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GLOSARIUSZ I WYKAZ SKRÓTÓW 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu 
wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w Unii 
Europejskiej w drodze wyrównywania głównych dysproporcji 
regionalnych poprzez wsparcie finansowe udzielane na budowę 
infrastruktury i efektywne inwestycje ukierunkowane na 
tworzenie miejsc pracy, przeznaczone przede wszystkim dla 
przedsiębiorstw. 

Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) 

Europejski Fundusz Społeczny ma na celu zwiększenie spójności 
gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej poprzez poprawę 
możliwości zatrudnienia i pracy (głównie poprzez szkolenia), 
wspieranie wysokiego poziomu zatrudnienia i tworzenie większej 
liczby lepszych miejsc pracy. 

Fundusz Spójności Fundusz Spójności ma na celu wzmocnienie spójności 
gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej poprzez 
finansowanie projektów w zakresie środowiska i transportu 
w państwach członkowskich, w których PNB na jednego 
mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej unijnej. 

Instytucja audytowa Instytucje audytowe zapewniają Komisji pewność co do 
skutecznego funkcjonowania systemów zarządzania 
i mechanizmów kontroli wewnętrznej w ramach PO 
(i w konsekwencji co do legalności i prawidłowości 
poświadczonych wydatków). Muszą być one niezależne od 
organów zarządzających funduszami. Instytucje audytowe 
przekazują instytucjom zarządzającym i instytucjom 
certyfikującym odpowiedzialnym za dany PO swoje ustalenia 
sformułowane w ramach kontroli systemów i operacji. Raz do 
roku przedstawiają one informacje na temat swojej pracy 
w danym roku w rocznym sprawozdaniu z kontroli 
przekazywanym Komisji. Jeżeli instytucja audytowa uważa, że 
instytucja zarządzająca nie podjęła odpowiednich działań 
naprawczych, ma obowiązek zwrócić uwagę Komisji na ten fakt. 

Instytucja 
certyfikująca 

Instytucje certyfikujące przeprowadzają kontrole pierwszego 
szczebla dotyczące wydatków zgłoszonych przez instytucje 
zarządzające oraz poświadczają legalność i prawidłowość takich 
wydatków. 

Instytucja 
pośrednicząca 

Instytucja pośrednicząca to każdy podmiot publiczny lub 
prywatny, za którego działalność odpowiada instytucja 
zarządzająca, bądź podmiot wykonujący obowiązki w imieniu 
takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących 
operacje. 

Instytucja 
zarządzająca 

Instytucja zarządzająca to krajowy, regionalny lub lokalny organ 
publiczny bądź dowolny inny podmiot publiczny lub prywatny, 
wyznaczony przez państwo członkowskie do zarządzania 
programem operacyjnym. Jego zadania obejmują wybór 
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projektów do finansowania, monitorowanie realizacji projektów 
i przekazywanie Komisji sprawozdań dotyczących aspektów 
finansowych i osiągniętych rezultatów. Instytucja zarządzająca 
jest także organem, który nakłada korekty finansowe na 
beneficjentów w wyniku kontroli przeprowadzonych przez 
Komisję, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub dowolny inny 
organ w państwie członkowskim. 

Komitet ds. 
Wstrzymywania 
i Zawieszania 
Płatności oraz Korekt 
Finansowych (ISFCC) 

Specjalny komitet wewnętrzny, na forum którego dyrekcje 
generalne Komisji mogą omawiać sprawy i podejmować decyzje 
dotyczące ostrzeżeń, wstrzymywania i zawieszania płatności oraz 
korekt finansowych. 

Korekta finansowa Korekty finansowe mają chronić budżet UE przed obciążeniami 
wynikającymi z błędnych lub nieprawidłowych wydatków. 
W przypadku wydatków objętych zarządzaniem dzielonym za 
odzyskiwanie nieprawidłowo dokonanych płatności odpowiadają 
przede wszystkim państwa członkowskie.  
Korekty finansowe mogą być dokonywane przez państwo 
członkowskie poprzez odliczenie nieprawidłowych wydatków od 
wniosku o płatność państwa członkowskiego, płatność na 
podstawie nakazu odzyskania środków wydanego przez Komisję 
lub umorzenie. Odliczenie może przyjąć dwie formy: wycofania 
lub odzyskania środków od beneficjentów. 

Korekta finansowa: 
ex ante lub ex post 

Korekty finansowe ex ante są dokonywane przed 
zadeklarowaniem nieprawidłowych wydatków Komisji. 
Korekty finansowe ex post są dokonywane po zadeklarowaniu 
nieprawidłowych wydatków Komisji. 

Korekty finansowe: 
potwierdzone, objęte 
decyzją lub 
wykonane 

„Potwierdzona” korekta finansowa została zaakceptowana przez 
dane państwo członkowskie. 
Korekta finansowa „objęta decyzją” została przyjęta na mocy 
decyzji Komisji i stanowi zawsze korektę netto, w ramach której 
od państwa członkowskiego wymaga się zwrotu nieprawidłowo 
wydatkowanych środków finansowych do budżetu UE, co 
prowadzi do ostatecznej redukcji puli środków przydzielonych dla 
danego państwa. 
„Wykonana” korekta finansowa – po jej potwierdzeniu lub 
objęciu decyzją – koryguje zaobserwowaną nieprawidłowość 
(w drodze wycofania lub odzyskania środków). 

Nieprawidłowość Nieprawidłowość to akt niezgodny z przepisami unijnymi, mogący 
mieć szkodliwy wpływ na interesy finansowe UE. Może być 
skutkiem rzeczywistych błędów popełnionych zarówno przez 
beneficjentów ubiegających się o środki finansowe, jak i przez 
organy odpowiedzialne za dokonywanie płatności. Jeśli 
nieprawidłowość jest skutkiem działania umyślnego, stanowi 
nadużycie finansowe. 

Odzyskanie środków Państwo członkowskie pozostawia wydatki w programie do czasu 
odzyskania nienależnie wypłaconych kwot od beneficjenta 
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i odlicza je od następnego wniosku o płatność po dokonaniu 
odzyskania. Jeden ze sposobów dokonania korekty finansowej 
(zob. także wycofanie). 

Okres 
programowania 

Wieloletnie ramy planowania i wdrażania wydatków z EFRR, EFS 
i Funduszu Spójności. 

Oś priorytetowa Jeden z priorytetów strategii zawarty w programie operacyjnym, 
obejmujący grupę powiązanych ze sobą operacji posiadających 
określone mierzalne cele. 

Plan działania Plany działania to dokumenty opracowane przez państwa 
członkowskie w następstwie zidentyfikowania nieprawidłowości 
systemowych lub poważnych uchybień w systemach państwa 
członkowskiego. Zawierają opis działań zaradczych, za pomocą 
których te nieprawidłowości lub uchybienia systemowe będą 
eliminowane. 

Program operacyjny 
(PO) 

W PO określa się priorytety i szczegółowe cele państwa 
członkowskiego oraz sposób wykorzystania środków finansowych 
(fundusze UE oraz współfinansowanie krajowe publiczne 
i prywatne) w danym okresie (obecnie siedmioletnim) na 
finansowanie projektów. Projekty w ramach PO muszą 
przyczyniać się do osiągania określonej liczby celów. PO mogą 
otrzymywać finansowanie z EFRR, Funduszu Spójności lub EFS. Są 
one przygotowywane przez państwo członkowskie i muszą zostać 
zatwierdzone przez Komisję przed dokonaniem jakichkolwiek 
płatności z budżetu UE. PO można modyfikować w okresie 
programowania wyłącznie za zgodą obu stron. 

Przydzielona pula 
środków 
finansowych 

Przydzielona pula środków finansowych oznacza łączną kwotę 
przydzieloną na rzecz państwa członkowskiego lub programu 
operacyjnego w okresie programowania, która stanowi 
teoretyczną maksymalną kwotę możliwą do wypłaty. 

Przypadek Pełny łańcuch wydarzeń łączący środki zapobiegawcze i korekty 
finansowe ze zdarzeniem je powodującym. 

Roczne 
sprawozdanie 
z działalności 

Roczne sprawozdania z działalności wskazują rezultaty operacji, 
odnosząc je między innymi do ustanowionych celów, 
powiązanego ryzyka i formy kontroli wewnętrznej. Od momentu 
przygotowania budżetu Komisji na 2001 r. oraz od budżetu na 
2003 r. w przypadku wszystkich instytucji Unii Europejskiej (UE) 
tzw. delegowany urzędnik zatwierdzający musi przekazywać 
swojej instytucji roczne sprawozdanie z działalności na temat 
wykonania swoich obowiązków wraz z informacjami finansowymi 
i zarządczymi. 

Sprawozdanie 
zgodne z art. 20 

Roczna deklaracja, w której wykazane są kwoty wycofane, kwoty 
odzyskane, kwoty podlegające procedurze odzyskiwania oraz 
nieściągalne należności zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1828/2006 dla programów na lata 2007-2013. 
Odzwierciedla ono ogólne zdolności naprawcze systemów 
zarządzania i kontroli dla każdego programu, zagregowane na 
poziomie osi priorytetowej, niezależnie od źródła korekty. 
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System zarządzania 
i kontroli 

System zarządzania i kontroli jest strukturą, za pośrednictwem 
której wdrażane i przeprowadzane są działania kontrolne 
dotyczące programu operacyjnego. W obszarze polityki spójności 
system ten obejmuje instytucję zarządzającą (i instytucje 
pośredniczące), instytucję certyfikującą oraz instytucję audytową 
na szczeblu państwa członkowskiego oraz Komisję. 

Szacowany poziom 
błędu 

Szacowana przez instytucję audytową część rocznych wydatków 
w ramach każdego PO (lub grupy PO), które nie są legalne 
i prawidłowe. Poziom ten powinien być ustalany na podstawie 
statystycznego doboru próby. Szacowany poziom błędu musi być 
reprezentatywny dla wydatków poniesionych w ramach danego 
PO (lub grupy PO). Może to dotyczyć także poziomów błędu 
ustalanych na podstawie specjalnych niestatystycznych metod 
doboru próby (w szczególności w przypadku małych populacji), 
jeżeli są one reprezentatywne dla populacji jako całości. 

Środek 
zapobiegawczy 

Środki zapobiegawcze, którymi dysponuje Komisja w celu ochrony 
budżetu UE w przypadku zidentyfikowania potencjalnych 
uchybień, obejmują zawieszenie i wstrzymanie płatności 
z budżetu UE na rzecz danego PO. 

Środki w celu 
ochrony budżetu UE 

Środki w celu ochrony budżetu UE obejmują środki 
zapobiegawcze (wstrzymanie, zawieszenie) i korekty finansowe 
(o skutkach pieniężnych). Środki te uzupełniają plany działania 
uzgodnione między Komisją a państwem członkowskim. 

Umorzenie Działanie, w ramach którego wcześniejsze zobowiązanie (lub jego 
część) jest anulowane. 

Wskaźnik 
skumulowanego 
ryzyka rezydualnego 

Szacowana część zadeklarowanych wydatków w ramach każdego 
programu w całym okresie programowania, która nie jest legalna 
lub prawidłowa. Wskaźnik skumulowanego ryzyka rezydualnego 
uwzględnia wszystkie korekty finansowe zastosowane od 
początku okresu i całość wydatków zadeklarowanych do 
momentu zamknięcia programu. 

Wstrzymanie Komisja może wstrzymać bieg terminu płatności w przypadku 
danej deklaracji wydatków na okres nieprzekraczający sześciu 
miesięcy (zob. art. 91 rozporządzenia nr 1083/2006), jeżeli 
dowody sugerują znaczące uchybienia w funkcjonowaniu 
systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich lub jeżeli 
nieskorygowany nieprawidłowy wydatek jest poświadczony 
w deklaracji wydatków. 
Jeżeli Komisja, na podstawie swoich własnych prac lub informacji 
zgłoszonych przez instytucje audytowe, stwierdzi, że państwo 
członkowskie nie wyeliminowało poważnych niedociągnięć 
w systemach zarządzania i kontroli lub nie skorygowało 
nieprawidłowych wydatków, które zostały zadeklarowane 
i poświadczone, może wstrzymać lub zawiesić płatności. Jeżeli 
państwo członkowskie nie wyeliminuje stwierdzonych 
niedociągnięć w systemach lub nie wycofa nieprawidłowych 
wydatków (które mogą zostać zastąpione wydatkami 
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kwalifikowalnymi), Komisja może sama nałożyć korekty 
finansowe, prowadzące do zmniejszenia finansowania netto UE 
na rzecz danego PO. 

Wycofanie Państwo członkowskie wycofuje nieprawidłowe wydatki 
z programu natychmiast po wykryciu nieprawidłowości, odliczając 
je od następnej deklaracji wydatków, i w związku z tym zwalnia 
unijne środki finansowe na potrzeby innych operacji. Jeden ze 
sposobów dokonania korekty finansowej (zob. także odzyskanie 
środków). 

Zawieszenie Komisja może zawiesić całość lub część płatności okresowych 
(zob. art. 92 rozporządzenia nr 1083/2006), jeżeli 
w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli państwa 
członkowskiego wystąpi istotne uchybienie lub jeżeli 
nieskorygowany nieprawidłowy wydatek został poświadczony 
w deklaracji wydatków lub gdy doszło do poważnego naruszenia 
przez państwo członkowskie zobowiązań w zakresie zarządzania 
i kontroli. 

Zdarzenie sprawcze Nieprawidłowości lub poważne uchybienia zidentyfikowane przez 
organy państwa członkowskiego, Komisję lub Europejski Trybunał 
Obrachunkowy w toku przeprowadzania weryfikacji oraz 
skutkujące środkami zapobiegawczymi i korektami finansowymi. 

Zobowiązanie Zobowiązanie prawne do przekazania środków finansowych 
z zastrzeżeniem pewnych warunków. UE zobowiązuje się do 
zwrotu części kosztów współfinansowanego projektu po jego 
zakończeniu. Dzisiejsze zobowiązania stanowią jutrzejsze 
płatności. Dzisiejsze płatności stanowią z kolei wczorajsze 
zobowiązania. 
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STRESZCZENIE 

Polityka spójności 

I. Celem polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju między 

różnymi regionami, restrukturyzacja podupadających stref przemysłowych oraz wspieranie 

współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej. 

Stanowi ona jedno z głównych źródeł finansowania inwestycji w UE, odpowiadając za około 

37% ogólnych wydatków z budżetu UE. Środki finansowe przeznaczone na politykę spójności 

wynosiły około 230 mld euro w okresie programowania 2000-2006, 346 mld euro w okresie 

programowania 2007-2013 i 349 mld euro w okresie programowania 2014-2020. 

II. Na politykę spójności składają się dwie główne części: polityka regionalna i miejska oraz 

polityka dotycząca zatrudnienia i spraw społecznych. Polityka regionalna i miejska jest 

realizowana głównie za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i Funduszu Spójności. Zatrudnienie i sprawy społeczne są w przeważającej mierze 

finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

III. Polityka spójności jest wdrażana w ramach zarządzania dzielonego, co oznacza, że 

odpowiedzialność jest dzielona między Komisję i państwa członkowskie. Chociaż Komisja 

pozostaje odpowiedzialna za wykonanie budżetu UE, faktyczne zarządzanie unijnymi 

środkami finansowymi i programami oraz ich kontrola są powierzone organom państw 

członkowskich, które wybierają beneficjentów i rozdzielają środki finansowe.  

IV. Za wykrywanie i korygowanie błędów oraz zapobieganie im są odpowiedzialne 

w pierwszej kolejności państwa członkowskie. Jeśli Komisja stwierdzi, że nieprawidłowe 

wydatki były współfinansowane lub będą prawdopodobnie współfinansowane, może podjąć 

interwencję i skorygować wydatki objęte już współfinansowaniem lub może zapobiec ich 

przyszłemu współfinansowaniu. 

V. Komisja może zastosować środki zapobiegawcze lub korekty finansowe w następstwie 

nieprawidłowości lub poważnych uchybień zidentyfikowanych przez organy państwa 

członkowskiego, na podstawie własnych weryfikacji i kontroli, postępowań 
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dochodzeniowych OLAF oraz w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Europejski Trybunał 

Obrachunkowy. 

Sposób przeprowadzenia kontroli  

VI. Trybunał przeanalizował, czy stosowane przez Komisję środki zapobiegawcze i korekty 

finansowe skutecznie przyczyniały się do ochrony budżetu UE przed współfinansowaniem 

nieprawidłowych wydatków w obszarze spójności. Trybunał skupił się na okresie 

programowania 2007-2013. Ponadto Trybunał dokonał porównania z okresem 

programowania 2000-2006 i ocenił prawdopodobne skutki zmian w rozporządzeniach na 

okres 2014-2020. Kontrola przeprowadzona przez Trybunał obejmowała: 

- przegląd odpowiednich wytycznych, publikacji i sprawozdań Komisji oraz ocenę 

procedur wewnętrznych Komisji w latach 2007-2013; 

- analizę porównawczą środków zapobiegawczych i korekt finansowych w latach 

2000-2006 i 2007-2013 oraz ocenę oddziaływania korekt finansowych po zamknięciu 

okresu programowania 2000-2006; 

- analizę próby 72 przypadków indywidualnych zamkniętych do końca 2016 r. Stanowiły 

one 29% korekt finansowych w latach 2007-2013. Prace w terenie Trybunał 

przeprowadził w okresie od stycznia 2016 r. do listopada 2016 r. 

Ustalenia Trybunału 

VII. W ujęciu ogólnym Trybunał stwierdził, że Komisja skutecznie wykorzystywała środki, 

którymi dysponowała w okresie programowania 2007-2013, w celu ochrony budżetu UE 

przed nieprawidłowymi wydatkami.  

VIII. Korekty finansowe w latach 2000-2006 wyniosły 8 616 mln euro, czyli 3,8% całkowitego 

budżetu. W latach 2007-2013 Komisja w większym zakresie wykorzystywała środki, którymi 

dysponowała, w celu ochrony budżetu UE.  

IX. Trybunał stwierdził, że w latach 2007-2013 Komisja stosowała środki zapobiegawcze 

i nakładała korekty finansowe w sposób proporcjonalny, oraz potwierdził, że środki 

zastosowane przez Komisję w latach 2007-2013 koncentrowały się na państwach 
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członkowskich realizujących programy o najwyższym ryzyku. Trybunał odnotował także, że 

dokonana przez Komisję ocena uchybień i odnośnych korekt finansowych została zasadniczo 

potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

X. Stosowane przez Komisję środki naprawcze stanowią instrument nacisku na państwa 

członkowskie, aby zajęły się uchybieniami w swoich systemach zarządzania i kontroli. 

Zarówno środki zapobiegawcze, jak i korekty finansowe dotyczą jednak zasadniczo 

skomplikowanych kwestii, których rozwiązanie wymaga długiego czasu. Wynikające z tego 

wstrzymania i zawieszenia płatności stanowią istotne ryzyko finansowe dla państw 

członkowskich. W latach 2007-2013 Komisja dążyła zatem do stopniowego uchylania 

środków, tak aby zapewnić wznowienie zwrotu wydatków możliwie najszybciej po tym, jak 

spełnione zostaną niezbędne warunki. 

