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Skróty i niektóre terminy uŜywane w Informacji 

 

ARiMR lub Agencja - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Bank funduszowy - Bank, który zawarł z ARiMR umowę na obsługę zrestrukturyzowanych długów  
i kredytów preferencyjnych w ramach FRiOR 

FRiOR - Fundusz Restrukturyzacji i OddłuŜenia Rolnictwa 

MF - Ministerstwo Finansów 

MRiRW  - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

NaleŜności - NaleŜności są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe 
o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, 
które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych 

Ustawa o utworzeniu 
ARiMR 

- Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa1 

Ustawa o ARiMR - Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa2 

Wierzytelności 
ARiMR dotyczące 
środków FRiOR 

- Wierzytelności przejęte przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z dniem 19 stycznia 1994 r., na mocy art. 12 ustawy z dnia 
29  grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

Windykacja 
naleŜności  
cywilnoprawnych 

- Przez windykację naleŜności cywilnoprawnych naleŜy rozumieć wezwanie 
dłuŜnika do uregulowania długu oraz wszczęcie egzekucji komorniczej na 
podstawie tytułów egzekucyjnych (tytuły egzekucyjne wymienione są  
w art. 777 § 1 kpc 

Zespół - Zespół do spraw opiniowania wniosków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa o umorzenie wierzytelności Agencji dotyczących środków Funduszu 
Restrukturyzacji i OddłuŜenia Rolnictwa powołany przez Ministra Finansów 
decyzją z dnia 19 lipca 2004 r. Nr 1/RR 

                                                 
1  Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264 ze zm. – ustawa uchylona z dniem 23 czerwca 2008 r. 
2  Dz. U. Nr 98, poz. 634. 
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1. WPROWADZENIE 

Temat kontroli Umarzanie wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji 
i  OddłuŜenia Rolnictwa. 

Numer kontroli P/08/111/KSR. 

Uzasadnienie  
podjęcia  
kontroli 

Kontrola planowa, podjęta z inicjatywy NajwyŜszej Izby Kontroli. 
Jej przeprowadzenie sugerowała równieŜ Sejmowa Komisja 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu kontroli uzasadniały takŜe 
wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK w latach 2003-
2007, m.in. wykonania rocznych planów finansowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a takŜe pytania  
i interpelacje poselskie oraz senatorskie. 

Cel kontroli Celem kontroli było dokonanie oceny działań Ministerstwa 
Finansów oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w zakresie zobowiązań wobec ARiMR dotyczących środków 
FRiOR poprzez: umarzanie długu, rozkładanie zadłuŜenia na raty 
lub odraczanie terminu spłaty zadłuŜenia. 

Główne 
zagadnienia  
objęte tematyką 
kontroli 

Uregulowania wewnętrzne dotyczące przyjmowania, 
ewidencjonowania i rozpatrywania wniosków o wyraŜenie zgody 
na umorzenie, rozłoŜenie na raty lub odroczenie terminu spłaty 
wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR, zgodność 
rozpatrywania tych wniosków z przyjętymi uregulowaniami 
wewnętrznymi, stan wierzytelności Agencji dotyczących środków 
FRiOR, działania w zakresie umorzeń, rozkładania na raty lub 
odraczania terminu spłaty ww. wierzytelności, podejmowane 
przez ARiMR po 30 kwietnia 2007 r. oraz sprawowanie nadzoru 
przez MF oraz ARiMR. 

Badaniami kontrolnymi objęto okres od 17 października 2003 r.3 do 30 czerwca 2008 r.  

Kontrolą objęto działalność 2 jednostek: Ministerstwa Finansów oraz Centrali 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kontrola została przeprowadzona na 
podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli4, pod względem legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od 5 maja 2008 r. 
do  26 września 2008 r.  

Wykaz podmiotów skontrolowanych stanowi załącznik 5.2. do Informacji. 

                                                 
3 Początek tego okresu wynikał z daty wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy 

o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 171, poz. 1661), a jego 
zakończenie - z postanowień Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Dz. U. L 236 
z 23.09.2003 r., s. 17): nowe kraje członkowskie nie będą mogły stosować pomocy państwa na 
dotychczasowych zasadach po upływie 3 lat od przystąpienia do UE, tj. po 30 kwietnia 2007 r. 

4 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
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2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, 
działania Ministerstwa Finansów i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w zakresie zobowiązań wobec ARiMR dotyczących środków FRiOR 
poprzez: umarzanie długu, rozkładanie zadłuŜenia na raty lub odraczanie terminu 
spłaty zadłuŜenia. 

Przestrzegane były zasady określone w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. 
o  utworzeniu ARiMR i stosowano jednolite kryteria przy rozpatrywaniu wniosków 
dłuŜników o umarzanie lub rozłoŜenie zadłuŜenia na raty. W analizie kontrolnej 
739 spośród 2.054 złoŜonych wniosków, tj. 36,0%, nie wystąpiły przypadki 
udzielenia umorzeń i rozłoŜenia na raty wierzytelności osobom nieuprawnionym. 

Stwierdzone w kontroli nieliczne przypadki uchybień formalnych nie miały 
istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. W okresie objętym kontrolą, stan wierzytelności FRiOR (kapitału) przejętych przez 
ARiMR na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmniejszył się z 80.934,7 tys. zł 
(stan na dzień 31 grudnia 2003 r.) do 50.773,5 tys. zł (stan na dzień 30 czerwca 
2008 r.), tj. o 37,3% (str. 19). 

2. W okresie od 17 października 2003 r. do 30 kwietnia 2007 r. wpłynęły do ARiMR  
2.054 wnioski dłuŜników o umorzenie w całości lub w części oraz o rozłoŜenie na 
raty wierzytelności ze środków FRiOR (str. 20), z czego: 

− 1.097 rozpatrzono pozytywnie − w przypadku 40 wniosków nie doszło do 
podpisania umowy z powodu m.in. spłaty zadłuŜenia, odmowy podpisania umowy 
przez dłuŜników lub niemoŜliwości ustalenia miejsca pobytu dłuŜników, 

− 484 rozpatrzono negatywnie - z uwagi na niespełnienie przez dłuŜników przesłanek 
do umorzenia, określonych w art. 10d ww. ustawy, 

− 426 zwrócono - z powodu nieuzupełnienia wniosków w 14 dniowym terminie, 
określonym w art. 10e ust. 6, zgodnie z art. 10e ust. 7 ww. ustawy, 

− 43 spośród 105 wniosków złoŜonych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2007 r. − nie 
rozpatrzono, gdyŜ nie zawierały wystarczających informacji i dokumentów 
potwierdzających sytuację majątkową dłuŜników, 

− 4 nie rozpatrzono − z uwagi na śmierć wnioskodawców. 

3. Na podstawie wniosków ARiMR, kierowanych do Ministra Finansów, w sprawie 
wyraŜenia zgody na umorzenie wierzytelności Agencji dotyczących środków 
FRiOR, Minister Finansów udzielił 763 zgody na umorzenie wierzytelności, na 
łączną kwotę 150.290,1 tys. zł. Minister Finansów odmówił udzielenia zgody na 
umorzenie wierzytelności przedstawionych w 3 wnioskach ARiMR na kwotę 
857,0 tys. zł (str. 21). 
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4. W okresie od 17 października 2003 r. do 30 kwietnia 2007 r. zawarto ogółem 
1.1265 umów o umorzenie i rozłoŜenie na raty wierzytelności na łączną kwotę 
152.520,4 tys. zł, z czego 987 umów na kwotę 139.418,3 tys. zł dotyczyło 
umorzenia  zadłuŜenia w całości, 63 umowy na kwotę 11.615,6  tys. zł 
dotyczyły  umorzenia zadłuŜenia w części oraz 76 umów na kwotę 1.486,5 tys. zł 
dotyczyło rozłoŜenia zadłuŜenia na raty (str. 21). 

5. NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do: 

− Przestrzegania zasad oraz kryteriów rozpatrywania wniosków dłuŜników 
określonych w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu ARiMR. W analizie 
kontrolnej 739 spośród 2.054 złoŜonych wniosków, tj. 36,0%, nie stwierdzono 
przypadków udzielenia umorzeń i rozłoŜenia na raty wierzytelności osobom 
nieuprawnionym (str. 23-24). 

− Działań informacyjnych Agencji odnośnie moŜliwości ubiegania się o umorzenie 
wierzytelności ARiMR dotyczących FRiOR, polegających na skierowaniu pism 
informujących o wejściu w Ŝycie ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie 
ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa6 do 
„banków funduszowych”7 i urzędów wojewódzkich, umieszczeniu informacji 
w  siedzibach oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji oraz na stronie 
internetowej ARiMR, a takŜe kierowaniu pism do dłuŜników, którzy zwracali się do 
Agencji o  umorzenie zadłuŜenia przed wejściem w Ŝycie ww. ustawy (str. 15). 

− Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie wierzytelności Agencji 
z  tytułu środków FRiOR (str. 27). 

