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Beneficjent ?rodków unijnych, do którego zawitaj? inspektorzy z ARiMR musi mie?
?wiadomo?? nie tylko swoich obowi?zków, ale praw które mu przys?uguj? gdy odbywa
si? u niego kontrola na miejscu.
Kilkana?cie lat funkcjonowania rolników w ramach WPR nauczy?o ich porusza? si? w g?szczu przepisów
z ni? zwi?zanych. ?wiadomo?? kontroli przez uprawnione organy przy korzystaniu ze ?rodków
wspólnotowych jest powszechna lecz warto o nich przypomina?, gdy? stwierdzenie nieprawid?owo?ci mo?e
oznacza? dla beneficjentów bardzo bolesne do?wiadczenie.

1/5

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

fot. LODR
Takie wypełnianie wniosków to już historia

Kontrola na miejscu płatności bezpośrednich
Kontrola na miejscu jest przeprowadzana w gospodarstwie dwiema metodami, tj. inspekcji terenowej i tzw.
FOTO. Pierwsza polega na sprawdzeniu dzia?ek zg?oszonych do p?atno?ci obszarowej i ONW. Kontrole
przeprowadzane s? w terenie, gdzie dokonuje si? pomiaru ich powierzchni za pomoc? GPS – systemu
nawigacji satelitarnej. Druga metoda jest przeprowadzana za pomoc? tzw. ortofotomapy – cyfrowego
odwzorowania terenu wykonanego na podstawie zobrazowa? satelitarnych oraz wywiadu terenowego.
Wed?ug informacji uzyskanych w Zachodnio-Pomorskiej ARiMR – Rolników do kontroli typuje
Departament Kontroli na Miejscu przekazuj?c do oddzia?ów regionalnych tzw. Raport typowania. Na
podstawie tego raportu inspektorzy z oddzia?u przeprowadzaj? kontrole gospodarstw, których efektem jest
przes?anie rolnikom raportu z kontroli.
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fot. Z-PODR
Kontrolowane są również zwierzęta

Kontrola na miejscu w siedzibach stad
Kontrola na miejscu realizowana jest przez zespo?y kontrolne sk?adaj?ce si? z co najmniej dwóch
inspektorów terenowych – pracowników ARiMR wyznaczonych przez dyrektora oddzia?u regionalnego.
Osoby kontrolujące mają prawo wstępu do siedziby stada, dost?pu do zwierz?t, żądania wglądu do
dokumentów, sporządzania z nich odpisów, wyciągów itp. Inspektorzy mogą także żądać wydruków
z dokumentów prowadzonych przy zastosowaniu systemów informatycznych. Z przeprowadzonej
kontroli sporządzany jest raport, którego jeden egzemplarz otrzymuje rolnik. Gdy rolnik nie zgadza się
z ustaleniami zawartymi w raporcie zgłasza do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR zastrzeżenia
na piśmie w terminie 3 dni od dnia doręczenia protokołu.

Inspektor wyjaśnia
–Wykonujemy kontrole gospodarstwa pod kątem prawidłowości wykorzystania środków
finansowych przyznanych rolnikowi – mówi kierownik Biura Rejestracji Zwierząt z OR ARiMR
w województwie warmińsko-mazurskim. – Przeprowadzamy również kontrole interwencyjne
związane z nieprawidłowościami wykrytymi w systemie rejestracji zwierząt. Nie jesteśmy organem,
który nakłada na rolnika mandaty, to są uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej. Po wykryciu
nieprawidłowości wydajemy decyzję, w której zobowiązujemy rolnika do usunięcia
nieprawidłowości. Jeśli rolnik nie zastosuje się do zaleceń kierujemy sprawę do organów ścigania.
W przypadku, gdy stwierdzone naruszenia obowi?zków okre?lonych w przepisach ustawy o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierz?t stanowi? naruszenie (niespe?nienie) wymaga? systemu wzajemnej
zgodno?ci a posiadacz zwierz?t jest beneficjentem pomocy finansowej udzielanej przez ARiMR, mo?e to
skutkowa? zmniejszeniem lub utrat? p?atno?ci.

