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Pan  
Jacek Vincent-Rostowski  

Minister Finansów  

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli - 
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego przeprowadziła 
w Ministerstwie Finansów, zwanym dalej „Ministerstwem” lub „MF”, kontrolę w zakresie 
umarzania wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących 
środków Funduszu Restrukturyzacji i OddłuŜenia Rolnictwa. Kontrolą objęto okres od 
17 października 2003 r. do 30 czerwca 2008 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 
10 lipca 2008 r., z uwzględnieniem wyjaśnień z 8 sierpnia 2008 r.1, NajwyŜsza Izba Kontroli, na 
podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, realizację 
przez Ministra Finansów zadań związanych z umarzaniem wierzytelności Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i OddłuŜenia 
Rolnictwa (FRiOR)2.  

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w okresie od 17 października 2003 r. do 30 kwietnia 2007 r.3, 
Ministerstwo Finansów przyjęło z ARiMR łącznie 766 wniosków o umorzenie wierzytelności ze 
środków FRiOR, zwanych dalej „wnioskami ARiMR”, na łączną kwotę 151.147,1 tys. zł.  

                                                           
1 Dodatkowe wyjaśnienia zostały udzielone przez Ministra Finansów w trybie art. 59 ust. 1 ustawy o NIK. 
2 W myśl art. 10d ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 

2005 r. Nr 31, poz. 264 ze zm.), w przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 15.000 złotych, umorzenie 
wierzytelności Funduszu wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ustawa ta obowiązywała do dnia 24 
czerwca 2008 r. Od tej daty  obowiązuje ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U 
Nr 98, poz. 634). RównieŜ – w myśl art. 25 ust. 3 nowej ustawy - do umorzenia wierzytelności Agencji, której kwota przekracza 
15.000 zł, jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

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. 
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Minister Finansów decyzją Nr 1/RR z dnia 19 lipca 2004 r.: powołał Zespół do spraw 
opiniowania wniosków ARiMR, zwany dalej „Zespołem”. W skład Zespołu weszli 
przedstawiciele 5 departamentów Ministerstwa, 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), natomiast do sprawowania nadzoru nad pracą Zespołu. Minister Finansów wyznaczył 
podsekretarza stanu w MF. Zadaniem Zespołu było analizowanie wniosków ARiMR 
i wydawanie pisemnych opinii o spełnieniu  przesłanek uzasadniających umorzenie 
wnioskowanych wierzytelności ze środków FRiOR, a takŜe opracowywanie projektów pism 
zawierających rozstrzygnięcia Ministra Finansów w przedmiotowych sprawach. W ocenie NIK, 
powyŜsze zadania były sprawnie realizowane przez Zespół. 

Na podstawie wyników analiz wniosków ARiMR dokonanych przez Zespół oraz wydanych 
opinii, Minister Finansów udzielił 763 zgody na umorzenie wierzytelności ze środków FRiOR, na 
łączną kwotę 150.290,1 tys. zł, z tego 325 zgód (42,6%) na kwotę 75.221,9 tys. zł (50,1%) - w 
okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r. Minister Finansów odmówił udzielenia zgody na 
umorzenie wierzytelności przedstawionych w 3 wnioskach ARiMR na kwotę 
857,0 tys. zł. 

W toku kontroli stwierdzono uchybienia o charakterze formalnym, polegające na: 
_  nieokreśleniu rodzaju dokumentów, które powinny składać się na kompletny wniosek 

umorzeniowy ARiMR, oraz nieustaleniu szczegółowych procedur i zasad jego rozpatrywania. 
Zespół, 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. Minister Finansów oraz Przewodniczący Zespołu w 
złoŜonych wyjaśnieniach stwierdzili zgodnie, Ŝe Ministerstwo nie określało, co powinien 
zawierać wniosek Agencji przekazywany do MF, gdyŜ przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 
r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa4 nie nakładały takiego 
obowiązku na Ministra Finansów. Ministerstwo uznało równieŜ, Ŝe nie miało obowiązku 
weryfikacji wniosków ARiMR pod względem ich wiarygodności, gdyŜ za ich kompletność i 
wiarygodność odpowiadał Prezes Agencji. Zdaniem NIK, opracowanie w MF szczegółowych 
procedur i zasad rozpatrywania przedmiotowych wniosków ARiMR oraz ścisłe ich 
przestrzeganie, byłoby zgodne 
z zasadami kontroli finansowej, określonymi w art. 47 ust. 1 - 3 ustawy o finansach 
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.5 oraz ze „Standardami kontroli finansowej 
w jednostkach sektora finansów publicznych” ogłoszonymi przez Ministra Finansów 
w Komunikacie Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r.6; 

− niewydaniu przez Zespół (po rozpatrzeniu w dniach 26-27 kwietnia 2007 r. 99 wniosków 
ARiMR) 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 

                                                           
4 Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264 ze zm. 
5 Dz.U. Nr 249, poz. 2104  ze zm. 
6 Dz.Urz. MF Nr 7, poz. 58. 
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w przedmiotowych sprawach. Minister Finansów wyraził zgodę na umorzenie wszystkich 
wierzytelności objętych tymi wnioskami, na łączną kwotę 33.052,8 tys. zł; 

-  niezaplanowaniu i nieprzeprowadzaniu przez Biuro Kontroli i Audytu MF kontroli w zakresie 
umarzania wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR. Ministerstwo wyjaśniało to 
m.in. brakiem sygnałów o nieprawidłowościach. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Określenie i wprowadzenie do stosowania w Ministerstwie Finansów szczegółowych procedur 
zapewniających jednolite i rzetelne rozpatrywanie wniosków Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, kierowanych do Ministra Finansów, w sprawie wyraŜenia zgody na 
umorzenie wierzytelności ARiMR dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i 
OddłuŜenia Rolnictwa oraz dokładne określenie rodzaju dokumentów stanowiących załączniki 
do przedmiotowych wniosków ARiMR. 

2. Włączenie do zakresu działań kontrolnych Ministerstwa Finansów obowiązku sprawdzania 
prawidłowości umarzania wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i OddłuŜenia Rolnictwa. 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust.1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana 
Ministra o przedstawienie, w terminie 21 od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź 
o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi prawo zgłoszenia na piśmie 
do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 
i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 
informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały Kolegium 
NIK. 
 
 