6. W ocenie NIK, powołany przez Ministra Finansów Zespół do spraw opiniowania 
wniosków ARiMR kierowanych do Ministra Finansów, w sprawie wyraŜenia zgody na 
umorzenie wierzytelności Agencji dotyczących środków FRiOR sprawnie realizował 
postawione przed nim zadania (str. 23).  

7. NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę, Ŝe w opracowanej i stosowanej od 2004 r. 
w  ARiMR Procedurze postępowania przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie 
w  całości zadłuŜenia lub o umorzenie części długu i rozłoŜenie na raty spłaty 
pozostałej wierzytelności powstałej ze środków FRiOR nie określono szczegółowych 
zasad prowadzenia rejestru wniosków oraz ustalenia faktycznej wielkości 
zadłuŜenia i terminów weryfikacji dokumentacji załączonej do wniosków. Ponadto 
nie określono rodzaju dokumentów, które powinny składać się na kompletny 
wniosek kierowany do Ministra Finansów przez Prezesa ARiMR. Spowodowało 
to  m.in. nieujęcie w rejestrze 70  wniosków o umorzenie, ponownie złoŜonych 
przez dłuŜników (str. 16). 

 

                                                 
5  Pozytywnie rozpatrzony wniosek skutkował zawarciem jednej lub większej ilości umów z dłuŜnikiem. 
6   Dz. U. Nr 171, poz. 1661. 
7  Banki, które zawarły z ARiMR umowy na obsługę zrestrukturyzowanych długów i kredytów 

preferencyjnych w ramach FRiOR. 
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8. Minister Finansów nie określił co powinien zawierać kierowany do niego wniosek 
Prezesa ARiMR. Ponadto Minister Finansów uznał, iŜ nie miał obowiązku 
weryfikacji wniosków ARiMR pod względem ich kompletności i wiarygodności 
(str. 18). 

9. Minister Finansów nie ustalił szczegółowych procedur i zasad rozpatrywania 
ww.  wniosków przez powołany przez niego Zespół do spraw opiniowania wniosków 
ARiMR. Zespół ten, w sprawach budzących wątpliwości - np. z powodu braku 
udokumentowanych informacji, czy danemu dłuŜnikowi umarzano juŜ wierzytelności 
Agencji oraz braku informacji o aktualnej sytuacji majątkowej dłuŜników (stwierdzono 
łącznie 48 takich przypadków) - zwracał się do ARiMR o udzielenie dodatkowych 
informacji i wyjaśnień, m.in. telefonicznie. W ocenie NIK, uzyskane telefonicznie 
informacje z ARiMR, mogły być obarczone ryzykiem, co do ich rzetelności (str. 18). 

10. Po rozpatrzeniu, w dniach 26-27 kwietnia 2007 r., 99 wniosków ARiMR, Zespół nie 
wydał pisemnych opinii o spełnieniu przesłanek upowaŜniających Ministra Finansów 
do wyraŜenia zgody na umorzenie wnioskowanych wierzytelności ze środków FRiOR. 
Zespół przedstawił jedynie projekty pism zawierające rozstrzygnięcia Ministra 
Finansów w przedmiotowych sprawach. Minister Finansów wyraził zgodę na 
umorzenie wszystkich wierzytelności objętych tymi wnioskami, na łączną kwotę 
33.052,8 tys. zł (str. 23). 

11. Stwierdzono przewlekłą weryfikację przez ARiMR wniosków pod względem 
kompletności załączonej do nich dokumentacji. Spośród 266 niekompletnych 
wniosków, 149 weryfikowano ponad 30 dni, w tym 11 – ponad 300 dni, a jeden 
nawet 750 dni (str. 24-25). 

12. W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe nie zaplanowano i nie przeprowadzono audytów 
i  kontroli wewnętrznych w zakresie umarzania wierzytelności ARiMR dotyczących 
środków FRiOR. Minister Finansów i Prezes ARiMR uzasadnili to brakiem 
sygnałów o nieprawidłowościach oraz małą liczbą pracowników departamentów 
kontrolnych (str. 28). 

13. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie informowała dłuŜników 
o  moŜliwości umarzania zadłuŜenia w ramach pomocy de minimis na podstawie 
rozporządzenia Komisji WE nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis 
w  sektorze produkcji rolnej8 (oraz przed dniem 1 stycznia 2008 r. – na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr  1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady 
de  minimis dla sektora rolnego)9. Po 30 kwietnia 2007 r. do ARiMR nie wpłynęły 
wnioski o umorzenie zadłuŜenia wierzytelności ARiMR dotyczących FRiOR 
w  ramach ww. pomocy (str. 26). 

 

                                                 
8 Dz.U. UE L. 337 z 21.12.2007 r., s. 35. 
9 Dz.U. UE L. 325 z 28.10.2004 r., s. 4. 
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2.3. Uwagi końcowe i wnioski10 

W ocenie NIK, problem wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR 
nie został w pełni rozwiązany. Po 30 kwietnia 2007 r. nie rozpatrywano wniosków 
o  umorzenie i rozłoŜenie na raty zadłuŜenia, skutkiem czego odsetki od tych 
wierzytelności wzrastają. Mając powyŜsze na uwadze, niezaleŜnie od wyraŜonej 
opinii11, NIK wskazuje na konieczność podjęcia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi działań mających na celu opracowanie i przedłoŜenie Komisji Europejskiej 
programu, określającego zasady udzielania pomocy publicznej poprzez umarzanie 
wierzytelności ARiMR, w tym dotyczących FRiOR. Wymóg notyfikacji takich działań 
został wskazany przez Prezesa Rady Ministrów w uzasadnieniu do projektu ustawy 
o  ARiMR (Sejm RP VI kadencji, Nr druku 223 z dnia 5 lutego 2008 r.). 

 

                                                 
10 Wnioski wynikające z kontroli przeprowadzonych w MF i Centrali ARiMR zostały przedstawione 

w rozdziale 4.2. niniejszej Informacji. 
11 Por. w rozdziale 3.2.7. niniejszej Informacji. 
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3. WAśNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

3.1.  Zarys prawny oraz uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne  

3.1.1. Zarys prawny 

Zasady umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu spłaty wierzytelności 

Agencji dotyczących środków FRiOR, zostały określone w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. 

o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej ustawą 

o utworzeniu ARiMR. Zasady te zostały wprowadzone z dniem 17 października 2003 r., 

tj. z dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o utworzeniu 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zgodnie z art. 10c ustawy o utworzeniu ARiMR, Prezes Agencji moŜe umarzać 

w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać terminy spłat wierzytelności 

Agencji dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i OddłuŜenia Rolnictwa. 

Wierzytelność Funduszu moŜe być umorzona, jeŜeli wystąpi co najmniej jedna 

z przesłanek, wymienionych w art. 10d ust. 1 ustawy o utworzeniu ARiMR, tj.: 

− wierzytelności Funduszu nie odzyskano w wyniku przeprowadzonego 

postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego, 

− zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie 

uzyska się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności 

Funduszu lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 

− nie moŜna ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłuŜnika będącego osobą 

fizyczną albo dłuŜnik zmarł, nie pozostawiając Ŝadnego majątku lub pozostawił 

ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo 

pozostawił przedmioty codziennego uŜytku domowego, których łączna wartość nie 

przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych, 

− egzekucja wierzytelności Funduszu zagraŜa waŜnym interesom dłuŜnika, w tym 

jego egzystencji, w przypadku gdy dłuŜnik: 

a)  poniósł szkody spowodowane klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów 

atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, osuwisk ziemi, huraganu, poŜaru 

lub plagi gryzoni, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach, 

b)  stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, 

− dłuŜnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, 

przy jednoczesnym braku majątku, z którego moŜna by egzekwować wierzytelność 
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Funduszu, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności Funduszu nie przechodzi  

z mocy prawa na osoby trzecie. 

W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 15,0 tys. złotych, 

umorzenie wierzytelności Funduszu wymaga zgody ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych (art. 10d ust. 3 ustawy o utworzeniu ARiMR). 

Zgodnie z art. 10d ust. 5 ustawy o utworzeniu ARiMR, Prezes Agencji moŜe 

umorzyć wierzytelność Funduszu bez wniosku dłuŜnika, gdy: 

− nie moŜna ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłuŜnika będącego osobą 
fizyczną albo dłuŜnik zmarł, nie pozostawiając Ŝadnego majątku lub pozostawił 
ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo 
pozostawił przedmioty codziennego uŜytku domowego, których łączna wartość nie 
przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, 

− dłuŜnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, 
przy jednoczesnym braku majątku, z którego moŜna by egzekwować wierzytelność 
Funduszu, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności Funduszu nie przechodzi  
z mocy prawa na osoby trzecie. 

W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 15,0 tys. zł, 

informacja o tym umorzeniu, obejmująca imię, nazwisko, miejsce zamieszkania 

(miejscowość) dłuŜnika, cel kredytowania, przesłankę oraz kwotę umorzenia, jest 

informacją publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest 

niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 10d ust. 6 ustawy 

o  utworzeniu ARiMR). 