XI. Trybunał stwierdził także, że Komisja napotkała trudności w monitorowaniu wykonania 

korekt finansowych. Informacje przekazane przez państwa członkowskie na temat 

wykonania w latach 2007-2013 nie umożliwiły jak dotąd ich rzetelnego monitorowania. 

Trybunał uznał, że dowody na długoterminowe oddziaływanie środków zapobiegawczych 

i korekt finansowych w latach 2007-2013 są niejednoznaczne. 

XII. Sposób, w jaki Komisja prowadzi sprawozdawczość na temat środków zapobiegawczych 

i korekt finansowych, nie ułatwia uzyskania kompleksowego obrazu sytuacji, przede 

wszystkim z uwagi na fakt, że odnośne informacje są przedstawione w różnych 

sprawozdaniach i dokumentach. Jednocześnie żadne ze sprawozdań Komisji za okres 

2007-2013 nie zawierało analitycznego przeglądu środków zapobiegawczych i korekt 

finansowych. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady także byli zdania, że 

sprawozdania Komisji nie zapewniają wystarczającego porównania państw członkowskich ani 

nie zawierają przykładów dobrych praktyk pokazujących, jak zapobiegać powtarzającym się 

problemom oraz je wykrywać i korygować. 

XIII. Przepisy dotyczące okresu 2014-2020 znacznie zwiększają możliwości Komisji w zakresie 

ochrony budżetu UE przed nieprawidłowymi wydatkami, zwłaszcza za pośrednictwem korekt 

finansowych netto. Wynika to przede wszystkim z faktu, że sprawozdania państw 

członkowskich na temat korekt finansowych zostały włączone do rocznego pakietu 
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dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności i są badane przez właściwe 

instytucje audytowe. Ponadto przepisy wprowadzone w odniesieniu do okresu 2014-2020 

dają Komisji większe uprawnienia w celu uniemożliwienia zwrotu nieprawidłowych 

wydatków z budżetu UE. Co więcej, państwa członkowskie dysponują większą pewnością 

prawa, gdyż zasady są ustanawiane w drodze rozporządzeń, a nie wytycznych. 

XIV. Trybunał uznaje, że rozwiązania te stanowią istotne udoskonalenie struktury systemu.  

Zalecenia Trybunału 

XV. Komisja powinna: 

- przyjąć rygorystyczne podejście do korekt finansowych podczas zamknięcia okresu 

2007-2013 (od marca 2017 r.) w celu zapewnienia, by w łącznych kwotach zwracanych 

z budżetu UE nie występował istotny poziom nieprawidłowych wydatków;  

- opublikować sprawozdanie ad hoc na temat korekt finansowych oraz statusu zamknięcia 

programów EFRR / Funduszu Spójności i EFS (najpóźniej do połowy 2019 r.), analogiczne 

do sprawozdania sporządzonego w 2013 r. w odniesieniu do okresu 2000-2006. 

W sprawozdaniu tym należy przedstawić i porównać wszystkie informacje na temat 

środków zapobiegawczych i korygujących w rozbiciu na poszczególne fundusze 

i państwa członkowskie, a także wykazać wpływ korekt finansowych i wskaźnik ryzyka 

rezydualnego;  

- do 2019 r. stworzyć zintegrowany system monitorowania na potrzeby okresu 

2014-2020, obejmujący zarówno środki zapobiegawcze, jak i korekty finansowe; 

- efektywnie korzystać ze wzmocnionych przepisów w odniesieniu do okresu 2014-2020 

ze skutkiem natychmiastowym oraz nakładać korekty finansowe netto w odpowiednich 

przypadkach na podstawie własnych inspekcji lub kontroli przeprowadzonych przez 

Trybunał. 
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WSTĘP 

Polityka spójności stanowi główne źródło finansowania inwestycji w UE 

Cele, budżet i fundusze polityki spójności 

1. Celem polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju między 

różnymi regionami, restrukturyzacja podupadających stref przemysłowych oraz wspieranie 

współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej (UE).  

2. Wydatki w obszarze spójności stanowią około 37% ogólnych wydatków z budżetu UE. 

Środki finansowe przeznaczone na politykę spójności, główną politykę inwestycyjną UE, 

wynosiły około 230 mld euro w okresie programowania 2000-2006, około 346 mld euro 

w okresie programowania 2007-2013 oraz około 349 mld euro w okresie programowania 

2014-2020. 

3. Na politykę spójności składają się dwie główne części: polityka regionalna i miejska oraz 

polityka dotycząca zatrudnienia i spraw społecznych. Polityka regionalna i miejska jest 

realizowana głównie za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) i Funduszu Spójności, natomiast zatrudnienie i sprawy społeczne są w przeważającej 

mierze finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). EFRR, Fundusz 

Spójności i EFS podlegają wspólnym zasadom, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 

w osobnych rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy. 

System zarządzania i kontroli w ramach polityki spójności  

4. Polityka spójności jest wdrażana w ramach zarządzania dzielonego1

                                                      

1 Art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 
z 26.10.2012, s. 1). 

, co oznacza, że 

odpowiedzialność za wdrażanie polityki i odnośnych funduszy, w tym działania kontrolne, 

jest dzielona między Komisję i państwa członkowskie. Chociaż Komisja pozostaje 
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odpowiedzialna za wykonanie budżetu UE, faktyczne zarządzanie unijnymi środkami 

finansowymi i programami oraz ich kontrola są powierzone organom państw członkowskich. 

5. Zadania tych organów są zdefiniowane w rozporządzeniach sektorowych: 

a) instytucje zarządzające (których zadania mogą zostać powierzone instytucjom 

pośredniczącym) zajmują się bieżącym zarządzaniem projektami współfinansowanymi 

w ramach odpowiedniego programu operacyjnego (PO), 

b) instytucje certyfikujące agregują deklaracje kosztów sporządzone przez beneficjentów 

projektów w deklarację wydatków i deklarują je Komisji w celu uzyskania zwrotu, 

c) instytucje audytowe przeprowadzają coroczną niezależną kontrolę kosztów 

zadeklarowanych Komisji oraz kontrolę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli. 

6. W szczególności organy te wybierają projekty oraz rozdzielają i kontrolują środki 

finansowe. Państwa członkowskie są także odpowiedzialne za dopilnowanie, by w wydatkach 

podlegających zwrotowi z budżetu UE nie występowały nieprawidłowości, poprzez 

zapobieganie nieprawidłowościom, wykrywanie ich i korygowanie2

                                                      

2 Art. 38 i 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1), art. 70 i 98 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
(Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25), art. 122 i 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320), art. 53 
lit. b) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1) oraz art. 59 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012. 

. Jednocześnie Komisja 

może podejmować działania w celu odzyskania środków finansowych, które zostały 

nienależnie wypłacone. 
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7. Beneficjenci projektów ponoszą wydatki i deklarują je instytucjom zarządzającym (lub 

instytucjom pośredniczącym) we wnioskach o płatność. Wnioski te są zbierane i przesyłane 

Komisji za pośrednictwem instytucji certyfikującej. Następnie Komisja przekazuje kwotę 

odpowiadającą współfinansowanej części zadeklarowanych wydatków do budżetu państwa 

członkowskiego, z którego środki finansowe są przekazywane odpowiednim beneficjentom 

(zob. rys. 1

8. Komisja negocjuje programy operacyjne z państwami członkowskimi i zatwierdza je, 

zapewnia wytyczne i instrukcje dla organów państw członkowskich dotyczące 

wykonywanych przez nie zadań oraz przeprowadza kontrole na szczeblu państw 

członkowskich lub analizy dokumentacji w celu skontrolowania wdrażania polityki. 

). 

Rys. 1 – Zarządzanie i przepływy finansowe w obszarze polityki spójności 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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9. Łącznie opracowanych zostało 618 PO i 1 119 projektów w ramach Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2000-20063

Środki stosowane przez Komisję w celu ochrony budżetu UE w obszarze spójności 

, 440 PO na lata 2007-2013 oraz 391 PO (w ramach 

EFRR, Funduszu Spójności, EFS lub wielofunduszowych) na lata 2014-2020. 

10. Środki stosowane przez Komisję w celu ochrony budżetu UE mają zapewnić, by 

współfinansowaniem z budżetu UE objęte były tylko prawidłowe wydatki (tj. wydatki 

ponoszone zgodnie z odpowiednim prawodawstwem unijnym i krajowym/regionalnym). 

11. Wykrywanie i korygowanie błędów oraz zapobieganie im stanowią w pierwszej kolejności 

odpowiedzialność państw członkowskich4

12. Rozporządzenia dotyczące okresu 2000-2006

. Jeśli Komisja stwierdzi, że nieprawidłowe wydatki 

były współfinansowane lub będą prawdopodobnie współfinansowane, może podjąć 

interwencję i skorygować wydatki objęte już współfinansowaniem lub może zapobiec 

przyszłemu współfinansowaniu nieprawidłowych wydatków w przyszłych deklaracjach 

wydatków. 

5, a także okresów 2007-20136 i 2014-20207

                                                      

3 Podczas gdy w okresie programowania 2000-2006 Fundusz Spójności był wdrażany za 
pośrednictwem projektów bezpośrednio zatwierdzanych przez Komisję, w okresie 
programowania 2007-2013 projekty te zostały włączone do programów operacyjnych. 

 

umożliwiają Komisji zastosowanie środków zapobiegawczych (tj. wstrzymanie i zawieszenie 

płatności) oraz korekt finansowych. Jeśli chodzi o okres 2000-2006, wśród środków 

zapobiegawczych będących do dyspozycji Komisji na mocy przepisów nie przewidziano 

możliwości wstrzymania płatności. Za stosowanie środków naprawczych w obszarze polityki 

spójności odpowiedzialne są Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz 

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. 

4 Art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, art. 70 i 98 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz 
art. 143 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

5 Art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999. 

6 Art. 91, 92 i 99-102 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

7 Art. 83, 85, 142 i 144-147 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
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13. Komisja może zastosować środki zapobiegawcze lub korekty finansowe w następstwie 

nieprawidłowości lub poważnych uchybień zidentyfikowanych przez organy państwa 

członkowskiego (np. instytucję zarządzającą lub audytową) lub na podstawie własnych 

weryfikacji i kontroli, w tym w następstwie postępowań dochodzeniowych OLAF. 

Zastosowanie środków zapobiegawczych lub korekt może także wynikać z kontroli 

przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (zob. załącznik I

Środki zapobiegawcze – wstrzymanie i zawieszenie płatności  

). 

14. Środki zapobiegawcze skutkują odroczeniem płatności z budżetu UE. Wywiera to 

dodatkowy nacisk na państwa członkowskie, motywując je do podjęcia koniecznych działań 

naprawczych. Najważniejszymi rodzajami środków zapobiegawczych są wstrzymania 

i zawieszenia płatności (zob. ramka 1

Ramka 1 – Wstrzymanie i zawieszenie płatności z budżetu UE 

). 

Zasadniczo Komisja musi dokonać płatności na rzecz państwa członkowskiego w ciągu dwóch 

miesięcy od otrzymania wniosku o płatność. Komisja może jednak wstrzymać8 bieg terminu płatności 

na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, jeżeli istnieją dowody wskazujące na występowanie 

poważnego uchybienia w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli państwa członkowskiego9

Komisja może zawiesić

, 

lub jeżeli musi ona przeprowadzić dodatkową weryfikację po otrzymaniu informacji, że 

nieskorygowany nieprawidłowy wydatek został poświadczony w deklaracji wydatków. 

10

                                                      

8 Art. 91 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

 całość lub część płatności okresowych, jeżeli dostępne są dowody na 

istnienie poważnego uchybienia w systemie zarządzania i kontroli, które nie zostało skorygowane 

przez państwo członkowskie, lub jeśli nieskorygowany nieprawidłowy wydatek związany z poważną 

nieprawidłowością został zadeklarowany w poświadczonej deklaracji wydatków lub jeśli doszło do 

poważnego naruszenia przez państwo członkowskie zobowiązań w zakresie zarządzania i kontroli. 

9 Ma to szczególne znaczenie, gdy instytucja audytowa państwa członkowskiego przesyła Komisji 
swoje roczne sprawozdanie z kontroli zawierające wnioski z kontroli na koniec roku. 

10 Art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 
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Zawieszenie jest poprzedzone pismem o możliwości zawieszenia płatności11

15. Możliwość wstrzymania płatności została wprowadzona w rozporządzeniu na lata 

2007-2013 (zob. 

, za pośrednictwem 

którego Komisja informuje państwo członkowskie o wykrytych uchybieniach. Celem takiego pisma 

jest umożliwienie państwu członkowskiemu wyeliminowania uchybień oraz skorzystania z prawa do 

bycia wysłuchanym, zanim Komisja podejmie decyzję o zawieszeniu. 

załącznik II). Główną zaletą wstrzymania płatności jest fakt, że można je 

zastosować natychmiastowo, bez konieczności wszczynania długotrwałej procedury 

administracyjnej, jeśli Komisja dysponuje dowodami na występowanie poważnych 

uchybień12. Aby z kolei zastosować zawieszenie płatności, konieczne jest potwierdzenie 

występowania poważnego uchybienia, co może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia 

w pierwszej kolejności długotrwałej procedury (zob. ramka 1

16. W przypadku gdy nie ma wniosku o płatność oczekującego na rozliczenie (tj. nie ma 

terminu płatności, którego bieg można by wstrzymać), Komisja może także wydać 

ostrzeżenie. Komisja ostrzega dane państwo członkowskie, że w przypadku złożenia wniosku 

o płatność bieg terminu płatności zostanie wstrzymany. Procedura ta nie jest jednak 

przewidziana w rozporządzeniach. 

). 

17. Zawieszenie jest dokonywane na mocy prawnie wiążącej decyzji Komisji skierowanej do 

danego państwa członkowskiego. Wszystkie inne środki zapobiegawcze (ostrzeżenie, 

wstrzymanie, pismo o możliwości zawieszenia płatności) mają formę pisma podpisanego 

przez dyrektora generalnego Komisji (działającego jako delegowany urzędnik 

zatwierdzający), skierowanego do organów państwa członkowskiego. 

Korekty finansowe dokonywane przez Komisję 

18. Jeżeli poważne uchybienia w systemach zarządzania i kontroli państw członkowskich 

doprowadziły do błędów systemowych lub jeśli Komisja zidentyfikowała pojedynczą 

                                                      

11 Art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

12 Art. 91 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 
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nieprawidłowość, Komisja może także zastosować korekty finansowe (zob. załącznik I)13. 

Celem takich korekt jest przywrócenie sytuacji, w której wszystkie wydatki zadeklarowane 

we wniosku o współfinansowanie z EFRR, Funduszu Spójności lub EFS i zwracane przez 

Komisję są zgodne z obowiązującymi przepisami14

19. W okresach programowania 2000-2006 i 2007-2013 państwa członkowskie mogły 

zastąpić nieprawidłowe wydatki nowymi wydatkami, jeśli podjęły konieczne działania 

naprawcze i dokonały odnośnych korekt finansowych (potwierdzone korekty finansowe)

.  

15. 

Taką możliwość przewidziano również w przypadku okresu programowania 2014-202016

20. Komisja nie kieruje korekt finansowych bezpośrednio do beneficjentów, ale do organów 

państwa członkowskiego zarządzających PO. Jeśli korekta finansowa odnosi się do 

poszczególnych projektów wdrażanych przez beneficjentów, za jej zastosowanie względem 

beneficjenta odpowiadają organy państwa członkowskiego. 

. 

Fakt, czy miało to miejsce w praktyce, zależał jednak od tego, czy państwo członkowskie 

miało możliwość zadeklarowania dodatkowych (prawidłowych) wydatków. Jeśli nie miało 

ono takiej możliwości, korekty finansowe skutkowały korektami netto (utratą środków 

finansowych). Z kolei decyzja Komisji w sprawie korekty finansowej miała zawsze 

bezpośredni wpływ netto na państwo członkowskie: musiało ono zwrócić wypłaconą kwotę, 

a jego pula środków finansowych ulegała zmniejszeniu (tj. państwo członkowskie mogło 

wydać mniej pieniędzy w całym okresie programowania). 

21. W załączniku III

                                                      

13 Art. 99-102 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

 przedstawiono przegląd różnych scenariuszy dotyczących oddziaływania 

korekt finansowych na państwa członkowskie do końca okresu programowania 2007-2013.  

14 Pkt 1.2 decyzji Komisji C(2011) 7321 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie przyjęcia 
wytycznych odnośnie zasad, kryteriów i skali odnośnie wymierzania korekt finansowych 
dokonywanych przez Komisję na mocy art. 99 oraz 100 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
z dnia 11 lipca 2006 r. 

15 Art. 38 i 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 oraz art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006. 

16 Art. 139 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
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Ustalanie kwoty korekt finansowych 

22. Komisja może określić kwotę korekt finansowych na różne sposoby (zob. ramka 2

Ramka 2 – Indywidualne, ryczałtowe i ekstrapolowane korekty finansowe 

). 

Komisja ustanowiła trzy sposoby ustalania kwoty korekt finansowych17

a) Kwota korekty finansowej jest ustalana indywidualnie i odpowiada kwocie wydatków 

nieprawidłowo obciążających budżet UE (korekta indywidualna). 

:  

b) Jeśli dokładne obliczenie kwoty wydatków nieprawidłowo obciążających budżet UE jest 

niemożliwe lub nieopłacalne, można zastosować korektę ryczałtową w oparciu o wcześniej 

ustalone kryteria i skalę. Korekty ryczałtowe oddziałują na cały program operacyjny lub jego część 

(np. jeden lub kilka priorytetów, projekty związane z konkretnymi zaproszeniami do składania 

wniosków, działania zarządzane przez określoną instytucję pośredniczącą) i odnoszą się zwykle do 

problemów horyzontalnych (wpływających na więcej projektów lub priorytetów), 

systematycznych (występujących kilka razy) lub systemowych (związanych z systemami) bądź do 

konkretnych wydatków niekwalifikowalnych (tj. uchybienia w kontrolach prowadzonych przez 

instytucję zarządzającą lub instytucję pośredniczącą, problemy z zamówieniami publicznymi). 

c) Jeśli nieprawidłowości występują w wielu przypadkach i nie jest opłacalne przeanalizowanie 

wszystkich przypadków, na które dana nieprawidłowość ma wpływ, w celu określenia kwoty 

korekty finansowej można zastosować ekstrapolację. Oznacza to, że kwota podlegająca korekcie 

we wszystkich przypadkach jest szacowana na podstawie niewielkiej liczby przeanalizowanych 

przypadków. 

