
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Krzysztofa Słonia,  

Jana Marię Jackowskiego, Zdzisława Pupę,  

Beatę Gosiewską i Przemysława Błaszczyka 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja 

Grossa 

Szanowny Panie Prezesie! 

Bardzo dziękujemy za szybką i wyczerpującą odpowiedź z 27 lutego 2014 r. na oświadczenie 

senatorskie złożone na czterdziestym ósmym posiedzeniu Senatu 30 stycznia bieżącego roku, 

dotyczące kwestii udostępnienia ksiąg procedur programu SAPARD z okresu od stycznia 2004 r. 

Pozostajemy zobowiązani za zaangażowanie Pana Prezesa w wyjaśnienie spraw poruszonych w 

oświadczeniu, jednakże prosimy o doprecyzowanie kilku kwestii, gdyż niektóre zagadnienia zasadnie 

budzą nasze wątpliwości. Prosimy zatem o wyjaśnienie zawartych stwierdzeń i odpowiedzi na 

następujące pytania. 

W odpowiedzi dotyczącej pytania nr 2 znajduje się następująca uwaga dotycząca programu 

SAPARD: „Książki procedur dla tego programu, w tym zawarte w nich wzory formularzy, nie 

stanowią przepisów prawa materialnego, ale mają znaczenie porządkowe, stanowią dokumenty 

wewnętrzne ARiMR, określają sposób postępowania i kolejność wykonywania czynności przez osoby 

zajmujące się obsługą programu SAPARD”. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 28 października 2003 r. w sprawie kryteriów 

akredytacyjnych dla agencji płatniczych (DzU nr 190, poz. 1867), przygotowanie wzorów formularzy 

było jednym z wymogów określonych w załączniku „Kryteria akredytacyjne dla agencji płatniczych” 

(pkt IV. 1). Jednocześnie wszystkie dokumenty i wzory formularzy przygotowane przez ARiMR i 

zgrupowane w księgach procedur podlegały procesowi akredytacji przez krajowego urzędnika 

zatwierdzającego w Ministerstwie Finansów, który następnie przesyłał je do zatwierdzenia przez 

Komisję Europejską zgodnie z „Wieloletnią umową finansową” (MP 30/2001 poz. 502). 

Procedura ta znajduje potwierdzenie między innymi w sprawozdaniu specjalnym nr 2/2004 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącym pomocy przedakcesyjnej: „kraje objęte 

programem SAPARD rozpoczęły realizację projektów (zawieranie kontraktów) po wydaniu przez 

Komisję decyzji zatwierdzającej systemy, po zatwierdzeniu wszystkich procedur, list kontrolnych i 

formularzy” (DzU UE z dnia 30 listopada 2004 r. PL C295, str. 11 pkt 60). 

Niewątpliwie więc do czasu ostatecznego przekazania przez ARiMR dokumentów i formularzy do 

krajowego urzędnika zatwierdzającego w celu ich akredytacji miały one wewnętrzny charakter 

roboczy, niemniej nie mogły być one używane do celów związanych z obsługą programu SAPARD, 

gdyż do tego niezbędne było zakończenie procesu zatwierdzania. 

Prosimy w związku z tym o odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy wszelkie dokumenty, wzory formularzy etc., między innymi stanowiące księgi procedur, po 

akredytacji przez krajowego urzędnika zatwierdzającego i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, 

stawały się elementem prawa materialnego, określającego dozwolone zasady postępowania 

obowiązujące ARiMR przy obsłudze programu SAPARD, czy też w dalszym ciągu miały jedynie 

charakter porządkujący? 

2. Czy zgodnie z zasadami było dozwolone rozpatrywanie wniosków w sposób niezgodny z 

zatwierdzonymi procedurami, dokumentami i formularzami? 

3. Czy modyfikacje procedur, dokumentów i formularzy po akredytacji przez krajowego urzędnika 

zatwierdzającego oraz ich zatwierdzeniu przez Komisję Europejską były bezwzględnie obowiązujące i 

w jakim okresie po zatwierdzeniu pociągało to za sobą konieczność ich aktualizacji, czy też zgodnie z 



zatwierdzonymi zasadami akredytacji ARiMR jako agencji SAPARD dozwolone było równoległe 

korzystanie z poprzednich procedur, dokumentów i formularzy, na jakich zasadach i jakie przepisy to 

sankcjonowały? 

Odnośnie do otrzymanych od Pana odpowiedzi na pytania zadane w poprzednim oświadczeniu 

prosimy o doprecyzowanie następujących zagadnień: 

 

Ad. 1: Zgodnie z Pana odpowiedzią księga procedur KP-700-09-ARiMR nigdy nie zawierała 

formularza druku DW05/4. Jednocześnie według informacji z Ministerstwa Finansów, jednostki 

akredytującej dokumenty i wzory formularzy przygotowane przez ARiMR, w 2005 r. dokonano zmian 

druków księgi procedur KP-700-04-ARiMR, między innymi druku DW05/4, w tym druku nr DW06/4, 

to była zmiana nr 4/10.4, zaś w obiegu dokumentacyjnym w drugiej połowie 2006 r. druk DW06/4 

występuje ze stopką KP-700-09-ARiMR/9/z. Podobna sytuacja dotyczy druku formularza DT10/R/1, 

jest to formularz raportu z wizytacji terenowej, który występuje zarówno w wersji z KP-700-09-

ARiMR/9/z, jak i w wersji z KP-700-09-ARiMR/10/z. 