W myśl art. 10e omawianej ustawy, wniosek dłuŜnika o umorzenie wierzytelności 

Funduszu powinien zawierać w szczególności: 

− imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 
wnioskodawcy, 

− kwotę zadłuŜenia, z wyodrębnieniem odsetek, 

− podanie przyczyn ubiegania się o umorzenie całości lub części zadłuŜenia, 

− informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłuŜnika, 

− informację, czy wnioskodawcy umarzano juŜ wierzytelność Agencji. 

Wniosek o częściowe umorzenie wierzytelności Funduszu, powinien zawierać takŜe: 

− proponowane terminy i kwoty spłaty zadłuŜenia, 

− wskazanie źródeł pokrycia spłat zadłuŜenia w terminach zaproponowanych przez 

wnioskodawcę. 
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W przypadku poniesionej szkody, powstałej z przyczyn losowych, określonych 

w art. 10d ust. 1 pkt 4 lit. a omawianej ustawy, dłuŜnik składa wniosek za pośrednictwem 

wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, który potwierdza 

wysokość szkód poniesionych przez dłuŜnika w wyniku klęski, oszacowanych przez 

komisję powołaną przez wojewodę. Wojewoda przesyła Prezesowi Agencji wniosek 

dłuŜnika wraz z protokołem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję. 

W przypadku niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (art. 10d ust. 1 pkt 4 

lit. b ustawy o utworzeniu ARiMR), dłuŜnik dołącza do wniosku potwierdzające 

prawomocne orzeczenie lekarskie o: 

− stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników12 albo 

− całkowitej niezdolności do pracy, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych13. 

W przypadku złoŜenia wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów, Prezes 

Agencji zwraca się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie w terminie 14 dni. 

W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę ww. terminu, wniosek nie 

podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy. 

Umorzenie wierzytelności Funduszu, rozłoŜenie na raty lub odroczenie terminu ich 

spłaty następuje na podstawie umowy zawartej między Agencją a dłuŜnikiem (art. 10f 

ustawy o utworzeniu ARiMR). Umowa określa w szczególności: 

− warunki spłaty pozostałej części wierzytelności Funduszu - w przypadku umorzenia tej 

wierzytelności w części, 

− warunki i terminy spłat pozostałej wierzytelności Funduszu - w przypadku rozłoŜenia 

na raty lub odroczenia terminu spłaty tej wierzytelności. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do umów stosuje się przepisy prawa 

cywilnego (art. 10f ust. 3 ustawy o utworzeniu ARiMR). 

Omawiana wyŜej ustawa o utworzeniu ARiMR utraciła moc z dniem 23 czerwca 

2008 r.  

Od dnia 24 czerwca 2008 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o ARiMR, 

Agencja prowadzi sprawy przejęte od Funduszu Restrukturyzacji i OddłuŜenia Rolnictwa  

w zakresie zobowiązań i wierzytelności finansowych tego Funduszu. 

                                                 
12 Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm. 
13 Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm. 
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W myśl art. 24 ww. ustawy Prezes Agencji moŜe umarzać w całości lub w części, 

rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji, przypadających jej  

w związku z wykonywaniem zadań finansowych wyłącznie z krajowych środków 

publicznych. 

Przesłanki stanowiące podstawę umorzenia wierzytelności Agencji, wymienione  

w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o ARiMR, nie zostały zmienione w stosunku do 

zapisów art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o utworzeniu ARiMR. Natomiast 

zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ARiMR w przypadku, gdy nie moŜna ustalić miejsca 

zamieszkania lub pobytu dłuŜnika będącego osobą fizyczną lub gdy dłuŜnik zmarł albo gdy 

dłuŜnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, 

umorzenie wierzytelności Agencji następuje na podstawie oświadczenia Prezesa Agencji. 

Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o ARiMR - do umorzenia wierzytelności Agencji, 

której kwota przekracza 15,0 tys. zł, jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, a zgodnie z ust. 5 - informacja o umorzeniu kwoty powyŜej 

15,0 tys. zł jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji 

publicznej i jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.  

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis  

w sektorze produkcji rolnej14 istnieje moŜliwość stosowania pomocy de minimis  

w rolnictwie w przypadku, gdy nie przekracza ona kwoty 7 500 euro dla jednego 

beneficjenta w okresie 3 lat. Zapis art. 5 przywoływanego wyŜej rozporządzenia Komisji 

WE uchyliło z dniem 1 stycznia 2008 r. rozporządzenie (WE) nr 1860/2004  

(z dnia 06 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE  

w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego15). Poprzednie 

rozporządzenie nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. przewidywało maksymalną 

kwotę pomocy w wysokości 3.000 euro dla jednego beneficjenta w okresie 3 lat. 

 

3.1.2. Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

Fundusz Restrukturyzacji i OddłuŜenia Rolnictwa (FRiOR) funkcjonował w latach 

1992-1993. Jego głównym celem było zniwelowanie negatywnych skutków wzrostu 

zobowiązań finansowych sektora rolno-przetwórczego wobec banków, powstałych na 

skutek gwałtownego wzrostu oprocentowania kredytów bankowych. Cel ten postanowiono 

osiągnąć poprzez wykup ze środków budŜetowych wierzytelności banków w stosunku do 

zadłuŜonych podmiotów oraz udzielenie, ze środków budŜetowych, kredytów 

preferencyjnych (naprawczych lub modernizacyjnych). Szczegółowe zasady 

funkcjonowania FRiOR określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 

                                                 
14 Dz.U. UE L. 337 z 21.12.2007 r., s. 35. 
15 Dz.U. UE  L. 325 z 28.10.2004 r., s. 4. 
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1992 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji  

i OddłuŜenia Rolnictwa16. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejęła zobowiązania  

i wierzytelności FRiOR z dniem 19 stycznia 1994 r. na mocy art. 12 ustawy z dnia  

29 grudnia 1993 r. o utworzeniu ARiMR. Wobec trudności w dochodzeniu przejętych 

wierzytelności, ustawą z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzono moŜliwość – w uzasadnionych 

przypadkach – umarzania w całości lub w części, rozkładania na raty lub odroczenia 

terminu spłaty tych wierzytelności. Umorzenia, rozłoŜenia na raty lub odroczenia terminu 

spłaty moŜe dokonywać Prezes ARiMR. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu 

przekracza 15,0 tys. zł, umorzenie wierzytelności wymaga zgody ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.  

 

                                                 
16 Dz. U. Nr 49, poz. 222 ze zm. 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Działania informacyjne podjęte przez ARiMR w celu realizacji ustawowych 
zadań w zakresie umorzeń i rozłoŜenia na raty wierzytelności Agencji 
dotyczących środków FRiOR 

W celu realizacji zadań nałoŜonych na Agencję przepisami ustawy z dnia 29 grudnia 
1993 r. o utworzeniu ARiMR, Agencja podjęła następujące działania: 

− Do banków funduszowych skierowano pisma informujące o wejściu w Ŝycie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz informujące, Ŝe z uwagi na fakt, iŜ 
obsługa zadłuŜenia prowadzona jest przez banki, zachodzić będzie konieczność 
kaŜdorazowo, po wpłynięciu wniosku dłuŜnika i przed jego rozpatrzeniem, 
uzyskania z banku: danych odnośnie kwoty naleŜności przypadającej Agencji od 
dłuŜnika w rozbiciu na kapitał (naleŜność główną), odsetki i obciąŜające dłuŜnika 
koszty (zastępstwa procesowego, postępowania egzekucyjnego, itp.); 

− W grudniu 2003 r. urzędy wojewódzkie zostały pisemnie poinformowane  
o zadaniach, jakie zostały im powierzone przepisami w/w ustawy; 

− DłuŜnicy, którzy zwracali się do Agencji o umorzenie zadłuŜenia przed wejściem  
w Ŝycie w/w ustawy, byli pisemnie poinformowani o moŜliwości ubiegania się  
o umorzenie wierzytelności ARiMR dotyczących FRiOR w trybie wymienionej na 
wstępie ustawy. 

Ponadto banki funduszowe wysłały do dłuŜników informację o moŜliwości 
wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Agencji o umorzenie lub rozłoŜenie zadłuŜenia na raty. 

W celu upowszechnienia informacji o umorzeniach, rozłoŜeniu na raty lub 
odroczeniu terminu spłat : 

− w siedzibach oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji została 
wywieszona informacja o umorzeniach, 

− na stronie internetowej MRiRW i Agencji umieszczono informację o zasadach 
umorzeń długów z tytułu FRiOR, 

− ukazało się szereg informacji prasowych na ten temat zarówno w prasie lokalnej 
jak i ogólnopolskiej. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania informacyjne ARiMR 
o  moŜliwości ubiegania się o umorzenie lub rozłoŜenie na raty wierzytelności Agencji 
dotyczących środków FRiOR na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu 
ARiMR. 
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3.2.2. Organizacja procesu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków 

W Agencji, postępowanie przy rozpatrywaniu wniosków regulowała Procedura 

postępowania przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie całości zadłuŜenia lub o umorzenie 

części długu i rozłoŜenie na raty spłaty pozostałej wierzytelności powstałej ze środków 

FRiOR. Procedura ta nie miała jednak charakteru dokumentu zatwierdzonego przez 

Kierownictwo ARiMR. O przyjętym w Agencji trybie rozpatrywania wniosków  

o umorzenie wierzytelności FRiOR, określonym w ww. procedurze, został poinformowany 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem Prezesa Agencji z dnia 19 listopada 2004 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgłosił zastrzeŜeń ani teŜ nie wskazał innego trybu 

postępowania w sprawie ww. wniosków. 