23. Jeśli nieprawidłowe wydatki skutkujące korektą finansową zostały już zadeklarowane do 

zwrotu z budżetu UE, korekta taka ma zastosowanie retroaktywnie (korekta finansowa 

ex post). Jeśli jednak nie zgłoszono jeszcze takich wydatków do zwrotu z budżetu UE, korekta 

taka ma zastosowanie do przyszłości (korekta finansowa ex ante). W takim przypadku 

państwa członkowskie odliczają korektę finansową od wydatków kwalifikowalnych już na 

etapie deklarowania wydatków Komisji. Korekty finansowe ex ante i ex post mogą 
                                                      

17 Pkt 1.4-1.6 decyzji C(2011) 7321. 
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występować równocześnie względem tego samego przypadku, zapewniając korektę 

w odniesieniu do przeszłości i przyszłości.  

24. W załączniku I

Brak środków zapobiegawczych i korekt finansowych w przypadku niezadowalających 

rezultatów 

 opisano proces prowadzący do zastosowania środka zapobiegawczego lub 

korekty finansowej oraz jego rozstrzygnięcie.  

25. W okresach programowania 2000-2006 i 2007-2013 nie było przepisów, które 

umożliwiałyby Komisji wszczęcie procedur zawieszenia lub nałożenie korekt finansowych 

w przypadku osiągnięcia niezadowalających rezultatów na poziomie programu lub osi 

priorytetowej. Możliwości dokonania tego na poziomie poszczególnych projektów także były 

ograniczone. Trybunał skrytykował te braki w przepisach w kilku sprawozdaniach18

Odzyskanie nienależnie wypłaconych kwot przez państwa członkowskie 

.  

26. W ramach zarządzania dzielonego państwa członkowskie są odpowiedzialne za 

wykrywanie i korygowanie błędów oraz zapobieganie im, tak aby tylko prawidłowe wydatki 

podlegały zwrotowi z budżetu UE. Państwa członkowskie są również zobowiązane do 

odzyskiwania od beneficjentów kwot nienależnie wypłaconych (z budżetu UE)19

a) błąd nie został popełniony przez beneficjenta, ale dotyczy kwestii związanych 

z funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli (np. kwestii związanych z wyborem 

projektów, które mają być współfinansowane) lub 

. Nie jest to 

jednak możliwe, jeśli: 

                                                      

18 Sprawozdanie specjalne nr 23/2016 „Transport morski w UE na niespokojnych wodach – wiele 
nieskutecznych i nietrwałych inwestycji”, pkt 80 (http://eca.europa.eu); sprawozdanie specjalne 
nr 36/2016 „Ocena mechanizmów zamknięcia programów rozwoju obszarów wiejskich 
i programów w obszarze spójności na lata 2007-2013”, pkt 48 (http://eca.europa.eu); 
sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok 
budżetowy 2013, pkt 10.9 (Dz.U. C 398 z 12.11.2014). 

19 Art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

http://eca.europa.eu/�
http://eca.europa.eu/�
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b) kwota jest nieściągalna od beneficjenta (np. beneficjent ogłosił upadłość). 

W takich przypadkach obciążenie finansowe wynikające z korekt finansowych spada na 

budżet państw członkowskich, chyba że może być dzielone z budżetem UE. 

27. Zgodnie z informacjami przekazanymi Komisji przez państwa członkowskie na koniec 

2015 r. kwota nieściągalna od beneficjentów finansowana ze środków publicznych (UE 

i krajowych) wynosiła 57 mln euro (co odpowiada łącznym – prywatnym i publicznym – 

wydatkom kwalifikowalnym w wysokości 115 mln euro) w przypadku wszystkich PO w całym 

okresie 2007-201320

28. Ponadto gdy nienależnie wypłacona kwota jest odzyskiwana od podmiotu publicznego 

będącego beneficjentem, ciężar korekty finansowej jest faktycznie nadal ponoszony przez 

krajowy, regionalny lub lokalny budżet publiczny. 

.  

Korekty finansowe stanowią kluczowe źródło danych na potrzeby ustalenia ryzyka 

rezydualnego dla płatności z budżetu UE w obszarze spójności 

29. Od 2000 r. wprowadzono szczególne wymogi regulacyjne w celu wzmocnienia 

odpowiedzialności państw członkowskich w zakresie wykrywania i korygowania błędów oraz 

zapobiegania im, a także odpowiednio zmieniono systemy zarządzania i kontroli PO.  

Roczne poziomy błędu zatwierdzane przez Komisję w podziale według programów dla 

reprezentatywnej próby operacji 

30. W odniesieniu do okresu 2000-2006 specjalne organy krajowe musiały zweryfikować 5% 

kwalifikowalnych wydatków przed zamknięciem PO, biorąc pod uwagę własną ocenę ryzyka 

wystąpienia nieprawidłowości oraz dążąc do zapewnienia reprezentatywnego charakteru 

wydatków w ramach PO21

                                                      

20 Informacje z bazy danych Komisji na dzień 31 maja 2016 r., w oparciu o dane przekazane 
w sprawozdaniach zgodnych z art. 20. 

. Państwa członkowskie miały także obowiązek przekazywać co 

21 Art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego 
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roku informacje na temat kwot do odzyskania22

31. W odniesieniu do okresu 2007-2013 w rozporządzeniu wprowadzono pojęcie krajowych 

instytucji audytowych, które powinny wydawać roczne sprawozdanie z kontroli wraz z opinią 

pokontrolną na temat legalności i prawidłowości operacji leżących u podstaw rozliczeń

. Nie było jednak wymogu obliczania co roku 

ogólnego poziomu błędu czy wydawania rocznej opinii pokontrolnej. 

23

Obliczanie wskaźnika skumulowanego ryzyka rezydualnego przez Komisję 

. 

W rocznym sprawozdaniu z kontroli prezentowano poziom błędu obliczany w oparciu 

o reprezentatywną próbę kontroli operacji, który był weryfikowany, tj. zatwierdzany, przez 

Komisję. 

32. Państwa członkowskie przekazują ponadto Komisji bardziej obszerne informacje na 

temat korekt finansowych dokonanych w ciągu roku. Informacje te są wykorzystywane przez 

Komisję do obliczania wskaźnika skumulowanego ryzyka rezydualnego24

                                                                                                                                                                      

zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych 
(Dz.U. L 63 z 3.3.2001, s. 21). 

. Od 2012 r. 

w swoich rocznych sprawozdaniach z działalności Komisja oblicza i publikuje wskaźnik zwany 

skumulowanym ryzykiem rezydualnym. Skumulowane ryzyko rezydualne stanowi 

oszacowaną przez Komisję pozostałą część wydatków wypłaconych w ramach każdego PO 

(lub grupy PO) w okresie programowania, która nie jest legalna lub prawidłowa. 

Skumulowane ryzyko rezydualne jest aktualizowane co roku. Od momentu jego obliczenia po 

raz pierwszy w 2012 r. ogólne wskaźniki skumulowanego ryzyka rezydualnego w odniesieniu 

22 Art. 8 rozporządzenia (WE) nr 438/2001. 
23 Art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 
24 Art. 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz.U. L 371 z 27.12.2006, s. 1). 
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do EFRR / Funduszu Spójności i EFS dla okresu 2007-2013 nie przekraczały progu istotności 

wynoszącego 2%25 (zob. rys. 2

Rys. 2 – Skumulowane ryzyko rezydualne dla programów EFRR / Funduszu Spójności i EFS: 

od 2012 do 2015 r. 

). 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 

33. Podczas obliczania skumulowanego ryzyka rezydualnego Komisja bierze pod uwagę 

roczne poziomy błędu zgłaszane przez instytucje audytowe państw członkowskich 

zatwierdzone przez Komisję. Oprócz tego wykorzystuje także wszystkie korekty finansowe 

dokonane na poziomie państwa członkowskiego (poprzez wycofanie i odzyskanie środków, 

                                                      

25 Zob. roczne sprawozdanie z działalności DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej za 2015 r., s. 75, 
oraz roczne sprawozdanie z działalności DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego za 2015 r., s. 50. 
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zgłoszone przez państwa członkowskie) i na poziomie UE (w drodze formalnej decyzji 

Komisji) od początku okresu programowania26

Poprzednie sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

środków stosowanych przez Komisję w celu ochrony budżetu UE 

. 

34. W 2012 r. w poprzednim sprawozdaniu specjalnym Trybunał ocenił środki, jakimi 

dysponowała Komisja w celu ochrony budżetu UE w okresie programowania 2000-2006. 

W wyniku kontroli Trybunał stwierdził, że Komisja zasadniczo podejmowała odpowiednie 

działania w przypadku wykrycia niedociągnięć, ale proces ten był długotrwały, oraz że 

uzyskała ona różny stopień pewności, iż uchybienia w krajowych systemach zarządzania 

i kontroli zostały odpowiednio usunięte w wyniku jej działań naprawczych27

ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE  

. 

35. W ramach kontroli Trybunał przeanalizował, czy stosowane przez Komisję środki 

zapobiegawcze i korekty finansowe w obszarze spójności skutecznie przyczyniały się do 

ochrony budżetu UE przed współfinansowaniem nieprawidłowych wydatków. 

36. Kontrola koncentrowała się wprawdzie na okresie programowania 2007-2013, Trybunał 

dokonał jednak także porównania środków zapobiegawczych i korekt finansowych Komisji 

w tym okresie z zastosowanymi w okresie programowania 2000-2006. Ocenił także 

prawdopodobne skutki odnośnych zmian w rozporządzeniach dla okresu programowania 

2014-2020. 

                                                      

26 Zob. ramka 2 w sprawozdaniu specjalnym nr 16/2013 „Stosowanie modelu jednorazowej 
kontroli oraz poleganie przez Komisję na pracach krajowych instytucji audytowych w obszarze 
spójności” (http://eca.europa.eu). 

27 Sprawozdanie specjalne nr 3/2012 „Fundusze strukturalne – Czy Komisja skutecznie rozwiązała 
problem braków, jakie wykryto w systemach zarządzania i kontroli w państwach 
członkowskich?” (http://eca.europa.eu). 
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37. W szczególności Trybunał skontrolował, czy: 

a) korekty finansowe Komisji miały wystarczający wpływ netto na programy EFRR i EFS 

w latach 2000-2006; 

b) Komisja w skuteczny sposób wykorzystywała środki zapobiegawcze i korekty finansowe 

w latach 2007-2013 zgodnie z rozporządzeniami; 

c) Komisja w sposób skuteczny wykorzystywała wnioski wyciągnięte w przeszłości przy 

opracowywaniu rozwiązań na okres 2014-2020 w celu zapewnienia lepszej ochrony 

budżetu UE w obszarze spójności. 

38. Prace kontrolne Trybunału obejmowały: 

- przegląd odnośnego prawodawstwa UE i wytycznych Komisji (zarówno wewnętrznych, 

jak i skierowanych do państw członkowskich) w odniesieniu do okresów 2000-2006, 

2007-2013 i 2014-2020; 

- przegląd różnych publikacji i sprawozdań Komisji dotyczących środków ochrony budżetu 

UE (takich jak roczne sprawozdania z działalności, roczne sprawozdania finansowe 

i komunikat w sprawie ochrony budżetu UE) dla okresu 2007-2013; 

- analizę porównawczą rozkładu na przestrzeni lat środków zapobiegawczych i korekt 

finansowych zastosowanych przez Komisję w latach 2000-2006 i 2007-2013 oraz ocenę 

wpływu korekt finansowych na całkowite wydatki w ramach programów po zamknięciu 

okresu programowania 2000-2006; 

- przegląd wszystkich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących decyzji Komisji 

w sprawie korekt finansowych w okresach 1994-1999 i 2000-2006, które zostały 

zakwestionowane przed Trybunałem Sprawiedliwości; 

- dokonaną w drodze przeglądu dokumentacji ocenę procedur wewnętrznych Komisji dla 

okresu 2007-2013 oraz weryfikację ich działania w praktyce. Ocena ta obejmowała 

analizę różnych źródeł informacji będących w posiadaniu Komisji oraz zatwierdzenie 

i odtworzenie ścieżki audytu dla poszczególnych przeanalizowanych przypadków; 
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- analizę próby 72 przypadków indywidualnych, które zostały zamknięte do końca 2016 r. 

i dotyczyły 20 programów operacyjnych EFRR / Funduszu Spójności i EFS w okresie 

2007-2013. W przypadku tych 20 PO Trybunał przeanalizował wszystkie środki 

zapobiegawcze i korekty finansowe. Programy te obejmują około 21% całkowitego 

budżetu i zostały wybrane losowo. 72 przeanalizowane przypadki stanowią 29% 

wszystkich korekt finansowych w omawianym okresie; 

- porównanie ryzyka programu w poszczególnych państwach członkowskich i poziomu 

korekt finansowych, a także analizę zatwierdzonych przez Komisję poziomów błędu oraz 

środków zapobiegawczych i korekt finansowych w okresie 2007-2013; 

- wywiady z członkami Komisji Kontroli Budżetowej i Rozwoju Regionalnego Parlamentu 

Europejskiego oraz z przedstawicielami państw członkowskich w Grupie Roboczej ds. 

Działań Strukturalnych Rady Unii Europejskiej. 

39. Kontrola obejmuje okres do dnia 31 grudnia 2015 r., chyba że zaznaczono inaczej. Prace 

kontrolne w terenie Trybunał przeprowadził w okresie od stycznia 2016 r. do listopada 

2016 r. Analiza środków zapobiegawczych i korekt finansowych była oparta na błędach 

zaakceptowanych przez państwa członkowskie. Kwoty podane w niniejszym sprawozdaniu 

odnoszą się do korekt finansowych ex post nałożonych przez Komisję i zaakceptowanych 

przez państwa członkowskie, chyba że wskazano inaczej. 

UWAGI 

Korekty finansowe skutkowały korektami netto w przypadku szeregu programów EFRR 

i EFS oraz projektów finansowanych z Funduszu Spójności już w latach 2000-2006 

Korekty finansowe w latach 2000-2006 wyniosły 8 616 mln euro, czyli 3,8% całkowitego 

budżetu przeznaczonego na EFRR, Fundusz Spójności i EFS 

40. W ramach oceny skuteczności działań Komisji na rzecz ochrony budżetu UE przed 

nieprawidłowymi wydatkami Trybunał przeanalizował najpierw okres programowania 
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2000-2006. W odniesieniu do tego okresu Trybunał był w stanie ocenić łączny wpływ korekt 

finansowych na państwa członkowskie, gdyż prawie wszystkie PO były zamknięte na koniec 

2015 r.28

41. Trybunał stwierdził, że w latach 2000-2006 Komisja nałożyła korekty finansowe na łączną 

kwotę 8 616 mln euro, co odpowiada 3,8% całkowitego budżetu (

.  

tabela 1

42. Według Komisji w momencie zamknięcia okresu programowania 2000-2006 wszystkie 

PO zostały zamknięte z zastosowaniem korekt finansowych wystarczających w celu 

zapewnienia, by z budżetu UE nie zostały pokryte żadne istotne nieprawidłowe wydatki.  

).  

                                                      

28 Zob. roczne sprawozdanie z działalności DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej za 2015 r., s. 78, 
oraz roczne sprawozdanie z działalności DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego, s. 65. 
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Tabela 1 – Podstawowe dane dotyczące wdrażania środków w celu ochrony budżetu UE przez Komisję w obszarze spójności 
 

 
  2000-2006 2007-2013 

  EFRR Fundusz 
Spójności EFS OGÓŁEM EFRR/Fundusz 

Spójności EFS OGÓŁEM 

Przydzielona pula środków finansowych (w mln euro) 129 607 30 215 68 521 228 344 269 879 76 617 346 496 

Potwierdzone / objęte decyzją korekty finansowe (w mln euro) 5 794 832 1 990 8 616 2 317 1 009 3 326 

Potwierdzone / objęte decyzją korekty finansowe / przydzielona pula środków finansowych 
(w mln euro) 4,5% 2,8% 2,9% 3,8% 0,9% 1,3% 1,0% 

Kwota wstrzymanych płatności (w mln euro)         23 364 5 082 28 446 

Kwota wstrzymanych płatności / przydzielona pula środków finansowych (w %)         9% 7% 8% 

Łączna liczba PO 379   239 618 322 118 440 

Liczba zawieszonych PO 45   11 56 32 32 64 

Liczba zawieszonych PO / łączna liczba PO (w %) 12%   5% 9% 10% 27% 15% 

Łączna liczba projektów    1 119   1 119       

Liczba zawieszonych projektów   2   2       

Liczba zawieszonych projektów / łączna liczba projektów (w %)   0%   0%       

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 
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43. Komisja nie opublikowała jednak wskaźnika dla całego obszaru polityki, podobnego do 

skumulowanego ryzyka rezydualnego dla okresu programowania 2007-2013, aby ocenić, czy 

za sprawą powyższych korekt wskaźnik ryzyka rezydualnego dla obszaru polityki był niższy od 

progu istotności wynoszącego 2%. 

44. W kontekście kontroli zgodności Trybunał przeanalizował płatności końcowe na rzecz 12 

PO EFRR lub EFS oraz 15 projektów Funduszu Spójności (łącznie 101 projektów). W 20 

spośród tych 101 projektów wystąpiły błędy o skutkach finansowych, a w przypadku co 

najmniej 13 z nich Komisja zastosowała korekty finansowe po zakończeniu procedury 

zamknięcia przez państwo członkowskie. Pokazuje to, że Komisja musi zachować czujność 

podczas weryfikowania deklaracji zamknięcia składanych przez państwa członkowskie.  

45. W tabeli 1

Korekty finansowe netto w latach 2000-2006 wyniosły łącznie 2 423 mln euro, czyli 1,1% 

całkowitego budżetu 

 podsumowano przeprowadzoną przez Trybunał analizę środków 

zastosowanych przez Komisję w celu ochrony budżetu UE w okresach programowania 

2000-2006 i 2007-2013. 

46. Do korekt finansowych netto może dojść w dwójnasób: w wyniku decyzji Komisji, 

w którym to przypadku korekty automatycznie stanowią korekty netto, jak i w następstwie 

potwierdzonych korekt finansowych, które mogą stać się korektami netto, jeśli państwo 

członkowskie nie zgłosi nowych wydatków. 

47. Korekty finansowe zostały nałożone w wyniku decyzji Komisji w siedmiu państwach 

członkowskich w przypadku EFRR (Belgia, Grecja, Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy 

i Zjednoczone Królestwo), w sześciu państwach członkowskich w przypadku Funduszu 

Spójności (Hiszpania, Grecja, Irlandia, Litwa, Portugalia i Słowacja) oraz w jednym państwie 

członkowskim w przypadku EFS (Francja). Łączna kwota tych korekt, o których zadecydowała 

Komisja, wynosi 1 037 mln euro, co stanowi ok. 0,5% całkowitego budżetu EFRR, Funduszu 

Spójności i EFS (zob. rys. 3). 
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Rys. 3 – Rozkład korekt finansowych nałożonych w wyniku decyzji Komisji: okres 

programowania 2000-2006 (w mln euro) 

 

Uwaga:  
Wartości liczbowe przedstawione powyżej dotyczą programów wdrażanych na terenie jednego 
państwa członkowskiego. Nie uwzględniono w nich programów międzyregionalnych. Odnośna pula 
przyznanych środków finansowych wynosi 6 036 mln euro, natomiast kwota korekt finansowych 
nałożonych w wyniku decyzji Komisji opiewa na 1 mln euro. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 

48. Jeśli chodzi o potwierdzone korekty finansowe, Trybunał ustalił, że w przypadku EFRR 

pięć spośród 25 państw członkowskich (Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg i Węgry) zastąpiło 

całą kwotę potwierdzonej korekty nowymi wydatkami (co zaznaczono na zielono na rys. 4). 