Powiadomienie o wizycie w gospodarstwie
Jak informuje ARiMR, kontrole w ramach Wspólnej Polityki Rolnej nie powinny by? zapowiadane.
Beneficjent jest powiadamiany wówczas, gdy jego obecno?? przy kontroli jest niezb?dna. ARiMR:
„Podstawowym sposobem powiadomienia o kontroli jest powiadomienie telefoniczne, pisemne lub
bezpo?rednie. Je?eli wcze?niejsze powiadomienie nast?puje na wi?cej ni? 48 godzin przed kontrol?,
powinno ono mie? miejsce z wyprzedzeniem ograniczonym do niezb?dnego minimum. Czas ten nie mo?e
przekracza? 14 dni. Natomiast w przypadku kontroli dotycz?cych inwentarza ?ywego termin powiadomienia
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nie mo?e przekracza? 48 godzin, z wyj?tkiem uzasadnionych przypadków. W przypadku kontroli metod?
FOTO beneficjent nie jest powiadamiany o kontroli”. Rolnik zawsze jest powiadamiany, gdy kontrola
dotyczy dzia?a? PROW.

Uprawnienia kontrolującego
Kontroluj?cy ma prawo do wst?pu na teren gospodarstwa. Mo?e równie? sprawdzi? pomieszczenia
i miejsca, w których przebywaj? zwierz?ta. Jest uprawniony do wst?pu na grunty i obiekty zwi?zane
z dzia?alno?ci?, na któr? rolnik otrzyma? pomoc. Osoba przeprowadzaj?ca kontrol? mo?e pobiera? próbki
do badania, ??da? informacji zwi?zanych z przedmiotem kontroli oraz dost?pu do prowadzonej przez
kontrolowanego dokumentacji. Ma równie? prawo sporz?dza? dokumentacj? fotograficzn?, robi? kopie
dokumentów lub je zabezpiecza?. Mo?e ??da? dost?pu do danych informatycznych.

Raport z kontroli
Po zako?czonej kontroli inspektorzy sporz?dzaj? pisemny raport w dwóch egzemplarzach, jeden dla rolnika
drugi dla ARiMR. Je?li raport nie zosta? przekazany rolnikowi od razu, to powinien go otrzyma? najpó?niej
dwa tygodnie od zako?czenia kontroli. Jak informuje ARiMR termin mo?e zosta? wyd?u?ony o 3 miesi?ce
w przypadku:
kontroli w ramach kwalifikowalno?ci powierzchni (p?atno?ci bezpo?rednich i ONW):
a) od daty zako?czenia czynno?ci kontrolnych w terenie (metoda IT),b) od daty zatwierdzenia
raportu (metoda FOTO),
kontroli wzajemnej zgodno?ci.

Odwołanie od decyzji
Kontrolowany rolnik ma prawo nie zgodzi? si? z wynikami kontroli! Takie zastrze?enia mo?e zg?osi?
inspektorom od razu po zako?czeniu kontroli odnosz?c si? do ich ustale? i odpowiednio je uzasadniaj?c.
Trzeba pami?ta?, ?e rolnika w trybie odwo?awczym obowi?zuj? nieprzekraczalne terminy. ARiMR na
zg?oszenie uwag do raportu z kontroli przewidzia?a nast?puj?ce terminy:
7 dni od dnia otrzymania raportu w przypadku kontroli w ramach dzia?a? PROW 2007-2013
(wówczas podmiot kontrolowany nie podpisuje raportu) oraz PROW 2014-2020 (dzia?ania
inwestycyjne i premiowe),
14 dni od dnia dor?czenia raportu lub protoko?u w przypadku kontroli w zakresie p?atno?ci
bezpo?rednich, ONW, w ramach wzajemnej zgodno?ci, PROW 2014-2020 (dzia?ania o charakterze
obszarowym),
14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej w ramach PO RYBY 2007-2013 (wówczas nie
podpisuje raportu).
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Konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości
Wykrycie nieprawid?owo?ci w czasie kontroli mo?e skutkowa? zmniejszeniem lub nieprzyznaniem
p?atno?ci w danym roku, wieloletnimi sankcjami lub ca?kowitym wykluczeniem z ubiegania si?
o pomoc. Uniemo?liwienie przeprowadzenia czynno?ci kontrolnych mo?e skutkowa? nieprzyznaniem
p?atno?ci, zwrotem przyznanej pomocy lub odmow? p?atno?ci.
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