Wnioski o umorzenie lub rozłoŜenie na raty wpływające do Agencji były 

rejestrowane w Kancelarii ARiMR i w komórce organizacyjnej zajmującej się 

rozpatrywaniem ww. wniosków. W okresie od 21 lutego 2003 r. do 7 grudnia 2003 r. był to 

Zespół Finansowy, w okresie od 8 grudnia 2003 r. do 15 sierpnia 2005 r. - Biuro Windykacji 

NaleŜności, w okresie od 16 sierpnia 2005 r. do 24 sierpnia 2007 r. Departament Zarządzania 

NaleŜnościami i Windykacji oraz od 25 sierpnia 2007 r. Departament Windykacji. 

Po sprawdzeniu, czy wniosek dotyczy umorzenia wierzytelności FRiOR  

i skompletowaniu kopii dokumentów, uzupełniany był rejestr wniosków. W sytuacji, gdy 

stwierdzono, Ŝe wniosek był niekompletny kierowano pismo do dłuŜnika o uzupełnienie 

wniosku. 

Stwierdzono, Ŝe ww. procedura nie określała: 

− formy i treści rejestru, jak równieŜ sposobu jego prowadzenia i kontroli, 

− terminów weryfikacji wniosków pod względem kompletności, 

− czynności związanych z weryfikowaniem wielkości zadłuŜenia podanej we wniosku 

dłuŜnika i określeniem faktycznej wielkości zadłuŜenia, 

− zawartości wniosków kierowanych do Ministra Finansów. 

W ww. procedurze, jako alternatywne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację 

majątkową dłuŜnika stanowiły: odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, decyzja 

o  wysokości podatku rolnego, a w przypadku braku nieruchomości – stosowne 

zaświadczenie lub oświadczenie. 

Strukturę ww. dokumentów, dla próby 397 z  739, tj. 53,7% wniosków objętych 

badaniem w toku kontroli, przedstawia rysunek 1. 
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Rysunek 1. Struktura dołączonych do wniosków dokumentów potwierdzających 
aktualną sytuację majątkową dłuŜników 

oświadczenie lub 
zaświadczenie - brak 

nieruchomości
5,5%

decyzja o wysokości 
podatku rolnego

8,6%

wypis z rejestru 
gruntów
8,3%

odpis księgi 
wieczystej

77,6%

 

Źródło: według ustaleń NIK 

 

W przypadku stwierdzenia, Ŝe wniosek spełnia przesłanki do umorzenia, ARiMR 

występowała do banku funduszowego o wyliczenie aktualnej wysokości zadłuŜenia  

z rozbiciem na: kapitał/naleŜność główna, odsetki oraz wszelkie ewentualne koszty 

dochodzenia roszczenia (sądowe, egzekucyjne). Przekazywane przez banki wyliczenia 

zadłuŜeń weryfikowane były w oparciu o załączone wywody wyliczenia zadłuŜenia, które 

zawierały dokonane spłaty i sposób wyliczenia odsetek. 

W przypadku wniosków wymagających zgody Ministra Finansów sporządzany był, 

na podstawie ww. notatki, wniosek do MF podpisywany przez Prezesa Agencji.  

Ww. wniosek do MF był uprzednio akceptowany przez dyrektora właściwego 

departamentu i Głównego Księgowego ARiMR. 

W dniu 19 lipca 2004 r. Minister Finansów decyzją Nr 1/RR powołał Zespół do 

spraw opiniowania wniosków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

o umorzenie wierzytelności Agencji dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji  

i OddłuŜenia Rolnictwa. Do zadań Zespołu naleŜało m.in.  

− analiza wniosków umorzeniowych otrzymywanych z ARiMR; 

− wydawanie do wniosków, o których mowa wyŜej, opinii, czy zachodzą przesłanki 

upowaŜniające Ministra Finansów do wyraŜenia zgody na umorzenie wierzytelności 

powstałej ze środków FRiOR i przedkładanie ich Ministrowi Finansów wraz 

z  projektem pisma zawierającego rozstrzygnięcie Ministra Finansów, co do wyraŜenia 

zgody na umorzenie. 
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W skład Zespołu weszli przedstawiciele 5 departamentów MF, w tym 

Departamentu Prawnego oraz Departamentu ds. Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Przewodniczącym Zespołu został dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej  

i Rolnictwa (obecnie Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa). 

Minister Finansów nie określił co powinien zawierać kierowany do niego wniosek 

Prezesa ARiMR. Ponadto Minister Finansów uznał, iŜ powołany przez niego Zespół, 

nie miał obowiązku weryfikacji wniosków ARiMR pod względem ich kompletności  

i wiarygodności. 

Minister Finansów nie ustalił równieŜ szczegółowych procedur i zasad rozpatrywania 

ww. wniosków przez powołany przez niego Zespół do spraw opiniowania wniosków 

ARiMR. Zespół ten, w sprawach budzących wątpliwości - np. z powodu braku 

udokumentowanych informacji, czy danemu dłuŜnikowi umarzano juŜ wierzytelności 

Agencji oraz braku informacji o aktualnej sytuacji majątkowej dłuŜników (stwierdzono 

łącznie 48 takich przypadków) - zwracał się do ARiMR o udzielenie dodatkowych 

informacji i wyjaśnień, m.in. telefonicznie. W ocenie NIK, uzyskane telefonicznie 

informacje z ARiMR, mogły być obarczone ryzykiem, co do ich rzetelności. 

Po sporządzeniu umów kierowano pisma informujące dłuŜników o pozytywnej 

decyzji i konieczności podpisania umowy. Następowało zgłoszenie wierzytelności do 

Departamentu Księgowości. Umowy jednostronnie podpisane przez osoby upowaŜnione 

przez Prezesa Agencji kierowane były do biur powiatowych ARiMR bliskich miejsca 

zamieszkania dłuŜnika lub analogicznie banku. W rejestrze wniosków nie odnotowywano 

daty zwrotu podpisanych umów z biur powiatowych lub banków. 

Stwierdzono, Ŝe stosowane procedury zapewniały jednolitość postępowania  

i przestrzegania zasad określonych ustawą przy umarzaniu i rozkładaniu na raty 

wierzytelności ARiMR dotyczących FRiOR. 
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3.2.3. Stan wierzytelności Agencji dotyczących środków FRiOR 

W okresie objętym kontrolą, stan wierzytelności FRiOR (kapitału) przejętych 
przez ARiMR na mocy art. 12 ust. 1 ustawy o utworzeniu ARiMR zmniejszył się  
z 80.934,7 tys. zł (stan na dzień 31 grudnia 2003 r.) do 50.773,5 tys. zł (stan na dzień 
30 czerwca 2008 r.), tj. o 37,3%. Stan naleŜności, z tytułu udzielonych kredytów ze 
środków FRiOR w okresie objętym kontrolą, według ksiąg rachunkowych ARiMR, 
przedstawiają tabela 1 i rysunek 2. 

 

Tabela 1. Stan wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów ze środków FRiOR 
 

Lp. Data Kredyty 
modernizacyjne 
i naprawcze w zł 

Wykup 
wierzytelności w zł 

Razem w zł 

1. 31 grudnia 2003 r. 27 036 034,70 53 898 705,43 80 934 740,13 

2. 31 grudnia 2004 r. 27 430 781,73 51 744 212,93 79 174 994,66 

3. 31 grudnia 2005 r. 28 068 478,17 47 092 945,66 75 161 423,83 

4. 31 grudnia 2006 r. 24 752 621,75 40 887 071,40 65 639 693,15 

5. 30 kwietnia 2007 r. 23 996 542,37 39 200 327,89 63 196 870,26 

6. 31 grudnia 2007 r. 20 927 147,67 30 857 795,19 51 784 942,86 

7. 30 czerwca 2008 r. 20 777 054,78 29 996 454,92 50 773 509,70 

Źródło: według danych ARiMR dla NIK 

 

Rysunek 2. Stan wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów ze środków FRiOR 
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Źródło: według danych ARiMR dla NIK 
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3.2.4. Liczba i struktura wniosków 

W okresie od 17 października 2003 r. do 30 kwietnia 2007 r., do ARiMR wpłynęły 
2.054 wnioski o umorzenie w całości lub w części oraz o rozłoŜenie na raty 
wierzytelności ze środków FRiOR (rysunek 3), z czego: 

− 1.097 rozpatrzono pozytywnie – w przypadku 40 wniosków nie doszło do podpisania 
umowy z powodu m.in. spłaty zadłuŜenia, odmowy podpisania umowy przez 
dłuŜników lub niemoŜliwości ustalenia miejsca pobytu dłuŜników, 

− 484 rozpatrzono negatywnie – z uwagi na niespełnienie przez dłuŜników przesłanek do 
umorzenia, określonych w art. 10d ustawy o utworzeniu ARiMR, 

− 426 zwrócono - z powodu nieuzupełnienia wniosków w 14 dniowym terminie 
określonym w art. 10e ust. 6, zgodnie z art. 10e ust. 7 ww. ustawy, 

− 43 spośród 105 wniosków złoŜonych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2007 r. – nie 
rozpatrzono. Agencja wyjaśniła, Ŝe wnioski te nie zostały rozpatrzone, gdyŜ nie 
zawierały wystarczających informacji i dokumentów potwierdzających sytuację 
majątkową dłuŜników i w związku z powyŜszym uznano, Ŝe nie było moŜliwe 
przeprowadzenie całej procedury rozpatrzenia sprawy w terminie do 30 kwietnia 
2007 r., tj. m.in. zgromadzenie niezbędnych dokumentów, uzyskania wyliczenia 
zadłuŜenia przez Bank oraz w przypadku, gdy zadłuŜenie przekraczało 15,0 tys. zł 
opracowania i przesłania wniosku do MF w celu jego rozpatrzenia, 

− 4 nie rozpatrzono - z uwagi na śmierć wnioskodawców. 