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku EFS w pięciu z 25 państw członkowskich 

(Irlandia, Łotwa, Litwa, Portugalia i Słowacja) oraz w przypadku Funduszu Spójności 

w czterech z 16 państw członkowskich (Łotwa, Lita, Węgry i Słowenia) (jak zaznaczono na 

zielono na rys. 5 i 6

Legenda
Korekty  f inansowe nałożone w wy niku decy zji Komisji (11)

Brak decy zji w sprawie korekt f inansowy ch (14)

Austria
Korekta fin. 0

Słowacja
Korekta fin. 0,3

Słowenia
Korekta fin. 0

Węgry
Korekta fin. 0

Polska
Korekta fin. 0

Belgia
Korekta fin. 0,3

Cypr
Korekta fin. 0

Republika Czeska
Korekta fin. 0

Niemcy

Korekta fin. 0,1

Dania
Korekta fin. 0

Estonia
Korekta fin. 0

Hiszpania
Korekta fin. 112

Finlandia
Korekta fin. 0

Francja
Korekta fin. 23

Zjednoczone 
Królestwo

Korekta fin. 26

Irlandia
Korekta fin. 22

Włochy
Korekta fin. 83

Litwa
Korekta fin. 0,2

Luksemburg
Korekta fin. 0

Łotwa
Korekta fin. 0

Malta
Korekta fin. 0

Niderlandy
Korekta fin. 0

Portugalia
Korekta fin. 6

Szwecja
Korekta fin. 0

Grecja
Korekta fin. 763

). Łącznie na te państwa przypadało 3% budżetu EFRR, 10% budżetu EFS 

i 10% budżetu Funduszu Spójności. Państwa te były w stanie zadeklarować wystarczającą 

kwotę dodatkowych wydatków, aby zrekompensować skutki potwierdzonych korekt 
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finansowych, w związku z czym korekty te nie miały wpływu na wykorzystanie 

przydzielonych im środków. 

Rys. 4 – Skutki potwierdzonych korekt finansowych dla państw członkowskich: okres 
programowania 2000-2006 – EFRR (w mln euro) 

 

Uwaga: 
Wartości liczbowe przedstawione powyżej dotyczą programów wdrażanych na terenie jednego 
państwa członkowskiego. Nie uwzględniono w nich programów międzyregionalnych. Odnośna pula 
przyznanych środków finansowych wynosi 6 036 mln euro, natomiast kwota potwierdzonych korekt 
finansowych opiewa na 68 mln euro. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 

49. Jeśli chodzi o 17 państw członkowskich w przypadku EFRR, 16 państw członkowskich 

w przypadku EFS i 10 państw członkowskich w przypadku Funduszu Spójności, potwierdzone 

korekty finansowe miały wpływ na wykorzystanie przydzielonej puli środków finansowych 

(co zaznaczono na czerwono na rys. 4, 5 i 6). Łącznie na te państwa przypadało 96% budżetu 

EFRR, 88% budżetu EFS i 89% budżetu Funduszu Spójności.  

50. Państwa te nie były w stanie w pełni zastąpić wydatków, w związku z czym potwierdzone 

korekty finansowe stały się przynajmniej po części korektami finansowymi netto. Z obliczeń 

Legenda

Potwierdzone korekty  f inansowe niemające wpły wu (5)

Potwierdzone korekty  f inansowe mające wpły w (17)

Nie nałożono korekt f inansowy ch (3)

Austria
Pula 894
Korekta fin. 1

Słowacja
Pula 611
Korekta fin. 42

Słowenia
Pula 137
Korekta fin. 0

Węgry
Pula 1 239
Korekta fin. 4

Polska
Pula 4 973
Korekta fin. 128

Belgia
Pula 865
Korekta fin. 8

Cypr
Pula 28
Korekta fin. 0

Republika Czeska
Pula 986
Korekta fin. 6

Niemcy
Pula 15 575
Korekta 
fin.

27

Dania
Pula 147
Korekta fin. 1

Estonia
Pula 233
Korekta fin. 1

Hiszpania
Pula 28 019
Korekta fin. 2 547

Finlandia
Pula 916
Korekta fin. 0,04

Francja
Pula 8 288
Korekta fin. 99

Zjednoczone Królestwo
Pula 8 622
Korekta fin. 134

Irlandia
Pula 1 952
Korekta fin. 33

Włochy
Pula 18 753
Korekta fin. 1 109

Litwa
Pula 584
Korekta fin. 3

Luksemburg
Pula 44
Korekta fin. 0,05

Łotwa
Pula 382
Korekta fin. 1

Malta
Pula 47
Korekta fin. 0

Niderlandy
Pula 971
Korekta fin. 0,25

Portugalia
Pula 13 249
Korekta fin. 184

Szwecja
Pula 881
Korekta fin. 0,1

Grecja
Pula 15 177
Korekta fin. 453
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Trybunału wynika, że te korekty netto wyniosły 1 386 mln euro, co odpowiada około 0,6% 

łącznego budżetu EFRR, Funduszu Spójności i EFS dla wszystkich 25 państw członkowskich. 

Rys. 5 – Skutki potwierdzonych korekt finansowych dla państw członkowskich: okres 
programowania 2000-2006 – EFS (w mln euro) 

 
 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję.  

Legenda

Potwierdzone korekty  f inansowe niemające wpły wu (5)

Potwierdzone korekty  f inansowe mające wpły w (16)

Nie nałożono korekt f inansowy ch (4)

Austria
Pula 761
Korekta fin. 3

Słowacja
Pula 344
Korekta fin. 3

Słowenia
Pula 82
Korekta fin. 2

Węgry
Pula 469
Korekta fin. 8

Polska
Pula 2 042
Korekta fin. 51

Belgia
Pula 1 113
Korekta fin. 11

Cypr
Pula 24
Korekta fin. 0

Republika Czeska
Pula 457
Korekta fin. 0

Niemcy
Pula 11 813
Korekta 
fin.

26

Dania
Pula 461
Korekta fin. 0,02

Estonia
Pula 73
Korekta fin. 1

Hiszpania
Pula 12 210
Korekta fin. 864

Finlandia
Pula 908
Korekta fin. 0

Francja
Pula 6 954
Korekta fin. 360

Zjednoczone Królestwo
Pula 7 942
Korekta fin. 164

Irlandia
Pula 1 051
Korekta fin. 3

Włochy
Pula 8 859
Korekta fin. 396

Litwa
Pula 188
Korekta fin. 0,004

Luksemburg
Pula 36
Korekta fin. 2

Łotwa
Pula 135
Korekta fin. 3

Malta
Pula 11
Korekta fin. 0

Niderlandy
Pula 1 724
Korekta fin. 44

Portugalia
Pula 4 900
Korekta fin. 6

Szwecja
Pula 1 086
Korekta fin. 11

Grecja
Pula 4 878
Korekta fin. 20
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Rys. 6 – Skutki potwierdzonych korekt finansowych dla państw członkowskich: okres 
programowania 2000-2006 – Fundusz Spójności (w mln euro) 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 

51. W odniesieniu do trzech państw członkowskich w przypadku EFRR (Cypr, Malta 

i Słowenia), czterech w przypadku EFS (Republika Czeska, Cypr, Malta i Finlandia) oraz dwóch 

w przypadku Funduszu Spójności (Cypr i Malta) nie zastosowano żadnych potwierdzonych 

korekt finansowych w okresie programowania 2000-2006. 

Dokonana przez Komisję ocena uchybień i korekt finansowych została zasadniczo 

potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości 

52. W przypadku gdy Komisja egzekwuje zawieszenie płatności lub korekty finansowe na 

mocy decyzji, państwa członkowskie są uprawnione do zakwestionowania tej decyzji przed 

Trybunałem Sprawiedliwości UE. Trybunał sprawdził zatem, czy decyzje Komisji dotyczące 

poprzednich okresów programowania zostały zasadniczo podtrzymane przez Trybunał 

Sprawiedliwości.  

Legenda

Potwierdzone korekty  f inansowe niemające wpły wu (4)

Potwierdzone korekty  f inansowe mające wpły w (10)

Nie nałożono korekt f inansowy ch (2)

Słowacja
Pula 763
Korekta fin. 77

Słowenia
Pula 257
Korekta fin. 3

Węgry
Pula 1 423
Korekta fin. 60

Polska
Pula 5 450
Korekta fin. 155

Cypr
Pula 54
Korekta fin. 0

Republika Czeska
Pula 1 198
Korekta fin. 39

Estonia
Pula 423
Korekta fin. 1

Hiszpania
Pula 10 862
Korekta fin. 271

Irlandia
Pula 338
Korekta fin. 10 Litwa

Pula 819
Korekta fin. 5

Łotwa
Pula 674
Korekta fin. 17

Malta
Pula 22
Korekta fin. 0

Portugalia
Pula 2 952
Korekta fin. 50

Grecja
Pula 2 274
Korekta fin. 21

Rumunia
Pula 1 967
Korekta fin. 18

Bułgaria
Pula 744
Korekta fin. 24



 35 

 

Tabela 2 – Decyzje Komisji w sprawie korekt finansowych (okresy programowania 1994-1999 i 2000-2006) 

Okres 
programowania 

Państwo 
członkowskie 

Decyzje w sprawie korekt finansowych  Liczba przypadków 
zakwestionowanych 
przed Trybunałem 
Sprawiedliwości 

Status 
Wyrok  

(w odniesieniu do zamkniętych 
spraw) 

DG REGIO DG EMPL Łącznie Zamknięte Otwarte Decyzja Komisji 
potwierdzona unieważniona 

19
94

-1
99

9 

Belgia 1 3 4 
     Niemcy 16 1 17 11 11   10 1 

Irlandia 5 1 6 
     Grecja 7   7 2 2   2   

Hiszpania 14 2 16 5 5 
 

1 4 
Francja 4 4 8           
Włochy 7 

 
7 4 4 

 
4 

 Luksemburg   5 5           
Niderlandy 3 

 
3 1 1 

 
1 

 Austria 3   3           
Portugalia 5 

 
5 2 2 

 
1 1 

Finlandia 1 1 2           
Zjednoczone 
Królestwo 7 2 9 

     Międzyregionalne1 4   4 1 1   1   

Razem dla okresu 1994-1999: 77 19 96 26 26 0 20 6 

20
00

-2
00

6 

Belgia 1 
 

1 
     Niemcy 1   1           

Irlandia 1 
 

1 
     Grecja 2   2           

Hiszpania  21 
 

21 11 8 3 6 2 
Francja 1 2 3 1 1   1   
Włochy 3 1 4 2 1 1 1 

 Litwa 1   1           
Portugalia  4 

 
4 1 1 

  
1 

Słowacja 1   1           
Zjednoczone 
Królestwo 1 

 
1 

     Międzyregionalne1 1   1           

Razem dla okresu 2000-2006: 38 3 41 15 11 4 8 3 

ŁĄCZNIE: 115 22 137 41 37 4 28 9 

  137   41 37 
1 Programy międzyregionalne są wdrażane przez więcej niż jedno państwo członkowskie. 
Źródło: informacje przedstawione przez Komisję. 
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53. Do końca 2015 r. 41 spośród łącznie 137 decyzji w sprawie korekt finansowych zostało 

skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości UE w odniesieniu do okresów 2000-2006 

i 1994-1999 (zob. tabela 2

54. Około połowy przypadków rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości objętych 

analizą dotyczyło kwestii związanych z niezgodnością z przepisami dotyczącymi zamówień 

publicznych. Niektóre inne kwestie obejmowały deklarowanie kosztów poniesionych poza 

okresem kwalifikowalności, przenoszenie środków finansowych między programami 

operacyjnymi oraz identyfikowanie uchybień w procedurach zarządzania i kontroli. 

). Spośród tych 41 przypadków 37 zostało zamkniętych do końca 

2016 r. 

55. W dziewięciu spośród 37 zamkniętych spraw Trybunał Sprawiedliwości unieważnił 

decyzję Komisji w sprawie korekty finansowej. We wszystkich tych dziewięciu sprawach 

unieważnienie było spowodowane kwestiami proceduralnymi, bez wyciągania wniosków na 

temat meritum sprawy. Trzy z czterech otwartych spraw dotyczących takich samych kwestii 

są przedmiotem odwołania. We wszystkich pozostałych przypadkach decyzja Komisji została 

potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości zarówno pod względem jej formy, jak i treści.  

56. Wskazuje to, że Komisja zasadniczo prawidłowo interpretowała przepisy dotyczące 

stosowania korekt finansowych oraz nakładała proporcjonalne korekty finansowe 

w okresach 1994-1999 i 2000-2006.  

57. Dotychczas Komisja nie wydała decyzji w sprawie korekt finansowych w odniesieniu do 

okresu programowania 2007-2013. Odnotowano tylko jeden przypadek zakwestionowania 

przez państwo członkowskie decyzji Komisji dotyczącej zawieszenia płatności w latach 

2007-2013, jednak sprawa ta jest jeszcze w toku i nie została zatem ujęta w analizie 

Trybunału.  

Komisja w coraz większym stopniu wykorzystywała środki zapobiegawcze i korekty 

finansowe w latach 2007-2013 

58. W odniesieniu do okresu 2007-2013 na obecnym etapie nie można dokonać ostatecznej 

oceny, gdyż proces zamknięcia PO EFRR / Funduszu Spójności i EFS zostanie zainicjowany 

dopiero w 2017 r. Trybunał zbadał zatem, w jaki sposób Komisja wykorzystywała przepisy 
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wykonawcze obowiązujące w tym okresie do ochrony budżetu UE przed nieprawidłowymi 

wydatkami. W odpowiednich przypadkach Trybunał dokonał także porównania z okresem 

2000-2006. 

W latach 2007-2013 Komisja w większym zakresie niż w przeszłości wykorzystywała środki, 

którymi dysponuje, w celu ochrony budżetu UE 

59. Komisja powinna wykorzystywać środki w celu ochrony budżetu UE określone 

w rozporządzeniach niezwłocznie po stwierdzeniu poważnych uchybień w systemie 

zarządzania i kontroli, gdyż uchybienia takie mogą skutkować nieprawidłowymi wydatkami 

deklarowanymi przez państwa członkowskie. Jest to konieczne, aby państwa członkowskie 

mogły udoskonalić swoje systemy i uniknąć wnioskowania o zwrot dodatkowych 

nieprawidłowych wydatków z budżetu UE. Trybunał porównał zatem wykorzystanie przez 

Komisję środków zapobiegawczych i korekt finansowych w latach 2007-2013 

z wykorzystaniem ich w poprzednim okresie. 

60. W odniesieniu do okresu 2007-2013 do końca 2015 r. nałożono korekty finansowe 

w wysokości około 3 326 mln euro (zob. tabela 1

W okresie programowania 2007-2013 środki zapobiegawcze były stosowane wcześniej 

i częściej niż w poprzednim okresie 

), co odpowiada 1,0% całkowitego budżetu. 

Ponadto wstrzymano płatności na kwotę około 28 446 mln euro (8% całkowitej przydzielonej 

puli środków finansowych). 

61. Analiza przeprowadzona przez Trybunał pokazała, że Komisja zaczęła stosować środki 

zapobiegawcze w 2010 r., tj. w 4. roku okresu programowania 2007-2013. Miało to miejsce 

dwa lata wcześniej niż w okresie programowania 2000-2006 oraz pięć lat przed 

zakończeniem okresu kwalifikowalności (zob. rys. 7 i tabela 1

62. Ponadto środki zapobiegawcze objęły większą liczbę PO na wcześniejszym etapie, 

a Komisja stosowała poważniejsze środki wcześniej. Na przykład w latach 2000-2006 

zawieszenie płatności zostało zastosowane względem pierwszego PO w 2007 r. (8. rok 

okresu 2000-2006). W latach 2007-2013 miało to natomiast miejsce już w 2010 r. (4. rok 

okresu 2007-2013). Ponadto podczas gdy w poprzednim okresie programowania około 20% 

).  
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wszystkich PO, w ramach których doszło do zawieszania płatności, zostało zawieszonych 

w 2007 r. (8. rok okresu), w latach 2007-2013 miało to miejsce w odniesieniu do 68% takich 

PO.  

63. To wcześniejsze, bardziej kompleksowe i rygorystyczne stosowanie środków 

zapobiegawczych przez Komisję umożliwia wprowadzanie bardziej terminowych 

udoskonaleń do większej liczby systemów zarządzania i kontroli, a także stanowi większą 

zachętę dla państw członkowskich do dokonywania koniecznych usprawnień. 

Względny wzrost korekt finansowych w latach 2007-2013 w porównaniu z poziomem 

stwierdzonych nieprawidłowych wydatków 

64. Analiza przeprowadzona przez Trybunał pokazuje także, że w latach 2007-2013 poziom 

korekt finansowych oraz wskaźnik wykonania nałożonych korekt finansowych były podobne 

do odnotowanych w poprzednim okresie, obejmującym lata 2000-2006 (zob. rys. 8). 

Poziomy korekt finansowych w dwóch okresach muszą być jednak oceniane z właściwej 

perspektywy i należy je porównać z poziomem nieprawidłowych wydatków. Kontrole 

Trybunału od 2009 r. wykazały, że poziom błędu w latach 2007-2013 był znacznie niższy niż 

w okresie programowania 2000-200629

                                                      

29 Sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2015, pkt 6.74 (Dz.U. C 375 z 13.10.2016). 

. Oznacza to, że w latach 2000-2006 było o wiele 

więcej nieprawidłowych wydatków niż w latach 2007-2013. To z kolei wskazuje, że w ujęciu 

względnym poziom korekt finansowych wzrósł. 
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Rys. 7 – Środki zapobiegawcze zastosowane w obszarze spójności przez Komisję 
w okresach programowania 2000-2006 i 2007-2013 (dane zbiorcze) 

 

Uwaga: RP: rok programowania, dane za 2016 r. jeszcze niedostępne w momencie sporządzania 

niniejszego sprawozdania. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 
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Rys. 8 – Korekty finansowe zastosowane w obszarze spójności przez Komisję w okresach 
programowania 2000-2006 i 2007-2013 (dane zbiorcze) 

 

Uwaga: RP: rok programowania, dane za 2016 r. jeszcze niedostępne w momencie sporządzania 
niniejszego sprawozdania. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 
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Ostateczne skutki korekt finansowych w latach 2007-2013 można określić dopiero 

w momencie zamknięcia 

65. Ostateczne skutki potwierdzonych korekt finansowych dotyczących PO na lata 2007-2013 

(tj. czy korekty finansowe doprowadzą do utraty środków finansowych) można ocenić 

dopiero po złożeniu końcowego wniosku o płatność przez państwo członkowskie i jego 

ocenie przez Komisję. W odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 końcowy wniosek 

o płatność musi zostać złożony do dnia 31 marca 2017 r.30

66. W załączniku IV zaprezentowano bardziej szczegółowe informacje w podziale na 

państwa członkowskie związane z wdrożeniem przez Komisję do końca 2015 r. środków 

dotyczących okresu 2007-2013.  

