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej4,
przekazanym 26 maja br. do uzgodnień międzyresortowych, zaproponowało:
1) nieujmowanie w formularzu ,,PF-OSPR - Projekt planu finansowego agencji
wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych
zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami
uzupełniającymi”
środków
otrzymywanych
od
dysponenta
I-go
stopnia
oraz przekazanych przez KOWR na finansowanie i współfinansowanie projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających
zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA,
2) nieujmowanie w planach zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa
otrzymanych w roku poprzednim, dokonywanych w okresie przejściowym, o którym
mowa w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa5, tj. zwrotów dotacji
dotyczących poprzedniego roku, a kasowo dokonywanych w roku następnym.
Faktyczny przepływ środków z tytułu tych zwrotów będzie prezentowany jedynie
w sprawozdaniach z wykonania planów, sporządzanych na podstawie rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej6,
w dodanym w tym celu specjalnym wierszu.
Odnosząc się do wniosku dot. dokonywania płatności na rzecz wykonawców, po uprzednim
dokumentowaniu odbioru wykonanych prac w ramach zawartych umów cywiloprawnych,
uprzejmie informuję, że pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kontroli
merytorycznej i formalno-rachunkowej dowodów księgowych dołożą wszelkich starań
służących zachowaniu zasad gospodarowania środkami publicznymi oraz będą
intensyfikować działania mające na celu zapewnienie rzetelności i zgodności
z przepisami.
Jednocześnie informuję, że 21 czerwca 2022 r. Wicepremier Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi skierował do dyrektorów departamentów i biur pismo dotyczące przestrzegania
Pismo MF do MRiRW z 5 maja 2022 r. znak FG1.4370.6.2022.
Pismo MRiRW do MF z 19 kwietnia2022 r. znak DBD.ap.073.10.2022.3.
4 Dz. U. z 2022 r. poz. 745.
5 Dz. U. z 2021 r. poz. 259.
6 Dz. U. z 2022 r. poz. 144.
2
3

2

postanowień umów zawartych z wykonawcami oraz regulacji wewnętrznych
obowiązujących w MRiRW w zakresie organizacji udzielania zamówień i dokonywania
zakupów oraz instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Z poważaniem
w/z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rafał Romanowski
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1. Wystąpienie Ministra RiRW z 19.04.2022 r. znak DBD.ap.073.10.2022.3.
2. Pismo Ministra Finansów z 5.05.2022 r. znak FG1.4370.6.2022.

3

Warszawa, 19 kwietnia 2022 r.
Znak sprawy: DBD.ap.073.10.2022.3

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Pan
Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

Dotyczy: sporządzania sprawozdań z wykonania planu finansowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szanowny Panie Ministrze,
w nawiązaniu do pisma z dnia 22.03.2022 r. znak DBD.ap.073.10.2022.1 w sprawie
możliwości dokonywania zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR) wartości stanów planowanych do osiągnięcia na początek i koniec roku
oraz uwzględniając wyniki Najwyższej Izby Kontroli z kontroli wykonania budżetu państwa
w 2021 r. obejmujące również ocenę sprawozdań Rb-40 Agencji za poszczególne kwartały
2021 r. - uprzejmie proszę o stanowisko odnośnie do prezentacji danych w następującym
zakresie:
1.

Wydatki z tytułu zrealizowanych wpłat na PFRON proponuję ujmować począwszy
od bieżącego roku w planie finansowym oraz sprawozdaniach Rb-40 ARiMR w
zbiorczej pozycji „Podatki i opłaty, w tym:” (w cz. A poz. III,1.8, w cz. B poz. III,1.7).
Obecnie ww. wydatki wykazywane są w wyodrębnionej podpozycji „wpłaty na
PFRON” (w cz. A planu poz. III, 1.8.6, a w cz. B planu poz. III, 1.7.7) stanowiącej
składową pozycji „Podatki i opłaty, w tym:”.
Biorąc pod uwagę termin dokonywania wydatków z tytułu wpłat na PFRON (do 20
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot spełnił przesłanki
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
telefon: +48 22 250 01 18, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo

powodujące powstanie obowiązku opłaty składki na PFRON) przyjęcie jednolitego
sposobu prezentacji w planie finansowym i sprawozdaniach Rb-40 w zbiorczej
pozycji „Podatki i opłaty, w tym:” ograniczy ryzyko wystąpienia ewentualnych
przekroczeń planu wydatków, co budzi zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli.
2.

Proponuję rozważenie zmiany sposobu prezentacji zwrotów niewykorzystanych
dotacji w roku ubiegłym poprzez pomniejszenie stanu środków pieniężnych na
początek kolejnego roku. We wzorze formularza PF-OSPR Projekt planu
finansowego agencji wykonawczej (…) (1), oraz w planie finansowym ARiMR na
2022 r., stanowiącym załącznik nr 11 (tabela 7) do ustawy budżetowej na rok 2022
nie występuje pozycja zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym, które
wykazywane są w sprawozdaniach Rb-40w latach 2020-2021 w poz. B.III,6 na
podstawie stanowiska Ministerstwa Finansów wyrażonego w piśmie z dnia 3
stycznia 2020 r., znak BP5.4154.20.2019.
Na etapie ustalania planu finansowego ARiMR na rok budżetowy oraz dokonywania
jego zmian Agencja zakłada pełne wykorzystanie dotacji pochodzących z budżetu
państwa w roku na który zostały przyznane. Wydatki ujęte w planie finansowym
realizowane są do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego, tym samym nie
jest możliwe zaplanowanie zwrotów z ww. tytułu. Zwroty niewykorzystanych dotacji
dotyczą przychodów roku poprzedzającego rok zwrotu i zasadnym jest, aby w
wykonaniu pomniejszały stan środków pieniężnych na początek kolejnego roku
(analogicznie jak dla części A).

Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze zbliżający się termin sporządzania
sprawozdania Rb-40 w 2022 roku, uprzejmie proszę Pana Ministra o pilne odniesienie się
do powyższych propozycji, a także odpowiedź na pismo z 22.03.2022 r.

Z poważaniem
z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

2

Podstawa prawna:
(1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego
sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Do wiadomości:
Pani Beata Nowosielska, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych
dostępna jest pod adresem:
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 5 maja 2022 roku
Sprawa:
Znak sprawy:
Kontakt:

Sporządzanie sprawozdania Rb-40 z
wykonania planu finansowego przez
ARiMR
FG1.4370.6.2022
Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Dotyczy sporządzania sprawozdania Rb-40 z wykonania planu finansowego
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Szanowny Panie Ministrze,
odpowiadając na pismo z 19 kwietnia 2022 roku znak: DBD.ap.073.10.2022.3, uprzejmie
informuję, co następuje:
Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego ujmowania wpłat na PFRON w planie finansowym
ARiMR oraz w Rb-40, informuję, że nie zgłaszam uwag do propozycji Pana Ministra
przedstawionej w przedmiotowym piśmie, dotyczącej ujmowania wpłat na PFRON
w zbiorczej pozycji „Podatki i opłaty, w tym:”, bez wyodrębniania podpozycji.
W kwestii prezentowania w sprawozdaniu Rb-40 zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku
ubiegłym, uprzejmie informuję, że aktualne pozostaje stanowisko wyrażone w piśmie
Ministerstwa Finansów z 3 stycznia 2020 r. znak: BP5.4154.20.2019.
Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy. Plan ten
ujmuje się w ustawie budżetowej, a następnie w sprawozdaniu z wykonania tej ustawy.
Z wykonania tego planu sporządza się kwartalne sprawozdania Rb-40 w zakresie danych
i w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ustawy budżetowej. Część A planu
finansowego agencji wykonawczej jest sporządzana w układzie memoriałowym, a część B
w układzie kasowym. Wobec powyższego także sprawozdanie z wykonania tego planu
powinno być prezentowane w takim samym układzie jak plan finansowy. Kwoty wykazane
w tych sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej
i powinny odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenia finansowe w danym okresie.

ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 55 55 • fax: +48 22 694 36 84 • e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

1/2

Ostateczną decyzję co do ujmowania danych w sprawozdaniu podejmuje kierownik jednostki
sektora finansów publicznych, który dysponuje pełnią wiedzy o stanie faktycznym
określonego zdarzenia i może dokonać szczegółowej analizy charakteru danego zdarzenia.

Podstawa prawna
1. Art. 21 ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),
2. § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) oraz § 13 ust. 1 załącznika nr 35 do tego
rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
Ministra Finansów
Sekretarz Stanu
Sebastian Skuza
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 4 lipca 2022 roku
Sprawa:
Znak sprawy:
Kontakt:

Informacja o wynikach kontroli –
wykonanie budżetu państwa w
2021 r. w częściach: 32, 33, 35, 62
FG1.0811.2.2022
Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Marian Banaś
Prezes
Najwyższa Izba Kontroli

Dotyczy informacji o wynikach kontroli odnośnie do wykonania
budżetu państwa w 2021 r. w częściach 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój
wsi, 35 – Rynki rolne, 62 – Rybołówstwo
Szanowny Panie Prezesie,
W związku z pismem z 15 czerwca 2022 roku znak: KBF.461.1.2022, przy którym przesłano
m.in. Informację o wynikach kontroli w ww. częściach budżetowych, zawierającą wniosek
skierowany dla Ministra Finansów odnośnie do uelastycznienia regulacji dotyczących
dokonywania zmian w planach finansowych agencji wykonawczych, co przyczyni się do
efektywniejszego zarządzania środkami publicznymi przez te agencje, uprzejmie informuję,
co następuje:
W trakcie uzgodnień międzyresortowych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr UD 327), który wprowadza
zmiany m.in. w art. 21 uofp (w tym dodanie nowych ust. 5a i 5b). Zmiany te dotyczą m.in.
umożliwienia rozszerzenia elementów rocznego planu finansowego. Przewidziano również
możliwość wprowadzenia zmian w planach finansowych, które nie będą wymagały opinii
Ministra Finansów i sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu. Propozycje te mają na
celu uelastycznienie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących dokonywania zmian
w planach finansowych agencji wykonawczych, a co za tym idzie – zasad gospodarowania
środkami publicznymi.
Po uzgodnieniach międzyresortowych jest również projekt rozporządzenia Ministra Finansów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (nr w wykazie 546), który zawiera
zmiany w załączniku nr 42 pn. „Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do WPFP
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oraz projektu ustawy budżetowej”, dotyczącym instrukcji sporządzania projektów planów
na podstawie formularzy m.in. PF-OSPR.
Zgodnie z projektowanymi przepisami, w ww. projektach planów nie ujmuje się zwrotów
niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa otrzymanych w roku poprzednim
dokonywanych w okresie przejściowym, o którym mowa w § 22 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu
wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259), tj. zwrotów dotacji dotyczących
poprzedniego roku, a kasowo dokonywanych w roku następnym. Faktyczny przepływ
środków z tytułu tych zwrotów powinien być zaprezentowany jedynie w sprawozdaniach
z wykonania planów, sporządzanych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 144), w dodanym
w tym celu specjalnym wierszu.
Powyższe inicjatywy legislacyjne wpisują się w odpowiedź na wniosek przedstawiony
w Informacji o wynikach kontroli.
Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
Ministra Finansów
Sekretarz Stanu
Sebastian Skuza
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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