Rysunek 3. Struktura wniosków złoŜonych do ARiMR w okresie od 17 października 
2003 r. do 30 kwietnia 2007 r. 
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53,4%

  

Źródło: według danych ARiMR dla NIK 

Po 30 kwietnia 2007 r. do ARiMR wpłynęło 91 wniosków, przy czym ostatni 
wniosek wpłynął 4 października 2007 r. Wnioski te pozostawiono bez rozpatrzenia.  
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Prezes ARiMR skierował do MF łącznie 766 wniosków17 na kwotę 151.147,1 tys. zł. 
Na podstawie wyników analiz wniosków ARiMR dokonanych przez Zespół oraz 
wydanych opinii, Minister Finansów udzielił 763 zgody na umorzenie, na łączną kwotę 
150.290,1 tys. zł. Minister Finansów odmówił udzielenia zgody na umorzenie 
wierzytelności przedstawionych w 3 wnioskach ARiMR na kwotę 857,0 tys. zł. 
Przyczynami odmowy było w jednym przypadku posiadanie przez dłuŜnika znacznego 
majątku pozwalającego na spłacenie zadłuŜenia bez obawy zagroŜenia jego egzystencji, 
w drugim – wysokie dochody uzyskiwane przez dłuŜnika z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, a w trzecim – względy formalne, tj.  wniosek nie zawierał 
stanowiska Prezesa ARiMR w sprawie zasadności umorzenia. 

Badania kontrolne wykazały, Ŝe do 30 kwietnia 2007 r., jak równieŜ po tym 
terminie do ARiMR nie wpłynęły wnioski dotyczące umorzenia w ramach pomocy 
de minimis. 

3.2.5. Liczba i struktura umów 

W okresie od 17 października 2003 r. do 30 kwietnia 2007 r. zawarto ogółem 1.126 
umów o umorzenie i rozłoŜenie na raty na kwotę 152.520,4 tys. zł (kapitał 50.066,8 tys. zł, 
odsetki 100.193,4 tys. zł, koszty 2.260,2 tys. zł). Z 1.126 umów - 987 umów na kwotę 
139.418,3 tys. zł dotyczyło umorzenia zadłuŜenia w całości, 63 umowy na kwotę 
8.955,9 tys. zł dotyczyły umorzenia w części, a w pozostałym zakresie na kwotę 
2.659,7 tys. zł dokonano rozłoŜenia na raty, 76 umów na kwotę 1.486,5 tys. zł dotyczyło 
rozłoŜenia zadłuŜenia na raty (rysunek 4a i 4b oraz tabela 2). Szczegóły dotyczące liczby 
i  wartości zawartych umów przestawiono w Załączniku 5.1 do Informacji. 

Rysunek 4. Struktura zawartych umów o umorzenie i rozłoŜenie na raty wierzytelności 
ARiMR dotyczących FRiOR 
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Źródło: według danych ARiMR dla NIK 

                                                 
17 Wnioski, w których jednostkowa kwota przekraczała 15 tys. zł. 
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Tabela 2. Struktura zawartych umów o umorzenie i rozłoŜenie na raty wierzytelności 
ARiMR dotyczących FRiOR 

    Umowy ogółem     
Lp. Okres podpisania 

umowy liczba kwota ogółem z zł kapitał w zł odsetki w zł koszty w zł 

1 2003 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2004 r. 61 4 043 282,67 1 428 705,06 2 520 186,62 94 390,99 

3 2005 r. 249 20 706 750,85 7 890 054,42 12 367 281,61 423 974,13 

4 2006 r. 323 44 356 837,26 16 249 943,92 27 870 542,31 676 543,40 

5 
od 1stycznia 2007 r.  
do 31 marca 2007 r. 142 16 184 139,67 4 501 013,65 11 538 895,07 208 144,76 

6 
od 1 kwietnia 2007 r. 
do 30 kwietnia 2007 r. 351 67 229 463,33 22 137 913,38 45 896 499,28 857 142,57 

7 po 1 maja 2007 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 suma 1126 152 520 473,78 50 066 873,04 100 193 404,89 2 260 195,85 

Źródło: według danych ARiMR dla NIK 

Spośród 1.126 zawartych umów, podstawą całkowitego umorzenia w 709 przypadkach, 

tj. w 63,1% zawartych umów, było uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu 

egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji 

wierzytelności Funduszu lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne 

(art.10d ust.1 pkt 2 ustawy o utworzeniu ARiMR)18, w 2 przypadkach (0,2%) był ww. art.10d 

ust.1 pkt 2 i brak moŜliwości ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu dłuŜnika (art.10d 

pkt 3 ww. ustawy), w 5 przypadkach (0,4%) było zagroŜenie - w wyniku egzekucji 

wierzytelności Funduszu - waŜnych interesów dłuŜnika, w tym jego egzystencji, 

w  przypadku gdy dłuŜnik poniósł szkody spowodowane klęską suszy, gradobicia, 

nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, osuwisk ziemi, 

huraganu, poŜaru lub plagi gryzoni (art.10d ust.1 pkt 4 lit. a) i stał się niezdolny do pracy 

w gospodarstwie rolnym (art.10d ust.1 pkt 4 lit. b), w  17  przypadkach (1,5%) był 

ww.  art.10d ust.1 pkt 4 lit. b, w 26 przypadkach (2,3%) był ww. art.10d ust.1 pkt 2 i pkt 4 

lit.  a, w 228 przypadkach (20,2%) był ww. art.10d ust.1 pkt 2 i  pkt 4 lit. b. 

Spośród 1.126 zawartych umów, w 46 przypadkach podstawą umorzenia w części był 

ww. art.10d ust.1 pkt 2, co stanowiło 4,1% zawartych umów, w 7 przypadkach był 

ww.  art.10d ust.1 pkt 2 i pkt 4 lit. a – 0,6%, w 10 przypadkach był ww. art.10d ust.1 pkt 2 

i pkt 4 lit. b – 0,9%. 

Z 1.126 umów, w 76 (6,7%) przypadkach dokonano rozłoŜenia zadłuŜenia na raty na 

podst. art. 10c ww. ustawy. 

                                                 
18 Przesłanki określone w art. 10d ust. 1 ustawy o utworzeniu ARiMR zostały szczegółowo przedstawione 

w pkt. 3.1. Zarys prawny, na stronach 10-11 Informacji. 
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Warunki spłaty ww. wierzytelności ustalano indywidualnie, biorąc pod uwagę: 

− propozycję dłuŜnika zawartą we wniosku (terminy i kwoty spłaty zadłuŜenia oraz 

wskazane źródła pokrycia spłat zadłuŜenia w proponowanych terminach) zgodnie  

z art. 10e ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy, 

− sytuację majątkową dłuŜnika, w tym wielkość dochodu oraz jego źródło. 

 

3.2.6. Prawidłowość postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i zawieraniu 

umów dotyczących umorzeń lub rozłoŜenia na raty wierzytelności  

W celu oceny prawidłowości postępowania przy rozpatrywaniu wniosków  

i zawieraniu umów dotyczących umorzeń lub rozłoŜenia na raty wierzytelności zbadano: 

− w MF 150 wniosków, co stanowiło 20%, wniosków ARiMR kierowanych w latach 

2004 – 2007 do Ministra Finansów o wyraŜenie zgody na umorzenie 

wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR, 

− w ARiMR 739 wniosków, co stanowiło 36,0% wniosków, które wpłynęły do ARiMR 

w  okresie od 17 października 2003 r. do 30 kwietnia 2007 r. (2.054 wniosków) oraz 

37,6% wniosków odnotowanych w rejestrze, tj. 1.966. 

