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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 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „ARiMR” lub „Agencją”, 

kontrolę w zakresie umarzania wierzytelności Agencji 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 9 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament Środowiska, 

Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, 

realizację przez Agencję zadań związanych z umarzaniem wierzytelności ARiMR 

dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i OddłuŜenia Rolnictwa (FRiOR)1.  

W okresie objętym kontrolą, stan wierzytelności FRiOR 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%. 
                                                           
1 W myśl art. 10c 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.) Prezes Agencji mógł umarzać w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać 
termin spłat wierzytelności Agencji dotyczących środków FRiOR. Ustawa ta obowiązywała do dnia 24 czerwca 2008 r., tj. do 
wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 98, poz. 634). 
RównieŜ – w myśl art. 24 nowej ustawy – Prezes moŜe umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać 
termin spłat wierzytelności Agencji, przypadających jej w związku z wykonywaniem zadań finansowanych wyłącznie 
z krajowych środków publicznych. 
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W okresie od 17 października 2003 r. do 30 kwietnia 2007 r.2 wpłynęły do ARiMR 

2.054 wnioski o umorzenie w całości lub w części oraz o rozłoŜenie na raty wierzytelności 

ze środków FRiOR, z czego: 

− 1.097 rozpatrzono pozytywnie, 

− 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 nie rozpatrzono - gdyŜ nie zawierały wystarczających informacji i dokumentów 

potwierdzających sytuację majątkową dłuŜników, 

− 4 nie rozpatrzono - z uwagi na śmierć wnioskodawców. 

W omawianym okresie zawarto ogółem 1.1263 umów o umorzenie i rozłoŜenie na 

raty łącznej kwoty 152.520,4 tys. zł, z tego 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. 

Po 30 kwietnia 2007 r. do ARiMR nie wpłynęły wnioski o umorzenie zadłuŜenia 

wierzytelności ARiMR dotyczących FRiOR w ramach ww. pomocy. 

NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do: 

− Przestrzegania zasad, określonych w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu 

ARiMR oraz do stosowanych kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków dłuŜników. 

W  analizie kontrolnej 739 spośród 2.054 złoŜonych wniosków, tj. 36,0%, nie stwierdzono 

przypadków udzielenia umorzeń i rozłoŜenia na raty wierzytelności osobom 

nieuprawnionym. 

− 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 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu ARiMR 

do „banków funduszowych”4 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. 

− Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie wierzytelności Agencji z tytułu 

środków FRiOR. 

                                                           
2 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. 

3  Pozytywnie rozpatrzony wniosek skutkował zawarciem jednej lub większej ilości umów z dłuŜnikiem. 
4 Banki, które zawarły z ARiMR umowy na obsługę zrestrukturyzowanych długów i kredytów preferencyjnych  

w ramach FRiOR. 
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W toku kontroli stwierdzono uchybienia polegające na: 

− Nieokreśleniu w opracowanej i stosowanej od 2004 r. „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” 

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 nieujęcie 

w  rejestrze 70 wniosków o umorzenie, ponownie złoŜonych przez dłuŜników. 

Skutkiem braku stosownych zasad i procedur było równieŜ nieodnotowanie w rejestrze 

wniosków:  

- w 179 przypadkach - daty lub numeru pozytywnej decyzji Ministra Finansów, 

- w 13 przypadkach - numeru i daty zawarcia umowy oraz umorzonych kwot, 

- w 5 przypadkach - informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku, 

- w 1 przypadku - wysokości umorzonej kwoty. 

Ponadto w kontroli stwierdzono przewlekłą weryfikację 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. 

Zdaniem NIK, opracowanie i zatwierdzenie w Agencji szczegółowych procedur 

i  zasad rozpatrywania przedmiotowych wniosków oraz ścisłe ich przestrzeganie, byłoby 

zgodne z zasadami kontroli finansowej, określonymi w art. 47 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 

30  czerwca 2005 r. o finansach publicznych5 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 

− Nieinformowaniu 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 rolnej7 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 rolnego8.  

Stwierdzono równieŜ, Ŝe nie zaplanowano i nie przeprowadzono kontroli umarzania 

wierzytelności ARiMR dotyczących środków FRiOR. 

                                                           
5 Dz.U. Nr 249, poz. 2104  ze zm. 
6 Dz.Urz. MF Nr 7, poz. 58. 
7 Dz.U. L. 337 z 21.12.2007, s. 35. 
8 Dz.U. L. 325 z 28.10.2004, s. 4. 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Uszczegółowienie stosowanych w ARiMR procedur i zasad rozpatrywania wniosków 
dłuŜników o umorzenie wierzytelności Agencji dotyczących środków FRiOR. 

2. Upowszechnienie 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. 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Prezesa 
o przedstawienie, w terminie 14 od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 
informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach 
podjętych na rzecz 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 Prezesowi prawo zgłoszenia na 
piśmie do Dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego 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 właściwej 
komisji NIK. 
 