, w związku z czym w momencie 

sporządzania niniejszego sprawozdania było za wcześnie na dokonanie oceny oddziaływania 

korekt finansowych na państwa członkowskie w okresie programowania 2007-2013.  

Komisja stosowała środki zapobiegawcze i korekty finansowe w sposób proporcjonalny 

w latach 2007-2013  

Środki stosowane przez Komisję w latach 2007-2013 koncentrowały się na państwach 

członkowskich realizujących programy o najwyższym ryzyku 

67. Począwszy od okresu programowania 2007-2013, Komisja oblicza „kwotę obarczoną 

ryzykiem” dla każdego programu. Kwoty te są następnie agregowane na szczeblu państw 

członkowskich i publikowane w rocznym sprawozdaniu z działalności. Wskaźniki te 

prezentują ryzyko dla programów w danym roku oraz pokazują potencjalną kwotę 

niekwalifikowalnych wydatków objętych współfinansowaniem dla każdego programu lub 

państwa członkowskiego na podstawie informacji, którymi dysponuje Komisja.  

68. Jako że środki Komisji powinny być stosowane przede wszystkim w odniesieniu do 

programów charakteryzujących się najwyższym ryzykiem, można przypuszczać, że istnieje 

korelacja między dystrybucją kwot obarczonych ryzykiem a dystrybucją korekt finansowych 

                                                      

30 Art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 
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nałożonych przez Komisję. Trybunał przeanalizował zatem, czy taka korelacja faktycznie 

istnieje. 

Wskaźnik ryzyka programu w przypadku poszczególnych państw członkowskich korelował 

z korektami finansowymi potwierdzonymi / objętymi decyzją  

69. Różnica między „kwotą obarczoną ryzykiem” a korektami finansowymi Komisji i państwa 

członkowskiego to skumulowane ryzyko rezydualne (zob. pkt 32-33). Podczas oceny PO 

Komisja wymaga, by korekty finansowe nałożone przez państwa członkowskie i przez 

Komisję były wystarczająco wysokie w celu zapewnienia, by wskaźnik ten był niższy od progu 

istotności wynoszącego 2%31

70. Na 

. 

rys. 9

71. Analiza korelacji przeprowadzona przez Trybunał pokazuje, że linia najlepszego 

dopasowania znajduje się poniżej linii 45 stopni (zob. 

 pokazano poziom ryzyka programu w poszczególnych państwach członkowskich 

określony na podstawie kwoty obarczonej ryzykiem obliczonej przez Komisję oraz poziomu 

korekt finansowych nałożonych przez nią na poszczególne państwa członkowskie w latach 

2007-2013. W ramach analizy korelacji zaznaczono również linię najlepszego dopasowania 

(pokazującą związek między poziomem ryzyka programu w poszczególnych państwach 

członkowskich i kwotą korekt finansowych nałożonych przez Komisję), jak i linię 45 stopni 

(punkty, w których korekty finansowe odpowiadałyby poziomowi ryzyka programu). 

rys. 9

- ryzyko współfinansowania niekwalifikowalnych wydatków (kwota obarczona ryzykiem) 

jest częściowo eliminowane korektami finansowymi nałożonymi w wyniku kontroli 

prowadzonych przez państwo członkowskie, a więc zanim sprawa trafi do Komisji; 

). Oznacza to, że korekty 

finansowe nałożone przez Komisję są zasadniczo na niższym poziomie niż kwota obarczona 

ryzykiem. Fakt ten można wytłumaczyć dwoma czynnikami: 

                                                      

31 Zob. roczne sprawozdanie z działalności DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej za 2015 r., s. 75, 
oraz roczne sprawozdanie z działalności DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego, s. 50. 



 43 

 
 

- Komisja wymaga, by w następstwie korekt finansowych skumulowane ryzyko rezydualne 

spadło poniżej progu istotności wynoszącego 2% (a nie do zera). 

72. Większość państw członkowskich plasuje się blisko linii najlepszego dopasowania. 

Oznacza to, że poziom korekt finansowych nałożonych przez Komisję w ujęciu ogólnym 

koreluje z dokonanym przez nią oszacowaniem kwoty obarczonej ryzykiem32

73. Jeśli państwo członkowskie plasuje się z kolei znacznie powyżej linii najlepszego 

dopasowania, poziom korekt finansowych jest wyższy niż potencjalna kwota obarczona 

ryzykiem określona dla programów państwa członkowskiego. Tak jest na przykład 

w przypadku Słowacji, Rumunii i Irlandii.  

. 

74. Jeśli państwo członkowskie plasuje się znacznie poniżej linii najlepszego dopasowania, 

poziom korekt finansowych nałożonych przez Komisję jest niższy niż potencjalna kwota 

obarczona ryzykiem określona dla programów państwa członkowskiego. Tak jest na przykład 

w przypadku Francji i Hiszpanii, które zastosowały korekty finansowe z własnej inicjatywy 

i tym samym uniknęły dodatkowych korekt finansowych nakładanych przez Komisję. 

                                                      

32 Współczynnik korelacji wynoszący 0,65 sugeruje pozytywną umiarkowaną korelację między 
kwotą obarczoną ryzykiem a poziomem korekt finansowych na szczeblu państw członkowskich. 
Współczynnik korelacji jest wskaźnikiem, który pokazuje stopień, w jakim powiązany jest ruch 
dwóch zmiennych. Jego wartość może wynosić od -1 do 1, przy czym dwie skrajne wartości 
oznaczają doskonałe powiązanie ujemne lub dodatnie, a zero oznacza brak powiązania, tj. dwie 
zmienne poruszające się niezależnie od siebie. 
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Rys. 9 – Porównanie kwoty obarczonej ryzykiem i korekt finansowych potwierdzonych / objętych decyzjami Komisji w okresie programowania 

2007-2013 w obszarze spójności 

 

Uwaga: wielkość okręgów odpowiada puli środków finansowych przydzielonych każdemu państwu członkowskiemu. 
Programy Europejskiej współpracy terytorialnej są wdrażane przez więcej niż jedno państwo członkowskie. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 
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75. Na związek między poziomem korekt finansowych i kwotą obarczoną ryzykiem wpływ 

mają również nierozstrzygnięte przypadki. Przypadki, które nie zostały jeszcze objęte 

końcowym etapem procedury, są uwzględnione w kwocie obarczonej ryzykiem, podczas gdy 

ewentualne przyszłe korekty finansowe wynikające z tych przypadków nie są jeszcze 

odzwierciedlone w wartościach liczbowych. Odnosi się to w szczególności do Hiszpanii, gdzie 

zawieszonych było 20 programów operacyjnych, a na koniec 2015 r. w odniesieniu do 

kolejnych siedmiu programów wnioski o płatność były wstrzymane (co stanowiło 70% 

wszystkich aktualnie obowiązujących środków zapobiegawczych). 

Procedury wewnętrzne Komisji w odniesieniu do lat 2007-2013 mają na celu zapewnienie 

zharmonizowanego rozpatrywania przypadków w różnych programach i państwach 

członkowskich 

76. Komisja powinna zapewnić zharmonizowane rozpatrywanie przypadków w różnych 

programach i państwach członkowskich oraz dopilnować, by środki zapobiegawcze i korekty 

finansowe zostały wdrożone przed wznowieniem płatności. Trybunał przeanalizował 

w związku z tym procedury wewnętrzne Komisji dotyczące nakładania środków 

zapobiegawczych i korekt finansowych oraz zatwierdzania ich jako wykonanych, a także 

zweryfikował, jak procedury te funkcjonują w praktyce. 

Decyzje w sprawie wstrzymania i zawieszenia płatności oraz korekt finansowych są 

omawiane i uzgadniane przez komitety zarządzające wyższego szczebla. 

77. W odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 Dyrekcja Generalna ds. Polityki 

Regionalnej i Miejskiej oraz Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 

i Włączenia Społecznego utworzyły własne Komitety ds. Wstrzymywania i Zawieszania 

Płatności oraz Korekt Finansowych (ISFCC). Komitety te stanowią forum w każdej dyrekcji 

generalnej, na którym można omawiać sprawy i podejmować decyzje dotyczące ostrzeżeń, 

wstrzymywania i zawieszania płatności oraz korekt finansowych (zob. także załącznik I). 

Obydwa komitety organizują regularne posiedzenia, a w ich skład wchodzą dyrektor 

generalny, zastępca lub zastępcy dyrektora generalnego oraz właściwi dyrektorzy 

i przedstawiciele działów prawnych. 
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78. Posiedzenia komitetów ISFCC zapewniły lepszy obraz sytuacji oraz możliwość omówienia 

wszystkich przypadków i procedur związanych ze środkami zapobiegawczymi i korektami 

finansowymi w ramach danej dyrekcji generalnej, co pomogło zharmonizować rozpatrywanie 

poszczególnych przypadków i umożliwiło informowanie kierownictwa wyższego szczebla 

o bieżących kwestiach. 

Zarządzanie środkami zapobiegawczymi i korektami finansowymi oraz ich monitorowanie 

wymagały znaczących nakładów czasu i zasobów kadrowych  

79. Aby doprowadzić do uchylenia środków zapobiegawczych i wznowienia płatności, organy 

państw członkowskich muszą zasadniczo zaproponować środki ukierunkowane na korektę 

systemów, co ma zapobiec występowaniu błędów w przyszłości. Dokumenty prezentujące te 

środki określane są mianem planów działań zaradczych (zob. załącznik I

80. Państwa członkowskie muszą następnie poinformować Komisję o wdrożeniu takiego 

planu. Komisja dysponuje kilkoma sposobami oceny, czy spełnione zostały warunki 

wymagane do uchylenia środków: 

). W odniesieniu do 

wybranej próby 20 programów Komisja zwróciła się o przygotowanie planu działań 

zaradczych w 44 z 72 analizowanych przypadków (zob. pkt 38). 

a) po pierwsze, Komisja dokonuje systematycznego przeglądu informacji przesyłanych 

przez organy państw członkowskich (zasadniczo instytucje zarządzające danymi PO);  

b) po drugie, Komisja może zwrócić się do instytucji audytowej o potwierdzenie informacji 

przekazanych przez instytucję zarządzającą. W odniesieniu do tych 44 przypadków 

walidacja ze strony instytucji audytowej była wnioskowana w 31 przypadkach dla 18 

z 20 programów. W tych przypadkach Komisja uzyskała dodatkową gwarancję dotyczącą 

stosowności działań zaproponowanych przez organy państw członkowskich; 

c) po trzecie, Komisja może prowadzić własne działania monitorujące w odniesieniu do 

poszczególnych przypadków w państwach członkowskich. Przypadki objęte kontrolą 

monitorującą są wybierane na podstawie analizy ryzyka – w przypadku gdy Komisja nie 

może polegać na wynikach pracy instytucji audytowej lub gdy wymagane są dodatkowe 

informacje. Ogólnie rzecz biorąc, w okresie programowania 2007-2013 Komisja 



 47 

 
 

przeprowadziła 62 kontrole monitorujące wykonanie planów działania w odniesieniu do 

70 PO. 

81. Zarządzanie środkami zapobiegawczymi i korektami finansowymi oraz ich monitorowanie 

wymagały znaczących nakładów czasu i zasobów kadrowych ze strony dyrekcji generalnych. 

Wstrzymywanie dużych płatności z budżetu UE na rzecz państw członkowskich stanowi 

ponadto kwestię politycznie wrażliwą, a Komisja pozostaje w ścisłym kontakcie z państwami 

członkowskimi w celu upewnienia się, że warunki wymagane do uchylenia nałożonych 

środków zostały spełnione. Niektóre przypadki są nawet omawiane przez ministrów lub 

szefów państw z dyrektorami generalnymi i komisarzami. 

Stosowane przez Komisję środki naprawcze stanowią instrument nacisku na państwa 

członkowskie, aby zajęły się uchybieniami w swoich systemach zarządzania i kontroli 

Środki zapobiegawcze i korekty finansowe dotyczą zasadniczo skomplikowanych kwestii, 

których rozwiązanie wymaga dużo czasu  

82. Procedury Komisji dotyczące środków zapobiegawczych i korekt finansowych powinny 

być realizowane możliwie jak najszybciej, z uwzględnieniem złożoności problemów. Trybunał 

przeanalizował zatem 72 przypadki objęte próbą w celu ustalenia całkowitego czasu trwania 

procedur i długości poszczególnych etapów. 

83. Czas trwania procedur Komisji nie pokrywa się z czasem obowiązywania blokady 

płatności (zob. pkt 93). Procedury Komisji są wszczynane po wystąpieniu zdarzenia 

sprawczego i trwają do momentu uchylenia środka zapobiegawczego lub wykonania korekty 

finansowej. Czas ich trwania jest zatem dłuższy niż czas obowiązywania blokady płatności, 

który rozpoczyna się wraz z zastosowaniem pierwszego środka zapobiegawczego i trwa do 

momentu uchylenia środka (zob. załącznik I

W latach 2007-2013 procedury skutkujące korektami finansowymi trwały do 21 miesięcy 

). 

84. Na rys. 10 zaprezentowano rezultaty przeprowadzonej przez Trybunał analizy 

przypadków objętych próbą, która dotyczyła czasu poświęconego na przeprowadzenie 

procedur w przypadku środków zapobiegawczych i korekt finansowych. Średnia długość 

procedur od wystąpienia zdarzenia sprawczego do momentu uchylenia środka 
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zapobiegawczego lub wykonania korekty finansowej wynosiła od 10 do 21 miesięcy. 

Zajmowała ona najdłużej, gdy stosowane były zarówno środki zapobiegawcze, jak i korekty 

finansowe, a najkrócej, gdy stosowano wyłącznie środki zapobiegawcze. 

Rys. 10 – Średnia długość procedur w przypadku środków zapobiegawczych i korekt 
finansowych dla przeanalizowanych przypadków w okresie programowania 2007-2013 
(w miesiącach)  

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 

Procedury skutkujące środkami zapobiegawczymi były zwykle wszczynane w następstwie 

własnych kontroli przeprowadzonych przez państwa członkowskie i zajmowały o połowę 

mniej czasu  

85. Według Komisji dwie trzecie środków zapobiegawczych było inicjowanych w następstwie 

rezultatów kontroli krajowych33

86. Większość pozostałych korekt finansowych jest inicjowana w następstwie kontroli 

przeprowadzanych przez Komisję. W ramach próby 17 z 28 przypadków obejmujących 

wyłącznie korekty finansowe oraz 13 z 28 przypadków mieszanych zostało zainicjowanych 

w następstwie kontroli przeprowadzonych przez Komisję. Rozstrzygnięcie tych przypadków 

. Miało to także miejsce w 12 z 16 przypadków objętych 

próbą. Czas trwania tych procedur jest znacznie krótszy – nie ma bowiem potrzeby, by 

zajmować się określaniem problemów, a czas przeznaczany jest na znalezienie sposobów ich 

rozwiązania. 

                                                      

33 Zob. roczne sprawozdanie z działalności DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej za 2015 r., s. 68.  
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zajmuje o wiele więcej czasu, zwłaszcza jeśli Komisja nakłada korekty finansowe. Jednym 

z powodów długiego czasu trwania procedur obejmujących korekty finansowe jest fakt, że 

dotyczą one zwykle skomplikowanych problemów, a państwa członkowskie prawie zawsze 

kwestionują wnioski Komisji. Aby stwierdzić błąd, wykryte problemy muszą przejść 

procedurę wyjaśniającą stan faktyczny z udziałem państwa członkowskiego i Komisji, co jest 

czasochłonne.  

87. W rozporządzeniu przewidziano terminy, w których państwa członkowskie powinny 

udzielić odpowiedzi na wnioski Komisji o informacje. W 34% przypadków objętych próbą 

Komisja nie przyjęła jednak pierwszej odpowiedzi państwa członkowskiego, w której opisane 

zostały szczegółowe działania podejmowane przez to państwo w celu wyeliminowania 

niedociągnięć. Informacje przekazane Komisji były bowiem niewystarczające bądź nie były 

zadowalającej jakości. Oznacza to, że w tych przypadkach odpowiedź państwa 

członkowskiego musiała ponownie przejść te procedury. 

88. Trybunał sprawdził również, czy kolejną przyczyną długiego trwania procedur mogło być 

niedostatecznie szczegółowe sformułowanie wymogów przez Komisję. Analiza 

przeprowadzona przez Trybunał pokazała jednak, że w dziewięciu na dziesięć przypadków 

wnioski Komisji były wystarczająco szczegółowe, by umożliwić państwu członkowskiemu 

podjęcie wymaganych działań. 

89. Ponadto gdy nakładane są korekty finansowe, potrzeba jest czasu w celu określenia 

odpowiedniego poziomu korekty po zaakceptowaniu błędu przez państwo członkowskie. 

W wielu przypadkach Komisja przychyla się do wniosku danego państwa członkowskiego, że 

aby ustalić wagę błędów i odpowiednią korektę, należy przeprowadzić dodatkowe kontrole. 

Wstrzymania i zawieszenia płatności stanowią istotne ryzyko finansowe dla państw 

członkowskich  

90. Działania Komisji powinny przyczyniać się do większej skuteczności systemu zarządzania 

i kontroli PO w wykrywaniu i korygowaniu błędów oraz zapobieganiu im. Takie 

udoskonalenia są często wprowadzane szybciej, jeżeli brak podjęcia działań wiąże się 

z kosztami finansowymi. Trybunał ocenił zatem wpływ środków zapobiegawczych na 

szczeblu państw członkowskich i Komisji. 
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W przypadku znacznej liczby programów płatności wstrzymane lub zawieszone na okres od 

trzech do dziewięciu miesięcy 

91. Do końca 2015 r. Komisja wstrzymała bieg terminu płatności na kwotę odpowiadającą 

10% wszystkich płatności dokonanych z EFRR / Funduszu Spójności i EFS34

92. W przypadku zdecydowanej większości państw członkowskich średni okres, na jaki 

płatności dotyczące co najmniej jednego z ich programów były wycofywane przez Komisję ze 

względu na ich wstrzymanie lub zawieszenie, wynosił od trzech do dziewięciu miesięcy. 