W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe Zespół w MF, po rozpatrzeniu w dniach  

26 – 27  kwietnia 2007 r. 99 wniosków ARiMR, nie wydał pisemnych opinii o spełnieniu 

przesłanek upowaŜniających Ministra Finansów do wyraŜenia zgody na umorzenie 

wnioskowanych wierzytelności ze środków FRiOR. Zespół przedstawił jedynie projekty 

pism zawierające rozstrzygnięcia Ministra Finansów w przedmiotowych sprawach. 

Minister Finansów wyraził zgodę na umorzenie wszystkich wierzytelności objętych tymi 

wnioskami, na łączną kwotę 33.052,8 tys. zł. Obowiązek sporządzenia ww. pisemnych 

opinii wynikał z § 3 pkt 3 Decyzji Nr 1/RR Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2006 r. 

Przewodniczący Zespołu wyjaśnił, Ŝe „Zespół ze względu na konieczność rozpatrywania 

wniosków w trybie pilnym w związku z upływającym z dniem 30 kwietnia 2007 r. 

terminem zakończenia udzielania ww. pomocy publicznej […]  przedstawił Ministrowi 

stosowne projekty 99 pism rozstrzygających sprawę wyraŜenia zgody na umorzenie”. 

Na podstawie analizy wniosków oraz dokumentacji działalności Zespołu stwierdzono, 

Ŝe w MF mimo ww. uchybień formalnych, rozpatrywanie wniosków odbywało się zgodnie 

z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi. W ocenie NIK, Zespół sprawnie realizował 

postawione przed nim zadania. 

W wyniku analizy wniosków oraz dokumentacji poszczególnych spraw dłuŜników 

nie stwierdzono w ARiMR przypadków, aby sposób rozpatrywania wniosków oraz 

przeprowadzona analiza wniosków były niezgodne z obowiązującą procedurą. 
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Nie stwierdzono przypadków udzielenia umorzeń i rozłoŜenia na raty wierzytelności 

osobom nieuprawnionym. Ponadto nie stwierdzono nieuzasadnionej odmowy umorzenia 

zadłuŜenia lub nieuzasadnionego zwrotu wniosku dłuŜnika. 

Na podstawie analizy wniosków i rejestru wniosków stwierdzono: 

− 70 nieodnotowanych w rejestrze wniosków ponownie złoŜonych przez dłuŜników, co 

stanowiło 9,5% ze zbadanych 739 wniosków, 

− w 179 przypadkach na 763 nie odnotowano numeru lub daty decyzji Ministra Finansów, 

− w 13 przypadkach na 1.126 nie odnotowano numeru i daty zawarcia umowy oraz 

umorzonych kwot, 

− w 5 przypadkach na 1.966 wniosków odnotowanych w rejestrze stwierdzono brak 

informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku, a w 1 przypadku stwierdzono brak 

wysokości umorzonej kwoty. 

W celu weryfikacji danych o sytuacji majątkowej dłuŜników i ustalenia 

faktycznego stanu majątkowego dłuŜników, pracownicy ARiMR przeprowadzili  

35 wizytacji u dłuŜników. W jednym przypadku stwierdzono, Ŝe sytuacja majątkowa 

dłuŜnika odbiegała od przedstawionej we wniosku. DłuŜnik ten prowadził hodowlę 

pieczarek. Poczynił teŜ nowe inwestycje. O tych faktach nie poinformował Agencji.  

W ARiMR nie ustalono zasad typowania wniosków do weryfikacji danych w nich 

zawartych, z uwagi na wysoce zindywidualizowany charakter rozpatrywanych spraw. 

W przypadku, gdy zachodziły wątpliwości, czy dłuŜnik ujawnił wszystkie 

nieruchomości jakie posiada, pracownik prowadzący sprawę, uzyskiwał dodatkowe 

informacje w urzędzie gminy, banku funduszowym lub podczas wizytacji w miejscu 

zamieszkania dłuŜnika. 

W toku kontroli stwierdzono przewlekłość weryfikacji przez ARiMR wniosków pod 

względem kompletności załączonej do nich dokumentacji. Spośród 266 niekompletnych 

wniosków (rysunek 5), 149 weryfikowano ponad 30 dni, w tym 11 – ponad 300 dni, 

a  jeden nawet 750 dni. Prezes ARiMR wyjaśnił, Ŝe ustawodawca nie określił terminu 

w  jakim Agencja winna wystąpić do dłuŜnika o uzupełnienie wniosku, jak równieŜ nie 

wskazał w jakim czasie wniosek powinien zostać rozpatrzony. Zwrócił uwagę na 

niewystarczającą obsadę kadrową oraz zmiany organizacyjne, które następowały w latach 

2004 – 2006, powodujące rotację pracowników, a takŜe fakt, Ŝe rozpatrywanie wniosków 

umorzeniowych było dodatkowym zadaniem pracowników, którzy dotychczas zajmowali 

się dochodzeniem naleŜności Agencji. 
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Rysunek 5. Weryfikacja wniosków pod względem kompletności załączonej 
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Źródło: według ustaleń NIK 

W 7 poddanych analizie przypadkach od dnia wpłynięcia wniosku do departamentu 
zajmującego się jego rozpatrywaniem do dnia wysłania pisma o uzupełnienie wniosku 
upłynęło od 305 do 725 dni. Przyczynami takiego stanu rzeczy były: prowadzone 
postępowania egzekucyjne, trwające postępowanie sądowe z wniosku poręczycieli oraz 
kilkumiesięczne oczekiwanie na odpowiedź banku funduszowego dotyczącą wysokości 
zadłuŜenia. 

Spośród 763 pozytywnie rozpatrzonych wniosków w MF: 32 wnioski rozpatrzono po 
upływie 50 i więcej dni, 172 wnioski w czasie od 30 do 49, 306 – 15 do 29 dni,  
218 – od 2 do 14 dni i 35 wniosków rozpatrzono w ciągu jednego dnia. 

Spośród 1.126 zawartych umów - 927, tj. 82,3% zostało zawartych po ponad 100 
dniach od dnia wpływu wniosku do departamentu zajmującego się obsługą wniosków, a 
w przypadku 86, tj. 7,6% umowy zawarto po upływie ponad 1.000 dni. Prezes ARiMR 
wyjaśnił, Ŝe kaŜdy wniosek o umorzenie wymagał czasochłonnej, Ŝmudnej  
i wnikliwej analizy dokumentacji i nie moŜna oceniać efektywności wykonania przez 
Agencję postanowień ustawy o utworzeniu ARiMR w zakresie umorzeń wierzytelności 
FRiOR tylko i wyłącznie w kontekście okresu, jaki upłynął od złoŜenia wniosku do 
zawarcia umowy. 
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3.2.7. Działania w zakresie umorzeń, rozkładania na raty lub odraczania terminu 
spłat wierzytelności Agencji dotyczących środków FRiOR, podejmowane 
przez ARiMR po 30 kwietnia 2007 r. 

Agencja nie informowała dłuŜników o moŜliwości umarzania naleŜności  
w ramach pomocy de minimis. Uzasadniono to m.in. trwającymi pracami legislacyjnymi 
nad projektem ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który do 
ARiMR wpłynął dnia 13 lipca 2007 r. Projekt ten zawierał zapisy dotyczące moŜliwości 
umarzania „wierzytelności Agencji”. Agencja pismem z dnia 22 października 2007 r. 
została poinformowana, Ŝe projekt ww. ustawy, zawierający zapisy dotyczące 
umarzania wierzytelności Agencji, został przyjęty przez Radę Ministrów. 

Wskazywano teŜ, Ŝe art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji WE nr 1535/2007 z dnia 
20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej definiuje „przedsiębiorstwa produkcji 
rolnej” jako przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z produkcją 
podstawową produktów rolnych. Oznacza to, Ŝe zakresem podmiotowym 
rozporządzenia nie są objęte wszystkie podmioty posiadające zadłuŜenie z tytułu 
FRiOR, gdyŜ wśród dłuŜników znajduje się znaczna liczba osób nieprowadzących 
gospodarstw rolnych, tj. emerytów i rencistów. Ponadto wnioski o umorzenie, które 
wpływały do Agencji po 30 kwietnia 2007 r., dotyczyły kwot znacznie wyŜszych niŜ 
7.500 euro. 

W dniu 24 czerwca 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia z dnia 9 maja 2008 r.  
o ARiMR. Na podstawie art. 24 ww. ustawy: „Prezes Agencji moŜe umarzać, w całości 
lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji 
przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych 
wyłącznie z krajowych środków publicznych […]”. 

Pomoc państwa, w tym przypadku umorzenie, stosownie do zapisów art. 88 ust. 3 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, moŜe być stosowana przez państwo 
członkowskie UE po uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej i wydaniu decyzji 
końcowej w tej sprawie. W związku z tym, Prezes ARiMR zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przekazanie informacji, czy formy pomocy 
przewidziane w ww. art. 24 ustawy o  ARiMR zostały notyfikowane przez KE jako 
program pomocy państwa oraz czy KE wydała decyzję końcową w tej sprawie. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z 9 września 2008 r. skierowanym do Prezesa 
ARiMR wyraził opinię, Ŝe „pomoc udzielona na podstawie art. 24 ustawy o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobom, które nie posiadają gospodarstwa 
rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej, a co za tym idzie nie prowadzą 
działalności rolniczej, stosownie do przepisów art. 87 ust.1 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, nie stanowi pomocy publicznej”19. 