W związku z tym faktem prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 

W jakim okresie obowiązywał oraz był używany druk DW05/4 z KP-700-04-ARiMR/9/z oraz 

kiedy weszła w życie jego modyfikacja w oparciu o KP-700-04-ARiMR/10/z? 

W jakim okresie obowiązywał oraz był używany druk DW06/4 z KP-700-04-ARiMR/9/z oraz 

kiedy weszła w życie jego modyfikacja w oparciu o KP-700-04-ARiMR/10/z? 

W jakim okresie obowiązywał oraz był używany druk DW06/4 z KP-700-09-ARiMR/9/z? 

W jakim okresie obowiązywał i był używany druk DT10/R/1, formularz raportu z wizytacji 

terenowej, z KP-700-09-ARiMR/9/z oraz kiedy weszła w życie jego modyfikacja w oparciu o KP-

700-09-ARiMR/10/z? 

Ad. 2: Zgodnie z Pana odpowiedzią, przy obsłudze wniosków: „powinny być wykorzystywane, co 

do zasady, formularze zawarte w zatwierdzonych księgach procedur dla tych działań, na przykład w 

KP-700-04-ARiMR dla działania 4. Poszczególne formularze zawierały stałą treść z ewentualnym 

wskazaniem, które wyrażenia można skreślić, oraz miejsca wykropkowane, które były odpowiednio 

wypełniane przez pracowników rozpatrujących wnioski”. Czy z tego sformułowania wynika 

jednoznacznie, że ingerencja pracowników rozpatrujących wnioski w stałą treść poszczególnych 

formularzy była niedozwolona? 

Ad. 3: Z przywoływanego przez Pana zapisu pkt 11 rozdziału 6 „Wizytacja terenowa – zasady 

ogólne” zawartego w KP-700-09-ARiMR można wnioskować, że dotyczy on przeprowadzania przez 

oddziały regionalne ARiMR wizytacji terenowej na etapie rozpatrywania wszystkich wniosków 

różnych beneficjentów. Prosimy zatem o wyjaśnienie, która procedura umożliwiała jednoczesne 

rozpatrywanie wniosku o płatność częściową i końcową, to jest równoległe rozpatrywanie dwóch 

druków DW02/4. 

W odpowiedzi pisze Pan również: „W umowie zawartej pomiędzy ARiMR a beneficjentem nie ma 

zapisów, które regulowałyby, a tym bardziej wprowadzałyby zobowiązanie, że w przypadku 

przedsięwzięć realizowanych w dwóch etapach II etap miał być finansowany ze środków 

wypłaconych po I etapie”. Jednocześnie dodaje Pan, że: „Każdy beneficjent miał swobodę w 

planowaniu harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i sposobu dysponowania wypłaconą pomocą 

finansową”. 

W związku z tym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania: 

Czy zapisy we wniosku o objęcie finansowaniem, składanym jeszcze przed podpisaniem umowy, 

oraz w będącym jego częścią harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiły element umowy, czy 

też nie miały dla jej przebiegu i oceny żadnego znaczenia? 

Czy plany finansowe wniosku o objęcie dofinansowaniem, zakładające finansowanie II etapu 

przedsięwzięcia ze środków refundacji za I etap, mogły być uznane i wniosek oparty o ten plan 

finansowy skierowany do podpisania umowy, czy też umowa oparta o taki plan finansowy wniosku 

byłaby z punktu widzenia  

ARiMR niemożliwa do spełnienia? 

Czy swoboda planowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia dotyczyła również jego 

zakresu i czy akceptacja harmonogramu przez ARiMR poprzez dołączenie go do umowy była 

jednoznaczna z akceptacją planowanego zakresu przedsięwzięcia? 

Jednocześnie chcielibyśmy doprecyzować prośbę o udostępnienie następujących ksiąg procedur 



dotyczących działania 4.2 programu SAPARD: 

— KP-700-04-ARiMR/9/z w wersji obowiązującej w dniu 31 marca 2006 r. oraz kompletnych list 

jej późniejszych zmian wraz z datami ich wejścia w życie, wraz ze schematami procedur 

rozpatrywania wniosków i datami obowiązywania; 

— KP-700-04-ARiMR/10/z w wersji obowiązującej w dniu 31 marca 2006 r. oraz kompletnych list 

jej późniejszych zmian wraz z datami ich wejścia w życie, wraz ze schematami procedur 

rozpatrywania wniosków i datami obowiązywania; 

— KP-700-09-ARiMR w wersji zatwierdzonej w marcu 2005 r. oraz kompletnych list jej 

późniejszych zmian wraz z datami ich wejścia w życie, w tym schematów procedur rozpatrywania 

wniosków, a szczególnie wersji KP-700-09-ARiMR/9/z i KP-700-09-ARiMR/10/z. 

 

 

Będziemy zobowiązani za udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, od czego uzależniamy 

dalsze działania. 

Z poważaniem 

Wojciech Skurkiewicz 

Grzegorz Wojciechowski 

Bogdan Pęk 

Andrzej Pająk 

Krzysztof Słoń 

Jan Maria Jackowski 

Zdzisław Pupa 

Beata Gosiewska 

Przemysław Błaszczyk 

 