Trybunał obliczył, że ogólna mediana blokad płatności wynosiła 146 dni. We Włoszech 

i Hiszpanii średni czas obowiązywania blokad wynosił jednak prawie rok (zob. 

. Decyzje 

o zawieszeniu zostały wydane w odniesieniu do 15% wszystkich programów. Ponadto 

przerwy w płatnościach na rzecz programów lub ich części w latach 2007-2013 w związku ze 

wstrzymaniem lub zawieszeniem trwały średnio ponad osiem miesięcy. Tylko w przypadku 

pięciu państw członkowskich (Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia i Irlandia) nie wstrzymano 

ani nie zawieszono płatności w ramach PO.  

tabela 3

                                                      

34 Źródło danych: roczne sprawozdania z działalności DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz 
DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego za lata 2010-2015. 

). 
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Tabela 3 – Średni czas obowiązywania blokad płatności na rzecz PO w podziale na państwa 
członkowskie w okresie programowania 2007-2013 

  <3 miesiące 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy >9 miesięcy 
Państwa 
członkowskie 

Estonia 
Grecja 
Litwa 
Polska 
Szwecja 

Francja 
Łotwa 
Luksemburg 
Malta 
Niderlandy 
Portugalia 
Rumunia 
Słowenia 
Zjednoczone 
Królestwo 
współpraca 
transgraniczna 

Belgia 
Bułgaria 
Republika Czeska 
Niemcy 
Węgry 
Austria 
Słowacja 

Hiszpania 
Włochy 

OGÓŁEM 5 10 7 
 

2 

Uwaga: W tabeli pokazano czas obowiązywania blokady płatności na rzecz PO uśredniony dla 
każdego państwa członkowskiego. Nie oznacza to, że wszystkie PO danego państwa członkowskiego 
były blokowane ani że wszystkie blokady miały miejsce w tym samym czasie. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 

Środki zapobiegawcze stanowią także zachętę dla państw członkowskich do udoskonalania 

swoich systemów  

93. Zakładając regularne tempo dokonywania płatności i uwzględniając całość wydatków we 

wszystkich 28 państwach członkowskich, w odniesieniu do okresu programowania 

2007-2013 Komisja wypłacała średnio 110 mln euro każdego dnia z EFRR, Funduszu 

Spójności i EFS35

94. Jeśli bieg terminu płatności w przypadku wniosku o płatność zostanie wstrzymany lub 

płatności okresowe bądź ich części zostaną zawieszone, państwa członkowskie nie otrzymują 

zwrotu kosztów od Komisji, nawet jeśli złożą wnioski o płatność. W tym okresie państwa 

. Pokazuje to potencjalne skutki pieniężne ewentualnego opóźnienia 

płatności z budżetu UE dla państw członkowskich, w szczególności w przypadku państw 

będących największymi beneficjentami w obszarze spójności. 

                                                      

35 Obliczeń dokonano, dzieląc łączną kwotę wypłaconą na rzecz tego obszaru polityki do dnia 
31 grudnia 2015 r. przez czas, jaki upłynął między pierwszą płatnością okresową dla okresu 
programowania (22 kwietnia 2008 r.) a 31 grudnia 2015 r. 
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członkowskie muszą finansować projekty z własnych budżetów lub przerwać płatności na 

rzecz projektów.  

95. Nie oznacza to koniecznie utraty unijnych środków finansowych przez dane państwo 

członkowskie, gdyż Komisja wypłaci wydatki nagromadzone w okresie obowiązywania 

blokady po uchyleniu środka zapobiegawczego. Jeśli jednak państwo członkowskie musi 

sfinansować projekty z budżetu państwa, może to spowodować problemy z przepływami 

pieniężnymi ze względu na mniejsze wpływy finansowe. Sytuacja może ulec pogorszeniu, 

jeśli wartość projektów objętych finansowaniem jest duża lub jeśli powody wstrzymania lub 

zawieszenia są złożone, co skutkuje czasochłonnymi działaniami zaradczymi. Ponadto pod 

koniec okresu programowania zwiększa się ryzyko, że zablokowane wydatki mogą faktycznie 

zostać utracone. 

96. Niepewność co do wniosków o płatność może także skutkować trudnościami dla Komisji 

w obszarze zarządzania budżetowego. Z jednej strony Komisja może nie być w stanie 

wykorzystać przydzielonych środków na płatności. Z drugiej strony, jeśli kilka przypadków 

wstrzymania lub zawieszenia płatności zostanie uchylonych jednocześnie, może mieć ona 

problemy z wywiązaniem się ze wszystkich zobowiązań płatniczych, tj. może doświadczyć 

problemów z przepływem pieniężnym. Ponadto Komisja może napotkać trudności 

w planowaniu płatności i opracowywaniu budżetu. Trybunał zbadał, czy aby zapobiec takiej 

sytuacji, wystąpić może ryzyko, że blokada płatności zostanie uchylona przed końcem roku 

w celu uniknięcia utraty środków finansowych przez państwo członkowskie. W żadnym ze 

skontrolowanych przypadków nie miało to jednak miejsca. 

Stopniowe uchylanie środków przez Komisję w celu zapewnienia, by wydatki były zwracane 

tak szybko, jak jest to możliwe  

97. Blokowanie płatności ma zwykle wpływ na cały program lub jego część (np. priorytet lub 

kilka działań). Może także prowadzić do wstrzymania płatności w odniesieniu do wydatków 

na rzecz projektów, w których mogą nie występować problemy będące przyczyną podjęcia 

środków zapobiegawczych, lecz w przypadku których do momentu otrzymania odpowiedzi 

państwa członkowskiego brak jest pewności co do legalności i prawidłowości wydatków. 
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98. Podczas przeglądu dokumentacji Trybunał stwierdził kilka przypadków, w których 

Komisja na podstawie przekazanych przez państwa członkowskie informacji pozwalających 

wyodrębnić problemy, zastosowała podejście proporcjonalne i stopniowo uchylała swoje 

środki zapobiegawcze, tak aby jak najszybciej wznowić zwrot wydatków z budżetu UE 

w odniesieniu do tej części programu, w której nie wystąpiły uchybienia będące przyczyną 

wstrzymania lub zawieszenia płatności (ramka 3). W okresie programowania 2014-2020 

Komisja ma obowiązek stosować takie proporcjonalne podejście36

Ramka 3 – Przykład dobrych praktyk, w ramach których Komisja ograniczyła swoje środki do 

konkretnych, problematycznych przypadków, aby pomóc w osiągnięciu celów programu 

. 

W kwietniu 2015 r. Komisja wstrzymała bieg terminu płatności w odniesieniu do wniosku o płatność 

w Rumunii ze względu na wykrycie uchybień w weryfikowaniu statusu MŚP (małych i średnich 

przedsiębiorstw) wnioskodawców przez instytucję zarządzającą i instytucje pośredniczące. W lipcu 

2015 r. na podstawie informacji przekazanych przez państwo członkowskie Komisja uchyliła 

wstrzymanie płatności w przypadku wydatków zadeklarowanych w ramach instrumentów 

finansowych, gdyż ustalono, że wykryte uchybienia nie miały wpływu na te systemy finansowania. 

Komisja napotkała trudności w monitorowaniu wykonywania korekt finansowych przez 

państwa członkowskie i ocenie długofalowych skutków stosowanych przez nią środków 

naprawczych 

Informacje przekazane przez państwa członkowskie na temat wykonania korekt finansowych 

w latach 2007-2013 nie umożliwiły jak dotąd ich rzetelnego monitorowania  

Komisja powinna zapewnić pełne wykonanie przez państwa członkowskie wszystkich 

nałożonych korekt finansowych 

99. W odniesieniu do okresu 2007-2013 Komisja polega na poświadczeniach lub pismach 

przesłanych przez instytucje certyfikujące w celu uzyskania pewności, że państwa 

członkowskie odliczyły uzgodnioną kwotę korekt finansowych od wniosku o płatność, tak aby 

                                                      

36 Zob. art. 83 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
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można było zatwierdzić następną płatność okresową. Format i treść tych dokumentów nie 

podlegają żadnym zasadom ani wytycznym, zawierają one natomiast informacje, które dana 

instytucja certyfikująca uważa za istotne. W niektórych przeanalizowanych przypadkach 

informacje otrzymane przez Komisję były niewystarczające, aby sprawdzić wykonanie korekt 

finansowych.  

100. Ponadto w przepisach dotyczących okresu 2007-2013 na instytucje audytowe nie 

nałożono obowiązku sprawdzania treści tych zaświadczeń ani dokonywania oceny, czy 

nałożone korekty finansowe zostały w pełni odliczone. Komisja jak dotychczas również nie 

zwracała się systematycznie do instytucji audytowych o podejmowanie takich działań, 

w związku z czym nie dysponowała niezależnymi informacjami na temat tego, w jaki sposób 

korekty finansowe były realizowane w praktyce. Sytuacja taka miała miejsce szczególnie 

w pierwszych latach okresu programowania. 

Niedociągnięcia w sprawozdawczości państw członkowskich na temat wycofanych 

i odzyskanych środków w latach 2007-2013 zidentyfikowane przez Komisję 

101. W okresie programowania 2007-2013 państwa członkowskie miały obowiązek przesyłać 

Komisji każdego roku deklarację wyszczególniającą kwoty wycofane, odzyskane, podlegające 

procedurze odzyskiwania i nieściągalne37. Takie sprawozdanie obejmuje korekty finansowe 

nałożone zarówno przez Komisję, jak i przez same państwa członkowskie. W 2010 r. 

Parlament Europejski i Rada zwróciły się do Komisji o przekazanie informacji na temat 

zdolności naprawczych państw członkowskich w okresie programowania 2007-201338

102. Między 2011 r. a 2015 r. Komisja przeprowadziła 47 kontroli odzyskanych środków 

w odniesieniu do 19 państw członkowskich i 113 PO wybranych na podstawie analizy ryzyka. 

W przypadku 72 z tych 113 PO Komisja stwierdziła istotne niedociągnięcia. 

.  

                                                      

37 Art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1828/2006. 

38 Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 3 – Komisja (P7_TA(2011)0194), pkt 
19 i 24. 
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103. Przeprowadzona przez Trybunał analiza wszystkich sprawozdań związanych z tymi 

kontrolami wykazała, że niedociągnięcia były w szczególności związane z:  

a) zarządzaniem nieprawidłowościami przez organy krajowe (60%). W kilku państwach 

członkowskich okresy między wykryciem nieprawidłowości a jej rejestracją w systemie 

informacji zarządczej lub między rejestracją nieprawidłowości a decyzją o wycofaniu lub 

odzyskaniu odnośnych kwot uznano za zbyt długie; 

b) kompletnością i prawidłowością sprawozdań zgodnych z art. 20 składanych przez 

państwa członkowskie (40%). W tych przypadkach państwa członkowskie nie zgłosiły 

wszystkich istotnych kwot wycofanych, odzyskanych, podlegających procedurze 

odzyskiwania i nieściągalnych bądź zgłosiły kwoty, które nigdy nie zostały poświadczone 

ani zadeklarowane Komisji lub które nie były związane z nieprawidłowościami, lecz 

z błędami administracyjnymi/pisarskimi albo z projektami, które nie stanowiły już (lub 

nigdy nie stanowiły) części PO; 

c) niedostatecznymi procedurami odzyskiwania (15%). Zaobserwowano przypadki, 

w których nie odzyskano nieprawidłowych kwot od beneficjentów lub w których 

instytucja certyfikująca nie zapewniła właściwego monitorowania działań w celu 

odzyskania środków podejmowanych przez instytucję zarządzającą. 

104. Trybunał odnotowuje, że Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz 

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego stosują 

podobne metody w odniesieniu do niewiarygodnych danych na temat korekt finansowych 

zgłaszanych przez państwa członkowskie. Komisja szacuje, że łącznie około 9% kwot 

zgłoszonych w przypadku EFRR / Funduszu Spójności i 4% kwot zgłoszonych w przypadku EFS 

za 2015 r. było niewiarygodnych. 

105. Ogólnie rzecz biorąc, kontrole przeprowadzone przez Komisję wykazały, że państwa 

członkowskie muszą w istotnym zakresie udoskonalić swoją sprawozdawczość na temat kwot 

wycofanych, odzyskanych, podlegających procedurze odzyskiwania i nieściągalnych w latach 

2007-2013. Wyniki prac Trybunału także pokazały, że sprawozdawczość państw 
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członkowskich na temat korekt finansowych nie jest wystarczająco wiarygodna39

Niejednoznaczne dowody na długoterminowe oddziaływanie środków zapobiegawczych 

i korekt finansowych na poziom błędu w programach w latach 2007-2013 

. Ryzyko to 

zostanie jednak zniwelowane w okresie programowania 2014-2020 (zob. pkt 124-126). 

106. Poziomy błędu zgłaszane przez instytucje audytowe w państwach członkowskich dla 

każdego PO (lub grupy PO) i zatwierdzane każdego roku przez Komisję można uznać za 

wskaźnik skuteczności systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich w zakresie 

zapobiegania błędom i ich wykrywania. Jeśli systemy te działają sprawnie, poziom 

nieprawidłowych wydatków nie powinien przekraczać progu istotności. Zatwierdzone przez 

Komisję poziomy błędu są zgłaszane w ramach rocznych sprawozdań z działalności dyrekcji 

generalnych oraz stanowią kluczowy element oceny systemów zarządzania i kontroli 

dokonywanej przez Komisję. 

107. Jeśli środki zapobiegawcze i korekty finansowe Komisji są skuteczne, zatwierdzone 

poziomy błędu w PO (lub w grupie PO) powinny zasadniczo ulec obniżeniu w perspektywie 

długofalowej po podjęciu działań przez Komisję. 

108. W odniesieniu do 20 wybranych PO Trybunał przeanalizował zatem związek między 

kształtowaniem się zatwierdzonych poziomów błędu a środkami zapobiegawczymi 

i potwierdzonymi korektami finansowymi ze strony Komisji (zob. tabela 4). 

109. Przeprowadzona przez Trybunał analiza wykazała, że środki zapobiegawcze i korekty 

finansowe nie mają jednoznacznego wpływu na poziomy błędu w PO (lub w grupie PO) 

w długiej perspektywie. W oparciu o swą analizę Trybunał pogrupował zbadane PO w trzy 

kategorie: 

a) w około jednej trzeciej przypadków (siedem na 20) w PO (lub w grupie PO) zatwierdzony 

poziom błędu nie przekraczał progu istotności Komisji wynoszącego 2%; 

                                                      

39 Sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2015, pkt 6.70, oraz sprawozdanie specjalne 
nr 16/2013, pkt 29-40 (http://eca.europa.eu). 
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b) w jednej piątej przypadków (cztery na 20) poziom błędu był znacznie niższy niż przed 

podjęciem działań przez Komisję; 

c) w przypadku niemal połowy programów (dziewięć na 20) brak było dowodów na to, że 

działania podjęte przez Komisję poskutkowały obniżeniem zatwierdzonych poziomów 

błędu. 

Tabela 4 – Wpływ działań Komisji na poziomy błędu w programach w kolejnych latach 

Kategoria Liczba PO 
1. Liczba PO, które nie wiążą się ze szczególnym ryzykiem, gdyż 
najnowszy poziom błędu wynosi < 2% 7 

2 Poziom błędu uległ znacznemu obniżeniu po zastosowaniu 
środków zapobiegawczych lub korekt finansowych 4 

3. Poziom błędu zwiększył się/ ulegał wahaniom pomimo 
zainicjowania środków zapobiegawczych lub korekt finansowych 9 

Łącznie 20 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 

110. Z punktu widzenia Trybunału zatwierdzone poziomy błędu nie stanowią idealnego 

wskaźnika długoterminowej skuteczności środków zapobiegawczych i korekt finansowych 

Komisji, w szczególności gdyż odnoszą się do całego PO (lub grupy PO). Jako że zasady 

wykonania (np. zasady kwalifikowalności, przepisy dotyczące zamówień publicznych, zasady 

pomocy publicznej) są stosunkowo skomplikowane, w PO może wystąpić wiele różnych 

rodzajów błędów. Ponadto środki stosowane przez Komisję zwykle odnoszą się do 

konkretnych priorytetów lub instytucji pośredniczących, grup projektów lub niektórych 

zaproszeń do składania wniosków w ramach PO. Co więcej, środki są ukierunkowane na 

konkretne rodzaje błędów (np. restrykcyjne kryteria wyboru lub problemy, jeśli chodzi 

o metodę wyboru projektów do współfinansowania). W związku z tym środki Komisji w wielu 

przypadkach korygują błędy / zapobiegają im w odniesieniu do części PO i dotyczą pewnych 

szczególnych rodzajów błędów.  

111. Komisja podjęła wysiłki w celu zwiększenia skuteczności swoich środków 

zapobiegawczych i korekt finansowych poprzez rozciągnięcie ich na inne programy, 

w których stwierdzono podobne uchybienia. Doprowadziło to do zwiększenia ich skutków 

(zob. ramka 4). 
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Ramka 4 – Dobre praktyki Komisji mające na celu zwiększenie oddziaływania stosowanych przez 

nią środków: Węgry 

Jesienią 2012 r. Komisja przeprowadziła kontrolę zamówień publicznych w ramach węgierskich PO 

dotyczących środowiska i administracji publicznej. Kontrola ta wykazała, że jedno z zastosowanych 

kryteriów wyboru (obowiązkowy wymóg rejestracji w Węgierskiej Izbie Inżynierów na etapie 

składania ofert) było dyskryminujące, a skontrolowane programy zostały objęte wstępnym 

zawieszeniem płatności na wiosnę 2013 r. Komisja uznała, że niedociągnięcia te są systematyczne 

i wychodzą poza zakres skontrolowanych PO. Dlatego też wstrzymała także wnioski o płatność 

złożone przez Węgry w ramach dwóch kolejnych programów (PO dotyczące transportu 

i infrastruktury społecznej). Do instytucji zarządzających tymi programami zwrócono się 

o przeanalizowanie, czy takie same błędne praktyki wystąpiły także w tych programach. 

W następstwie tych weryfikacji przeprowadzonych przez organy krajowe Komisja nałożyła korekty 

finansowe w przypadku wszystkich czterech programów. 

Sposób prowadzenia przez Komisję sprawozdawczości na temat środków zapobiegawczych 

i korekt finansowych nie ułatwiał uzyskania kompleksowego i analitycznego obrazu 

sytuacji  

Informacje na temat środków zapobiegawczych i korekt finansowych są przedstawiane 

w różnych sprawozdaniach i dokumentach  

112. Komisja powinna przygotowywać sprawozdania na temat środków zapobiegawczych 

i korekt finansowych w kompleksowy i spójny sposób, tak aby odpowiednie informacje były 

dostępne i łatwe do zrozumienia przez zainteresowane strony. W tym kontekście Trybunał 

dokonał zatem przeglądu wszystkich publikacji w odniesieniu do okresu programowania 

2007-2013 zawierających informacje dotyczące środków przyczyniających się do ochrony 

budżetu UE. 