                                                 
19 W uzasadnieniu do projektu ustawy o ARiMR stwierdzono, Ŝe „[…] Jedynie pomoc polegająca na 

całkowitym lub częściowym umorzeniu wierzytelności Agencji zostanie notyfikowana Komisji 
Europejskiej jako program pomoc państwa, po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów, 
stosownie do postanowień art. 88 ust. 3 Traktatu Wspólnot Europejskich. Projektowane rozwiązania  
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3.2.8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wierzytelności Agencji  
z tytułu środków FRiOR 

Ewidencja finansowo - księgowa w Agencji, w tym z tytułu wierzytelności 
ARiMR dotyczących środków FRiOR, w okresie od 17 października 2003 r. do 
31 grudnia 2007 r. prowadzona była w systemie finansowo - księgowym FIX. Program 
przyjęto do stosowania zarządzeniem Nr 63/2002 Prezesa Agencji z dnia 24 grudnia 
2002 r. Od dnia 01 stycznia 2008 r., zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR 
nr 74/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r., księgi rachunkowe Agencji prowadzone są 
w systemie finansowo - księgowym Oracle e-BS. 

Ewidencja z tytułu wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR, 
począwszy od 2003 r. prowadzona była na koncie księgowym 213 Rozrachunki  
z tytułu udzielonych kredytów zgodnie z Zakładowym Planem Kont. Ewidencja 
szczegółowa prowadzona do konta 213 uwzględniała podział naleŜności głównej 
kapitału – z tytułu kredytów udzielonych z FRiOR na kredyty modernizacyjne 
i  naprawcze oraz wykup wierzytelności, a takŜe zapewniała wyodrębnienie 
poszczególnych banków funduszowych zajmujących się obsługą udzielonych kredytów. 
Do dnia 30 kwietnia 2007 r. wierzytelności FRiOR dochodzone na drodze sądowej 
ewidencjonowane były na wyodrębnionych kontach 245 Rozrachunki z tytułu 
naleŜności dochodzonych na drodze sądowej, natomiast na dzień 30 kwietnia 2007 r. 
zostały zaksięgowane na koncie 213. 

Wierzytelności Agencji dotyczące środków FRiOR są ewidencjonowane 
na  wyodrębnionych analitycznych kontach księgowych beneficjenta. Kapitał 
pierwotny, tj. kwota, która była przekazana do banku funduszowego dla konkretnego 
kredytobiorcy, pomniejsza rachunki Agencji w stosunku do tego banku 
w  korespondencji z indywidualnym kontem dłuŜnika. Naliczone przez bank odsetki od 
dnia wypłaty kredytu do dnia przekazania zadłuŜenia do sądu jak równieŜ odsetki 
naliczone od wydania wyroku do podpisania umowy umorzeniowej ewidencjonowane 
są na kontach rozrachunków z tytułu naliczonych odsetek i przychodów z tytułu 
odsetek. Jednocześnie do ww. zapisów prowadzona jest równoległa ewidencja odpisów 
aktualizujących naleŜności. 

Kontrola NIK stwierdziła, Ŝe zapisy w księgach rachunkowych ARiMR pozwalają 
na rzetelne rozliczanie wierzytelności Agencji dotyczących środków FRiOR. 

 

                                                                                                                                               
w zakresie umarzania wierzytelności Agencji w ramach programu pomocy nie będą mogły wejść  
w Ŝycie, zanim procedura stosowana na podstawie art. 88 ust. 3 Traktatu Wspólnot Europejskich nie 
doprowadzi do wydania przez Komisję Europejską decyzji końcowej. Do czasu notyfikacji  
ww. programu wierzytelności Agencji będą mogły być umarzane w ramach pomocy de minimis […].” 
(Sejm RP VI kadencji, Nr druku 223 z dnia 5 lutego 2008 r.). 
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3.2.9. Kontrole w ramach sprawowanego nadzoru i audytu wewnętrznego 
umarzania wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR 

W okresie objętym kontrolą nie zaplanowano i nie przeprowadzono audytu oraz 
kontroli wewnętrznych w zakresie umarzania wierzytelności ARiMR dotyczących 
środków FRiOR. Minister Finansów wyjaśnił to, m.in. brakiem sygnałów 
o  nieprawidłowościach. Prezes Agencji uzasadnił brak kontroli, m.in. małą liczbą 
pracowników Departamentu Kontroli Wewnętrznej oraz tym, Ŝe komórki organizacyjne 
Agencji nie zgłaszały potrzeby przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ 
KONTROLI 

4.1. Przygotowanie kontroli 

Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy NajwyŜszej Izby Kontroli, zgodnie 
z  sugestią Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Temat kontroli zgodny był 
z priorytetowymi kierunkami kontroli i głównymi obszarami badań kontrolnych NIK 
w 2008 r.: Państwo oszczędne: Gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach 
sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwach uŜyteczności publicznej. 

Do kontroli wytypowane zostały, po uwzględnieniu zakresu prowadzonych przez 
nie spraw, następujące jednostki: 

− Ministerstwo Finansów – gdy kwota umorzenia przekraczała 15,0 tys. zł, do jej 
umorzenia zgodnie z art. 10d ust. 3 ustawy o utworzeniu ARiMR - wymagana była 
zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w którym 
rozpatrywano wnioski kierowane przez Prezesa ARiMR, 

− Centrala Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - której Prezes na 
podstawie art. 10c ww. ustawy, mógł umorzyć ww. wierzytelności i w której 
rozpatrywano wnioski dłuŜników. 

PowyŜsza kontrola nie była poprzedzona kompleksowymi kontrolami w zakresie 
umarzania wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR. 

Podstawowymi metodami badawczymi były: analiza wniosków dłuŜników 
ubiegających się o umorzenie wraz z załączoną dokumentacją oraz analiza rejestrów 
i dokumentów związanych z rozpatrywaniem wniosków, tj. notatek słuŜbowych, wniosków 
do Ministra Finansów. Badaniami objęto równieŜ umowy zawarte na podstawie 
ww. wniosków dłuŜników. W MF zbadano 20 %, tj. 150 losowo wybranych wniosków 
skierowanych do Ministra Finansów przez Prezesa ARiMR. W Agencji zbadano 20% 
losowo wybranych z rejestru  wniosków rozpatrzonych do 30 marca 2007 r. oraz 100% 
rozpatrzonych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2007 r., tj. ogółem 739 wniosków. 
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4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 

Czynności kontrolne w Ministerstwie Finansów prowadzone były w okresie  

od 12 maja 2008 r. do 9 lipca 2008 r., w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w okresie od 5 maja do 26 września 2008 r. 

Protokół kontroli MF został podpisany przez Ministra Finansów w dniu 10 lipca 

2008 r., protokół kontroli ARiMR przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w dniu 9 października 2008 r. – obydwa bez zastrzeŜeń. 

W trakcie kontroli, w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli, zasięgnięto informacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

otrzymania przez Polskę decyzji Komisji Europejskiej upowaŜniającej do umarzania 

wierzytelności Agencji, w tym umarzania środków FRiOR, na podstawie art. 24 - 28 

ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o ARiMR oraz opracowania programu pomocy w ww. 

zakresie. 

Kwestie związane z przeprowadzoną kontrolą w ARiMR omówione zostały na 

naradzie pokontrolnej w dniu 10 października 2008 r., zwołanej na podstawie art. 58 ust. 1 

ustawy o NIK. 

 Wystąpienia pokontrolne skierowano do Ministra Finansów w dniu 9 września 

2008 r. i do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 

24  października 2008 r. 

W wystąpieniach pokontrolnych NIK przedstawiła wnioski dotyczące: 

1. Określenia i wprowadzenia do stosowania w MF szczegółowych procedur 

zapewniających jednolite i rzetelne rozpatrywanie wniosków Agencji, kierowanych 

do Ministra Finansów, w sprawie wyraŜenia zgody na umorzenie wierzytelności 

ARiMR dotyczących środków FRiOR oraz dokładne określenie rodzaju 

dokumentów stanowiących załączniki do przedmiotowych wniosków ARiMR. 

2. Uszczegółowienia stosowanych w ARiMR procedur i zasad rozpatrywania 

wniosków dłuŜników o umorzenie wierzytelności Agencji dotyczących środków 

FRiOR. 

3. Upowszechnienia informacji o moŜliwości ubiegania się o umarzanie zadłuŜenia 

w  ramach pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji WE 

nr  1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 

WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej. 

4. Włączenia do zakresu działań kontrolnych MF obowiązku sprawdzania 

prawidłowości umarzania wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR. 

Do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych nie wpłynęły 

zastrzeŜenia w trybie art. 61 ust. 1 ustawy o NIK. 
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W odpowiedzi z dnia 19 września 2008 r., Minister Finansów powiadomił NIK 

o sposobie realizacji ww. wniosków, stwierdzając m.in., Ŝe: 

− Z chwilą rozpoczęcia realizacji umorzeń wierzytelności ARiMR, MF wykorzysta 

doświadczenie zdobyte w trakcie procedury wyraŜania przez Ministra Finansów 

zgody na umorzenie wierzytelności FRiOR, uwzględniając sugestie zawarte we 

wnioskach pokontrolnych, zostaną opracowane szczegółowe procedury 

rozpatrywania wniosków umorzeniowych ARiMR oraz zostaną określone 

dokumenty stanowiące załącznik do wniosków umorzeniowych ARiMR, 

przekazywanych do Ministra Finansów. 

− Ministerstwo Finansów rozwaŜy moŜliwość włączenia do planu kontroli w 2009 r. 

umorzeń wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR dokonanych 

w  Agencji. 

W odpowiedzi z dnia 5 listopada 2008 r., Prezes ARiMR poinformował NIK, Ŝe: 

− Opracowano projekt Trybu postępowania w sprawach dotyczących umorzeń  

w całości lub w części, rozkładania na raty lub odraczania terminu spłaty 

wierzytelności Agencji powstałych w związku z wykonywaniem zadań 

finansowanych wyłącznie ze środków publicznych. Projekt ten uwzględnia m.in. 

zakres danych, jakie mają być wpisywane do rejestru wniosków, rodzaj 

dokumentów, jakie mają być załączane do wniosku kierowanego do Ministra 

Finansów przez Prezesa ARiMR oraz dopuszczalny czas trwania (liczba dni) 

poszczególnych czynności wykonywanych przez pracownika, który dokonuje 

analizy wniosku o umorzenie lub rozłoŜenie zadłuŜenia na raty. 

- Po wejściu w Ŝycie ww. Trybu jako wytycznej Głównego Księgowego ARiMR, 

podjęte zostaną działania mające na celu upowszechnienie informacji o moŜliwości 

ubiegania się o  umorzenie zadłuŜenia wobec ARiMR w ramach pomocy 

de minimis, na podstawie rozporządzenia Komisji WE nr 1535/2007 z dnia 

20 grudnia 2007 r. w  sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 

pomocy de  minimis w sektorze produkcji rolnej oraz ustawy z dnia 9 maja 2008 r. 

o ARiMR. 
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5. ZAŁ ĄCZNIKI 

5.1. Struktura zawartych umów o umorzenie i rozłoŜenie na raty 
wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR 

Tabela 3. Struktura zawartych umów o umorzenie i rozłoŜenie na raty wierzytelności ARiMR dotyczących 

FRiOR 

    Umowy ogółem     
Lp. Okres podpisania umowy 

liczba kwota ogółem w zł kapitał w zł odsetki w zł koszty w zł 

1 2003 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2004 r. 61 4 043 282,67 1 428 705,06 2 520 186,62 94 390,99 

3 2005 r. 249 20 706 750,85 7 890 054,42 12 367 281,61 423 974,13 

4 2006 r. 323 44 356 837,26 16 249 943,92 27 870 542,31 676 543,40 

5 od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r. 142 16 184 139,67 4 501 013,65 11 538 895,07 208 144,76 
6 od 01.04.2007 r. do 30.04.2007 r. 351 67 229 463,33 22 137 913,38 45 896 499,28 857 142,57 

7 po 01.05.2007 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 suma 1126 152 520 473,78 50 066 873,04 100 193 404,89 2 260 195,85 

Źródło: według danych ARiMR dla NIK 

Tabela 4. Struktura zawartych umów o umorzenie w całości wierzytelności ARiMR dotyczących FRiOR 

   Umorzenie w całości    
Lp. Okres podpisania umowy 

liczba kwota ogółem w zł kapitał w zł odsetki w zł koszty w zł 

1 2003 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2004 r. 61 4 043 282,67 1 428 705,06 2 520 186,62 94 390,99 

3 2005 r. 246 20 650 529,97 7 890 054,42 12 342 848,26 417 627,29 

4 2006 r. 278 42 149 714,93 14 664 219,61 26 839 169,21 646 326,11 

5 od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r. 118 15 467 214,61 4 186 876,33 11 090 981,18 189 357,10 

6 od 01.04.2007 r. do 30.04.2007 r. 284 57 107 591,59 16 431 782,31 39 955 578,87 720 230,41 

7 po 01.05.2007 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 suma 987 139 418 333,77 44 601 637,73 92 748 764,14 2 067 931,90 

Źródło: według danych ARiMR dla NIK 

Tabela 5. Struktura zawartych umów o umorzenie w części wierzytelności ARiMR dotyczących FRiOR 

     Umorzenie w części      

Lp. 
Okres 

podpisania 
umowy liczba 

kwota 
umorzona  

w zł 
kapitał w zł 

odsetki  
w zł 

koszty w 
zł 

kwota 
rozłoŜona na 

raty w zł 
kapitał w zł 

odsetki  
w zł 

koszty  
w zł 

1 2003 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2004 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2005 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2006 r. 11 1 113 029,04 444 104,67 645 646,15 23 278,22 576 969,82 570 809,82 0,00 6 160,00 

5 
od 01.01.2007 r. 
do 31.03.2007 r. 3 253 608,75 43 335,36 198 145,72 12 127,67 135 400,98 135 400,98 0,00 0,00 

6 
od 01.04.2007 r. 
do 30.04.2007 r. 49 7 589 265,09 2 075 857,81 5 476 646,65 36 760,63 1 947 326,56 1 815 136,63 45 503,40 86 686,53 

7 po 01.05.2007 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 suma 63 8 955 902,88 2 563 297,84 6 320 438,52 72 166,52 2 659 697,36 2 521 347,43 45 503,40 92 846,53 

Źródło: według danych ARiMR dla NIK 

Tabela 6. Struktura zawartych umów o rozłoŜenie na raty wierzytelności ARiMR dotyczących FRiOR 

   RozłoŜenie na raty    
Lp. Okres podpisania umowy 

liczba kwota ogółem w zł kapitał w zł odsetki w zł koszty w zł 

1 2003 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2004 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2005 r. 3 56 220,88 25 440,69 24 433,35 6 346,84 

4 2006 r. 34 517 123,47 130 617,45 385 726,95 779,07 

5 od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r. 21 327 915,33 71 487,17 249 768,17 6 659,99 

6 od 01.04.2007 r. do 30.04.2007 r. 18 585 280,09 153 044,73 418 770,36 13 465,00 

7 po 01.05.2007 r. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 suma 76 1 486 539,77 380 590,04 1 078 698,83 27 250,90 

Źródło: według danych ARiMR dla NIK 
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5.2. Wykaz skontrolowanych podmiotów 

− Ministerstwo Finansów 

− Centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

5.3. Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność 

Ministrem Finansów od dnia 16 listopada 2007 r. jest Pan Jacek Vincent-Rostowski. 

Poprzednio stanowisko Ministra Finansów zajmowali: 

− od 16 czerwca 2003 r. do 21 lipca 2004 r. Andrzej Raczko, 

− od 21 lipca 2004 r. do 31 października 2005 r. Mirosław Gronicki, 

− od 31 października 2005 r. do 7 stycznia 2006 r. Teresa Lubińska, 

− od 7 stycznia 2006 r. do 24 czerwca 2006 r. Zyta Gilowska, 

− od 24 czerwca 2006 r. do 14 lipca 2006 r. Paweł Wojciechowski, 

− od 14 lipca 2006 r. do 22 września 2006 r. Stanisław Kluza, 

− od 22 września 2006 r. do 16 listopada 2007 r. Zyta Gilowska. 

Prezesem ARiMR od 23 stycznia 2008 r. jest Dariusz Wojtasik.  

Poprzednio stanowisko Prezesa ARiMR zajmowali: 

− od 27 lipca 2007 r. do 22 stycznia 2008 r. Leszek Droździel, 

− od 14 maja 2007 r. do 26 lipca 2007 r. Paweł Janusz Osuch, 

− od 8 maja 2007 r. do dnia 13 maja 2007 r. Mirosław Drygas – zastępca prezesa, 

− od 6 marca 2007 r. do 7 maja 2007 r. Grzegorz Spychalski, 

− od 12 września 2006 r. do 5 marca 2007 r. Grzegorz Spychalski – p.o. prezesa, 

− od 10 maja 2006 r. do 12 września 2006 r. Mirosław Drygas – p.o. prezesa, 

− od 2 grudnia 2005 r. do 10 maja 2006 r. ElŜbieta Kaufman-Suszko – p.o. prezesa, 

− od 18 października 2005 r. do 2 grudnia 2005 r. Marek Paweł Janiec – p.o. prezesa, 

− od 07 lipca 2003 r. do 18 października 2005 r. Wojciech Pomajda. 
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5.4. Wykaz organów, którym przekazano Informację o wynikach kontroli 
umarzania wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji 
i  OddłuŜenia Rolnictwa 

 

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

  2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

  3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

  4. Prezes Rady Ministrów 

5. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

6. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

8. Minister Finansów 

9. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

11. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

12. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

13. Senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

14. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 