113. Komisja informowała o środkach przyjętych w celu ochrony budżetu UE w kilku 

publikacjach, przy czym najistotniejsze z nich to: roczne sprawozdania z działalności 

operacyjnych dyrekcji generalnych, skonsolidowane sprawozdania roczne UE oraz doroczny 

komunikat w sprawie ochrony budżetu UE. Rolę uzupełniającą w stosunku do tych 

dokumentów pełniły zgłoszenia kwartalne na temat korekt finansowych oraz sprawozdanie 
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roczne na temat zarządzania i wyników (do 2014 r. sprawozdanie podsumowujące 

osiągnięcia Komisji w zakresie zarządzania) (zob. tabela 5). 
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Tabela 5 – Publikacje Komisji zawierające informacje na temat środków zapobiegawczych i korekt finansowych 

Tytuł Odbiorca docelowy Data publikacji Zakres Treść 
Pierwszy rok 

publikacji 

Roczne sprawozdania 
z działalności Parlament Europejski i Rada 31 marca1 konkretny obszar 

polityki 

Roczne sprawozdanie z działalności opisuje szczegółowo 
osiągnięcia i inicjatywy podejmowane w ciągu roku 
i przewidziane w planie zarządzania, a także wykorzystane 
zasoby. Zawiera także szczegółowe informacje na 
poziomie państw członkowskich dotyczące działań 
kontrolnych prowadzonych przez Komisję oraz odnośnych 
środków zapobiegawczych i korekt finansowych. 

2007 

Roczne sprawozdanie 
finansowe 

Parlament Europejski, Rada 
i Europejski Trybunał 
Obrachunkowy 

31 lipca cały budżet 

Roczne sprawozdanie finansowe UE składa się ze 
sprawozdań finansowych (i informacji dodatkowych do 
sprawozdania finansowego) oraz skonsolidowanych 
sprawozdań z wykonania budżetu. Zawiera zagregowane 
informacje na temat korekt finansowych w podziale na 
poszczególne fundusze. Jeśli chodzi o środki 
zapobiegawcze, do 2012 r. (włącznie) informacje były 
przekazywane w rozbiciu na państwa członkowskie, 
jednak od 2013 r. publikowane są jedynie zagregowane 
dane według poszczególnych funduszy. Od 2015 r. 
informacje na temat środków zapobiegawczych nie są już 
zgłaszane w rocznych sprawozdaniach finansowych, 
a jedynie w komunikacie. 

2007 

Komunikat 
Parlament Europejski, Rada 
i Europejski Trybunał 
Obrachunkowy 

31 października2 cały budżet 

Komunikat zawiera opis funkcjonowania mechanizmów 
zapobiegawczych i naprawczych wykorzystywanych 
w celu ochrony budżetu UE przed nielegalnymi lub 
nieprawidłowymi wydatkami, a także zapewnia najlepsze 
oszacowanie wartości liczbowych wynikających z ich 
stosowania. W odniesieniu do środków zapobiegawczych 
komunikat zawiera zagregowane informacje, 
a w odniesieniu do korekt finansowych prezentuje 
zarówno informacje zagregowane, jak i informacje na 
poziomie państw członkowskich. 

2012 

Zgłoszenia kwartalne Parlament Europejski Koniec każdego 
kwartału 

konkretny obszar 
polityki 

Zgłoszenia kwartalne zapewniają regularne informacje na 
temat korekt finansowych według poszczególnych 
funduszy w ramach polityki spójności. 

2008 

Sprawozdanie Parlament Europejski i Rada  15 czerwca cały budżet Sprawozdania podsumowujące zawierają szczegółowe 2007 
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podsumowujące3 informacje na temat osiągnięć w zakresie zarządzania za 
poprzedni rok na podstawie rocznych sprawozdań 
z działalności prezentowanych przez różne dyrekcje 
generalne. 

1 Od roku budżetowego 2015 roczne sprawozdania z działalności są prezentowane do dnia 30 kwietnia. 
2 Od roku budżetowego 2015 komunikat jest prezentowany do dnia 31 lipca w ramach tak zwanego „zintegrowanego pakietu sprawozdawczości finansowej” wraz 
ze skonsolidowanymi sprawozdaniami rocznymi. 
3 Od roku budżetowego 2015 sprawozdanie podsumowujące stanowi część sprawozdania rocznego na temat zarządzania i wyników. 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 



 59 

 
 

114. Wszystkie sprawozdania z wyjątkiem rocznych sprawozdań z działalności były 

opracowywane przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu Komisji na podstawie informacji 

przekazywanych przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dyrekcję 

Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego zgodnie 

z instrukcjami lub wytycznymi (dotyczącymi rocznych sprawozdań z działalności dyrekcji 

generalnych) wydanymi przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu. 

Jak dotychczas żadne ze sprawozdań Komisji nie zawierało analitycznego przeglądu środków 

zapobiegawczych i korekt finansowych za okres programowania 2007-2013 

115. Wydatki na realizację polityki spójności opierają się na programowaniu wieloletnim. 

Trybunał jest zatem zdania, że Komisja powinna przekazywać Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie skonsolidowane sprawozdanie zawierające kluczowe informacje na temat środków 

zapobiegawczych i korekt finansowych dotyczących okresu programowania do danego 

momentu40

116. Analiza odnośnych sprawozdań wymienionych w 

.  

tabeli 5

117. Trybunał odnotowuje, że w przypadku okresu 2000-2006 Komisja wydała w 2013 r. 

sprawozdanie ad hoc na temat korekt finansowych oraz statusu zamknięcia programów EFRR 

i EFS oraz projektów Funduszu Spójności. W odniesieniu do okresu programowania 

2007-2013 takie sprawozdanie nie jest jak na razie planowane. 

 wykazała, że w ujęciu 

zbiorczym zapewniają one informacje na temat środków zapobiegawczych i korekt 

finansowych w odniesieniu do poszczególnych lat. Nie przewidziano jednak specjalnego 

sprawozdania, które zawierałoby analityczny przegląd dla całego okresu programowania. 

                                                      

40 Sprawozdanie specjalne nr 36/2016 dotyczące oceny mechanizmów zamknięcia programów 
rozwoju obszarów wiejskich i programów w obszarze spójności na lata 2007–2013 (pkt 56) 
(http://eca.europa.eu). 
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Sprawozdania Komisji nie zapewniały wystarczającego porównania państw członkowskich 

ani przykładów „dobrych praktyk” pokazujących, jak zapobiegać powtarzającym się 

problemom oraz je wykrywać i korygować 

118. Sprawozdania Komisji powinny zapewniać istotne informacje, które umożliwią lepsze 

zrozumienie sytuacji w odniesieniu do środków zapobiegawczych i korekt finansowych, tak 

aby można było podjąć odpowiednie działania w celu udoskonalenia systemów zarządzania 

i kontroli. Trybunał zwrócił się w związku z tym do członków Komisji Kontroli Budżetowej 

i Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli państw 

członkowskich w Grupie Roboczej ds. Działań Strukturalnych Rady Unii Europejskiej 

z pytaniem o ich opinię na temat użyteczności dostępnych sprawozdań. 

119. Większość rozmówców uznała informacje przekazywane przez Komisję za 

wystarczające, a nawet zbyt obszerne. Rozmówcy z państw członkowskich stwierdzili, że 

najbardziej użyteczne źródło informacji stanowiły roczne sprawozdania z działalności, gdyż 

zawierają one dane, które można wykorzystać jako poziom odniesienia dla ich własnych 

programów względem programów innych państw członkowskich. Ponadto bardzo niewielu 

rozmówców zdawało sobie sprawę z dostępności zgłoszeń kwartalnych. 

120. Podczas gdy większość rozmówców uznała, że Komisja przekazuje jasne informacje na 

temat systemu i struktury środków w celu ochrony budżetu UE, połowa z nich chciałaby 

otrzymywać więcej informacji na temat faktycznego zastosowania tych środków i ich 

praktycznych konsekwencji. Podczas wywiadów podniesiono następujące kwestie: 

wyjaśnienie powtarzających się problemów związanych z deklarowaniem nieprawidłowych 

wydatków, przyczyny typowych lub powtarzalnych błędów oraz najlepsze praktyki w zakresie 

wykrywania i korygowania błędów oraz zapobiegania im. Takie informacje pomogłyby 

państwom członkowskim w udoskonaleniu ich systemów zarządzania i kontroli. 

Systemy informacyjne Komisji nie zapewniają skonsolidowanego przeglądu środków 

zapobiegawczych i korekt finansowych 

121. Dyrekcje generalne Komisji rejestrują informacje niezbędne na potrzeby monitorowania 

i zgłaszania środków zapobiegawczych i korekt finansowych w swoim systemie 

rachunkowym i w różnych arkuszach elektronicznych. Trybunał stwierdził, że w arkuszach 
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tych występowały różne niedociągnięcia, które utrudniały uzyskanie jasnego obrazu sytuacji 

i przeprowadzenie dogłębnych analiz: 

a) różne systemy nie są ze sobą zintegrowane, a dane muszą być wprowadzane ręcznie; 

b) brak jest ogólnego przeglądu poszczególnych przypadków, w których Komisja podjęła 

środki w celu ochrony budżetu UE, a informacje dotyczące środków zapobiegawczych 

i korekt finansowych są przechowywane osobno. Jako że nie ma między nimi 

powiązania, trudno jest prześledzić, w jaki sposób przypadki ewoluują od momentu 

wystąpienia zdarzenia sprawczego do uchylenia środków zapobiegawczych lub 

wykonania korekt finansowych; 

c) bazy danych nie zawsze zawierają informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy 

porównawczej poszczególnych przypadków. Tymczasem usprawniłoby to prace 

komitetu ISFCC czuwającego nad tym, by podobne przypadki były traktowane 

w podobny sposób. 

Przepisy dotyczące okresu 2014-2020 znacznie wzmocniły możliwości Komisji w zakresie 

ochrony budżetu UE przed nieprawidłowymi wydatkami 

122. Podczas przygotowywania i opracowywania systemu środków zapobiegawczych i korekt 

finansowych na nowy okres programowania Komisja powinna opierać się na 

doświadczeniach z przeszłości oraz niwelować uchybienia zidentyfikowane podczas 

wdrażania programów w poprzednich okresach. Aby ocenić, w jakim zakresie zostało to 

dokonane w odniesieniu do okresu programowania 2014-2020, Trybunał dokonał przeglądu 

odnośnego prawodawstwa UE i przeanalizował je w kontekście zidentyfikowanych 

niedociągnięć. 

Sprawozdania na temat korekt finansowych są włączone do rocznego pakietu 

dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności i badane przez instytucje 

audytowe 

123. W odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 Komisja sama zidentyfikowała 

niedociągnięcia w zakresie prawidłowości i kompletności informacji przekazywanych 

w sprawozdaniach zgodnych z art. 20, a kontrole przeprowadzone przez Trybunał wykazały 
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także ryzyko w odniesieniu do korekt finansowych zgłaszanych przez państwa członkowskie, 

które były wykorzystywane przez Komisję do obliczenia skumulowanego ryzyka 

rezydualnego (zob. pkt 103-106). 

124. W rozporządzeniach dotyczących okresu 2014-2020 wprowadzono wymóg corocznego 

badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych przez Komisję. Każdego roku państwa 

członkowskie muszą przedłożyć pakiet dokumentów na potrzeby poświadczenia 

wiarygodności w ramach procedury rozliczeń rocznych dla każdego PO (lub grupy PO). Pakiet 

ten obejmuje roczne sprawozdania finansowe, w tym informacje na temat kwot wycofanych 

i odzyskanych41

125. W przeciwieństwie do poprzednich okresów informacje na temat wycofanych 

i odzyskanych kwot należy obecnie zgłaszać w sprawozdaniach rocznych oraz uwzględniać 

w obliczeniach skumulowanego ryzyka rezydualnego dla PO (lub grupy PO) dokonywanych 

przez państwa członkowskie. Kompletność i wiarygodność tych informacji podlegają obecnie 

weryfikacji ze strony instytucji audytowych państw członkowskich

, deklarację zarządczą oraz roczne posumowanie przeprowadzonych kontroli. 

Instytucje audytowe wydają opinię pokontrolną i przedstawiają roczne sprawozdanie 

z kontroli. Pierwsze pakiety dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności zostały 

opracowane w pierwszej połowie 2016 r. 

42

126. Na podstawie tych dokumentów Komisja ma obowiązek przeprowadzenia corocznego 

badania programu operacyjnego, podczas którego ustala kwotę wydatków kwalifikowalnych 

w danym roku. Od państw członkowskich wymagane będzie skorygowanie wszystkich 

nieprawidłowości przed procedurą rozliczeń rocznych (tj. wycofanie lub odzyskanie 

nieprawidłowych wydatków z możliwością zastąpienia ich nowymi wydatkami). Jeśli nie 

zostanie to dokonane, Komisja może wszcząć procedurę zmierzającą do nałożenia korekty 

finansowej. 

. 

                                                      

41 Art. 137 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
42 Art. 127 i 137 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
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Przepisy wprowadzone w odniesieniu do okresu 2014-2020 dają Komisji większe 

uprawnienia w zakresie ochrony budżetu UE 

Zatrzymanie 10% wszystkich płatności okresowych w latach 2014-2020 

127. Ramy legislacyjne na lata 2014-2020 przewidują zatrzymanie 10% płatności 

okresowych43

128. Biorąc pod uwagę poziomy błędu obserwowane w latach 2007-2013, Trybunał uznał, że 

takie rozwiązanie może przyczynić się do lepszej ochrony budżetu UE, gdyż zapewnia 

wystarczający bufor dla Komisji umożliwiający podejmowanie działań naprawczych nawet 

w sytuacji, gdy państwo członkowskie nie zrealizuje żadnej korekty finansowej.  

. Oznacza to, że w roku budżetowym Komisja wypłaca tylko 90% 

zadeklarowanych płatności okresowych. Pozostałe 10% jest rozliczane po złożeniu 

i zaakceptowaniu pakietu dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności. Tę 

zatrzymaną przez Komisję kwotę w wysokości 10% można przyrównać do ogólnego 

warunkowego środka ostrożności, wypłacanego państwu członkowskiemu, jeśli w momencie 

rocznego rozliczenia wszystkie aspekty są prawidłowe.  

Korekty finansowe netto możliwe w każdym roku, jeśli wykryte zostaną poważne uchybienia, 

które nie zostały zidentyfikowane przez państwo członkowskie 

129. W okresie programowania 2007-2013 kryteria dla zastosowania korekty finansowej 

netto zależały od tego, czy państwo członkowskie zaakceptowało uwagi (tj. błąd) 

i potwierdziło powiązane oddziaływanie (tj. zastosowaną kwotę korekty finansowej), czy też 

nie44

130. Rozwiązanie to zostało zastąpione systemem samokorygującym, w ramach którego 

państwo członkowskie musi zastosować korektę finansową z góry. W okresie programowania 

. Jeśli państwo nie akceptowało uwag, Komisja musiała przyjąć decyzję w sprawie 

korekty finansowej, jedynie bowiem taka decyzja wiązała się z bezpośrednimi skutkami netto 

(zob. pkt 19). 

                                                      

43 Art. 130 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
44 Art. 100 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 
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2014-2020 w przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w systemie, które nie zostały 

wykryte przez państwo członkowskie w toku weryfikacji lub kontroli przed corocznym 

zatwierdzeniem rozliczeń (w ramach kontroli prowadzonych przez Komisję lub Europejski 

Trybunał Obrachunkowy), Komisja będzie stosować korektę finansową netto prowadzącą do 

utraty środków finansowych przez państwo członkowskie45

131. Ten system ma na celu zapewnienie większych zachęt dla państw członkowskich, 

a w szczególności ich instytucji audytowych, do zagwarantowania, aby unijne środki 

finansowe były wydawane w sposób legalny i prawidłowy oraz by na szczeblu krajowym 

stosowano wszystkie konieczne korekty finansowe w celu ochrony budżetu UE przed 

nieprawidłowymi wydatkami. Odpowiedzialne za to są przede wszystkim instytucje 

zarządzające. Instytucje audytowe będą jednak stanowić ostatnią linię obrony, aby uniknąć 

utraty części krajowej puli środków budżetowych już na etapie wdrażania programu. 

Ponadto korekty finansowe będą stosowane co roku i będą jasno powiązane z dokonaniem 

kolejnej płatności okresowej. Porównanie mechanizmów przyjętych na lata 2007-2013 

i 2014-2020 można znaleźć w 

.  

załączniku V

132. Trybunał zaobserwował także, że procedury skutkujące korektami finansowymi w latach 

2007-2013 zajmowały dużo czasu (zob. pkt 87). Podobne problemy zostały zidentyfikowane 

w odniesieniu do okresu programowania 2000-2006 w jednym z wcześniejszych sprawozdań 

specjalnych Trybunału

. 

46

133. Trybunał uważa, że czas trwania tych procedur ulegnie istotnemu skróceniu dzięki 

wymogowi dotyczącemu zamknięcia sprawozdań finansowych i przedłożenia pakietu 

dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności w określonym terminie (15 lutego 

następnego roku). Zachęci to państwa członkowskie do szybszego rozwiązywania 

problemów, tak aby umożliwić uwzględnienie powiązanych wydatków w rozliczeniach, 

i prawdopodobnie przyczyni się do znacznego przyspieszenia procesu w porównaniu 

z okresem 2007-2013.  

.  

                                                      

45 Art. 145 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
46 Sprawozdanie specjalne nr 3/2012. 
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Zawieszenie płatności i korekty finansowe w momencie zamknięcia są możliwe także 

w przypadku braku osiągnięcia wartości docelowych w zakresie wykonania zadań  

134. W okresie programowania 2014-2020 wszczęcie procedur zawieszenia i nakładanie 

korekt finansowych będzie także możliwe w przypadku braku osiągnięcia wskaźników 

wykonania zadań. Osiągnięcie niezadowalających wyników musi jednak wynikać z jasno 

określonych uchybień we wdrażaniu, a Komisja musi poinformować o tych uchybieniach 

państwo członkowskie47

135. Trybunał uznał, że jest to pierwszy krok w kierunku uwzględnienia wyrażanej od dawna 

przez Trybunał krytyki dotyczącej braku odpowiednich przepisów prawnych umożliwiających 

nakładanie korekt finansowych za brak osiągnięcia zadowalających wyników w okresie 

programowania 2007-2013 (zob. pkt 25). W ramach na lata 2014-2020 nadal nie 

przewidziano jednak żadnych prawdziwych zachęt finansowych ani sankcji, które dotyczyłyby 

rezultatów osiągniętych dzięki unijnym środkom finansowym

. Jeśli państwo członkowskie nie podejmie działań naprawczych 

w celu ich wyeliminowania, Komisja może zawiesić płatności na jego rzecz. Na koniec okresu 

programowania, jeśli państwo członkowskie nadal nie podjęło działań naprawczych w celu 

wyeliminowania stwierdzonych uchybień, Komisja może zastosować korekty finansowe.  

48

Wprowadzono środki związane z kwestiami należytego zarządzania gospodarczego, jednak 

trudno je zastosować w praktyce 

. 

136. Ponadto w okresie programowania 2014-2020 Komisja może także zastosować 

zawieszenie w przypadku problemów związanych z szerzej pojętymi kwestiami należytego 

                                                      

47 Art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 
z 13.5.2014, s. 5). 

48 Sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2013, pkt 10.16. 
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zarządzania gospodarczego49. W szczególności Komisja może wystąpić z wnioskiem, by Rada 

zawiesiła płatności lub zobowiązania, jeśli państwo członkowskie nie podjęło odpowiednich 

działań w celu zmiany swojej umowy partnerstwa50

137. W sytuacjach związanych z zarządzaniem gospodarczym decyzja o zawieszeniu płatności 

nie zależy jednak jedynie od Komisji. Komisja musi poinformować Parlament Europejski (PE) 

o wystąpieniu takiej sytuacji oraz musi nawiązać zorganizowany dialog z PE, jeśli zostanie 

o to poproszona. Następnie ma ona obowiązek wystąpienia do Rady z wnioskiem 

o zawieszenie płatności, a Rada podejmuje taką decyzję w drodze aktu wykonawczego. 

W przypadku zawieszenia związanego z zarządzaniem gospodarczym maksymalne poziomy 

zawieszenia wyrażone jako procent płatności i zobowiązań są ustanowione 

w rozporządzeniu. 

 lub jeśli nie podjęło skutecznych działań 

w celu skorygowania nadmiernego deficytu. 

138. Komisja planowała wystąpić z wnioskiem o zawieszenie płatności w związku z kwestiami 

zarządzania gospodarczego (a w szczególności nadmiernym deficytem) po raz pierwszy 

w 2016 r. w przypadku Hiszpanii i Portugalii51

                                                      

49 Art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

. W listopadzie 2016 r. Komisja podjęła jednak 

decyzję, by nie wnioskować o zawieszenia w tym przypadku z uwagi na trudną sytuację 

gospodarczą i fiskalną. Zamiast tego Komisja zaleciła, by Portugalia zlikwidowała nadmierny 

deficyt do 2016 r., a Hiszpania do 2018 r. Na tej podstawie stosowanie tego przepisu 

w praktyce w okresie programowania 2014-2020 może być utrudnione.  

50 Zob. sprawozdanie specjalne nr 2/2017 pt. „Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa 
i programów w obszarze spójności na lata 2014 2020 – wydatki są bardziej ukierunkowane na 
priorytety strategii »Europa 2020«, lecz mechanizmy pomiaru wykonania zadań są coraz 
bardziej skomplikowane” (http://eca.europa.eu). 

51 Na podstawie decyzji Komisji z dnia 12 lipca 2016 r. na mocy art. 126 ust. 8 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, która stanowi, że Hiszpania i Portugalia nie podjęły 
skutecznych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu. 



 67 

 
 

Większa pewność prawa dzięki ustanawianiu zasad w drodze rozporządzeń, a nie 

wytycznych 

139. W latach 2014-2020 zasady mające zastosowanie do korekt finansowych mają inną 

formę prawną (a w rezultacie bardziej rygorystyczną moc prawną). Przykładowo:  

a) począwszy od okresu programowania 2000-2006 metoda ustalania korekt finansowych 

oraz orientacyjnych poziomów korekt, jakie mają zostać zastosowane w odniesieniu do 

błędów dotyczących zamówień publicznych, była określona w wytycznych Komisji52. 

Wytyczne te opisują metodą stosowaną przez Komisję w odnośnych przypadkach, a ich 

korzystanie z nich było zalecane państwom członkowskim. Zaktualizowana wersja tych 

zasad z 2013 r. do wykorzystania przez Komisję została wydana w formie decyzji 

Komisji53

b) Metodyka Komisji dotycząca stosowania ryczałtowych korekt finansowych w okresie 

programowania 2007-2013 została określona w decyzji Komisji z 2011 r.

;  

54. Analogiczne 

zasady dla okresu programowania 2014-2020 zostały ujęte w rozporządzeniu 

delegowanym Komisji55

140. Daje to Komisji większe możliwości wdrażania tych przepisów oraz zapewniania bardziej 

spójnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich w latach 2014-2020. 

Ustanawianie obowiązujących zasad w formie rozporządzenia lub decyzji Komisji, a nie 

wytycznych, pozostawia także Komisji mniej swobody przy podejmowaniu decyzji w sprawie 

. 

                                                      

52 COCOF 07/0037/03 Wytyczne dotyczące ustalania korekt finansowych, jakie należy wprowadzić 
w wydatkach współfinansowanych przez fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności 
w przypadku niezgodności z zasadami udzielania zamówień publicznych. 

53 Decyzja Komisji C(2013) 9527 final z dnia 19.12.2013 r. w sprawie określenia i zatwierdzenia 
wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję 
w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, 
w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

54 Decyzja Komisji C(2011)7321. 

55 Art. 31 rozporządzenia (UE) nr 480/2014. 
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poziomu korekty, a zatem przekłada się na większą pewność prawa dla państw 

członkowskich. 

WNIOSKI I ZALECENIA 

141. Ogólnie rzecz biorąc, do końca 2015 r. (tj. przed zamknięciem okresu programowania 

2007-2013) Komisja w skuteczny sposób wykorzystywała środki, którymi dysponowała 

w okresie programowania 2007-2013, w celu ochrony budżetu UE przed nieprawidłowymi 

wydatkami.  

142. Kontrola przeprowadzona przez Trybunał wykazała, że korekty finansowe w latach 

2000-2006 opiewały na kwotę 8 616 mln euro, co stanowiło 3,8% całkowitego budżetu EFRR, 

Funduszu Spójności i EFS. W momencie zamknięcia nałożono korekty netto w odniesieniu do 

szeregu programów EFRR i EFS oraz projektów w ramach Funduszu Spójności – w 17 

państwach członkowskich w przypadku EFRR, w 16 państwach członkowskich w przypadku 

EFS i w 11 państwach członkowskich w odniesieniu do Funduszu Spójności. Ogólna kwota 

tych korekt netto wyniosła 2 423 mln euro (lub 1,1% całkowitego budżetu). Trybunał 

odnotował także, że dokonana przez Komisję ocena uchybień i korekt finansowych została 

zasadniczo potwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał oczekuje wprawdzie 

podobnej sytuacji w odniesieniu do okresu 2007-2013, jednak ostateczne oddziaływanie 

korekt finansowych będzie można ustalić dopiero w momencie zamknięcia. Na podstawie 

analizy płatności końcowych w latach 2000-2006 Trybunał uznał także, że Komisja musi 

zachować czujność podczas kontroli deklaracji zamknięcia składanych przez państwa 

członkowskie. 

143. W latach 2007-2013 Komisja w większym zakresie niż w przeszłości korzystała 

z możliwości zawieszenia płatności, a nowo wprowadzona opcja wstrzymania płatności 

stanowiła pomocne narzędzie dodatkowe. Środki zapobiegawcze były ponadto stosowane na 

wcześniejszym etapie niż w poprzednim okresie. W ujęciu względnym Trybunał oczekuje, że 

w okresie 2007-2013 wykonanych zostanie więcej korekt finansowych niż w poprzednim 

okresie. 

144. Trybunał stwierdził także, że Komisja stosowała środki zapobiegawcze i korekty 

finansowe w sposób proporcjonalny. Procedury wewnętrzne Komisji w latach 2007-2013 
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miały na celu zapewnienie zharmonizowanego rozpatrywania przypadków w różnych 

programach i państwach członkowskich. Analiza przeprowadzona przez Trybunał 

potwierdziła, że środki stosowane przez Komisję w latach 2007-2013 koncentrowały się na 

państwach członkowskich realizujących programy o najwyższym ryzyku. 

145. Stosowane przez Komisję środki naprawcze stanowią instrument nacisku na państwa 

członkowskie, aby zajęły się uchybieniami w swoich systemach zarządzania i kontroli. 

Zarówno środki zapobiegawcze, jak i korekty finansowe dotyczą jednak zasadniczo 

skomplikowanych kwestii, których rozwiązanie wymaga długiego czasu. Wynikające z tego 

wstrzymania i zawieszenia płatności stanowią istotne ryzyko finansowe dla państw 

członkowskich. W latach 2007-2013 Komisja dążyła zatem do stopniowego uchylania 

środków, tak aby zapewnić możliwie najszybsze wznowienie zwrotu wydatków w odniesieniu 

do tej części programu, w której nie wystąpiły uchybienia będące przyczyną wstrzymania lub 

zawieszenia płatności. 

146. Niemniej Trybunał stwierdził także, że Komisja doświadczyła trudności 

w monitorowaniu wykonania korekt finansowych. Informacje przekazane przez państwa 

członkowskie na temat wykonania korekt finansowych w latach 2007-2013 nie umożliwiły jak 

dotąd ich rzetelnego monitorowania Trybunał stwierdził także, że dowody na 

długoterminowe oddziaływanie środków zapobiegawczych i korekt finansowych na poziomy 

błędu w programach w latach 2007-2013 są niejednoznaczne. 

Zalecenie 1 

Komisja powinna przyjąć rygorystyczne podejście do korekt finansowych podczas zamknięcia 

okresu 2007-2013 w celu zapewnienia, by w łącznych kwotach zwracanych z budżetu UE nie 

występował istotny poziom nieprawidłowych wydatków. 

Docelowy termin wdrożenia: od marca 2017 r. (rozpoczęcie procesu zamknięcia). 

147. Sposób, w jaki Komisja prowadzi sprawozdawczość na temat środków zapobiegawczych 

i korekt finansowych, nie ułatwia uzyskania kompleksowego i analitycznego obrazu sytuacji. 

Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na fakt, że informacje na temat środków 

zapobiegawczych i korekt finansowych są przedstawiane w różnych sprawozdaniach 
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i dokumentach, z których jeden nie został nawet przekazany do wiadomości 

zainteresowanych stron. Jednocześnie żadne ze sprawozdań Komisji nie zawiera 

analitycznego przeglądu środków zapobiegawczych i korekt finansowych za cały okres 

programowania 2007-2013. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady także byli 

zdania, że sprawozdania Komisji nie zapewniają wystarczającego porównania państw 

członkowskich ani nie zawierają przykładów dobrych praktyk pokazujących, jak zapobiegać 

powtarzającym się problemom oraz je wykrywać i korygować. 

Zalecenie 2 

Komisja powinna opublikować sprawozdanie ad hoc na temat korekt finansowych oraz 

statusu zamknięcia programów EFRR / Funduszu Spójności i EFS, analogiczne do 

sprawozdania sporządzonego w 2013 r. w odniesieniu do okresu 2000-2006. 

W sprawozdaniu tym należy przedstawić i porównać wszystkie informacje na temat środków 

zapobiegawczych i korygujących w rozbiciu na poszczególne fundusze i państwa 

członkowskie, a także wykazać wpływ korekt finansowych i wskaźnik ryzyka rezydualnego. 

Docelowy termin wdrożenia: najpóźniej do połowy 2019 r. 

148. Trybunał odnotował niedociągnięcia w systemach informacyjnych wykorzystywanych 

przez Komisję w celu monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości na temat środków 

zapobiegawczych i korekt finansowych dotyczących programów realizowanych w latach 

2007-2013. W szczególności systemy te nie są ze sobą zintegrowane i nie zapewniają 

przeglądu poszczególnych przypadków, w odniesieniu do których zastosowano środki 

zapobiegawcze i korekty finansowe. 

Zalecenie 3 

Na potrzeby okresu 2014-2020 Komisja powinna stworzyć zintegrowany system 

monitorowania obejmujący zarówno środki zapobiegawcze, jak i korekty finansowe. 

Docelowy termin wdrożenia: 2019 r. 

149. Przepisy dotyczące okresu 2014-2020 znacznie zwiększają możliwości Komisji w zakresie 

ochrony budżetu UE przed nieprawidłowymi wydatkami. Wynika to przede wszystkim 
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z faktu, że sprawozdania państw członkowskich na temat korekt finansowych zostały 

włączone do rocznego pakietu dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności i są 

badane przez instytucje audytowe. Ponadto przepisy wprowadzone w odniesieniu do okresu 

2014-2020 dają Komisji większe uprawnienia w celu uniemożliwienia zwrotu 

nieprawidłowych wydatków z budżetu UE. Co więcej, państwa członkowskie dysponują także 

większą pewnością prawa, gdyż zasady są ustanawiane w drodze rozporządzeń, a nie 

wytycznych. 

150. Ogólnie Trybunał uznaje, że rozwiązania dla okresu 2014-2020 stanowią istotne 

udoskonalenie struktury systemu.  

Zalecenie 4 

Komisja powinna efektywnie korzystać ze wzmocnionych przepisów w odniesieniu do okresu 

2014-2020 oraz nakładać korekty finansowe netto w razie konieczności na podstawie 

własnych inspekcji lub kontroli przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Docelowy termin wdrożenia: niezwłocznie. 
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Załącznik I 

Procedury Komisji dotyczące środków zapobiegawczych i korekt finansowych 

PO mogą podlegać różnym środkom zapobiegawczym lub korektom finansowym kilkakrotnie 

w okresie ich realizacji i z różnych powodów. Cała ścieżka zdarzeń dotyczących kwestii 

łączącej środki zapobiegawcze i korekty finansowe ze zdarzeniem je powodującym jest 

określana w niniejszym sprawozdaniu jako „przypadek”. Jeden przypadek może zatem 

obejmować jeden bądź kilka środków zapobiegawczych lub jedną bądź kilka korekt 

finansowych. 

Od zdarzenia sprawczego do uchylenia środków zapobiegawczych 

Środki zapobiegawcze stosowane przez Komisję są rezultatem nieprawidłowości lub 

poważnych uchybień zidentyfikowanych przez organy państwa członkowskiego (np. 

instytucję zarządzającą lub audytową), Komisję lub Europejski Trybunał Obrachunkowy 

w toku przeprowadzanych weryfikacji i kontroli. 

Komisja może zainicjować wstrzymanie płatności lub wydać ostrzeżenie w dowolnym 

momencie, jeśli dowody wskazują na poważne uchybienie w systemie zarządzania i kontroli 

PO. Państwo członkowskie ma dwie możliwości: 

a) może zakwestionować istnienie wykrytego uchybienia i przedstawić dodatkowe 

informacje w celu wyjaśnienia swojego stanowiska,  

b) może zaakceptować istnienie uchybienia i zaproponować działania zaradcze. Działania 

zaradcze mogą mieć formę planu działania lub korekty finansowej („potwierdzonej” 

korekty finansowej). 

Jeśli Komisja jest usatysfakcjonowana odpowiedzią udzieloną przez państwo członkowskie, 

uchyla wstrzymanie płatności lub ostrzeżenie. W przeciwnym wypadku wszczyna ona 

procedurę zawieszenia po uzyskaniu dowodów potwierdzających poważne uchybienie 

w systemie zarządzania i kontroli. 

Pierwszym krokiem w procedurze zawieszenia jest wysłanie pisma o możliwości zawieszenia 

płatności, za pośrednictwem którego Komisja informuje państwo członkowskie 
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o stwierdzonym uchybieniu. Następnie państwo członkowskie może zakwestionować 

uchybienie lub zaakceptować je i zaproponować działanie zaradcze. 

Te kroki w ramach procedury oraz korespondencja między Komisją a państwem 

członkowskim mogą mieć miejsce w ramach kilku rund. 

Jeśli Komisja uzna odpowiedź państwa członkowskiego za satysfakcjonującą, uchyla 

możliwość zawieszenia płatności. Może tego dokonać w dowolnym momencie procedury. 

W przeciwnym wypadku Komisja podejmuje decyzję o zawieszeniu płatności na rzecz PO, co 

stanowi prawnie wiążący akt. Następnie państwo członkowskie musi zaproponować 

działanie zaradcze, tak aby Komisja mogła uchylić zawieszenie. 

Uchylenie wstrzymania płatności i możliwości zawieszenia ma formę pisma, w którym 

państwo członkowskie jest informowane o uchyleniu, natomiast zawieszenie jest znoszone 

na mocy decyzji uchylającej. 

Od zdarzenia sprawczego do wykonania korekty finansowej 

Zdarzenia powodujące korekty finansowe są podobne do zdarzeń wyzwalających środki 

zapobiegawcze. Analogicznie Komisja w pierwszej kolejności wyjaśnia stan faktyczny 

z państwem członkowskim (poprzez wymianę pism i ewentualnie wysłuchanie państwa 

członkowskiego). Następnie ustanawiana jest korekta finansowa, czego można dokonać na 

dwa sposoby. Państwo członkowskie może:  

a) dobrowolnie zaakceptować korektę, w którym to przypadku istnieje możliwość 

zastąpienia błędnej kwoty nowymi wydatkami, co oznacza, że państwo członkowskie nie 

traci dofinansowania ze strony UE („potwierdzona” korekta finansowa); 

b) nie zgodzić się na zaproponowaną korektę, w którym to przypadku Komisja wydaje 

decyzję, a następnie nakaz odzyskania środków, i tym samym nakłada korektę 

finansową netto na PO (korekta finansowa „objęta decyzją”); oznacza to, że 

finansowanie UE na rzecz PO ulega zmniejszeniu. 

Po ustaleniu kwoty objętej korektą państwa członkowskie muszą wykonać korektę 

(„wykonana” korekta finansowa). W odniesieniu do budżetu UE państwa członkowskie mogą 
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odliczyć kwotę od następnej deklaracji wydatków i na późniejszym etapie zastąpić ją nowymi 

wydatkami. W zależności od czasu, w jakim dochodzi do odliczenia, państwa członkowskie 

mogą natychmiast wycofać kwotę z następnej deklaracji wydatków (wycofanie), zwalniając 

środki finansowe na potrzeby innych projektów, lub odzyskać środki od beneficjentów na 

późniejszym etapie. 

Państwo członkowskie może też odczekać, aż kwota zostanie zwrócona przez beneficjenta 

(odzyskanie środków od beneficjenta), i odliczyć ją później od deklaracji wydatków. 

W przypadku korekt finansowych netto pula środków finansowych na dany PO ulega 

zmniejszeniu (w drodze umorzenia), a państwo członkowskie musi zwrócić otrzymaną już 

kwotę (alternatywnie w momencie zamknięcia może ono otrzymać mniejszą kwotę płatności 

końcowej). 

W przypadku korekt finansowych w odniesieniu do beneficjentów państwa członkowskie 

muszą podjąć wszelkie niezbędne środki w celu odzyskania kwot nienależnie wypłaconych56

Jeśli państwo członkowskie nie może odzyskać nieprawidłowych płatności w pełnej kwocie 

od beneficjentów, ciężar korekty finansowej będzie spoczywać na budżecie 

państwa/regionalnym. Jeśli beneficjent jest niewypłacalny, utracona kwota może zostać 

podzielona między budżet UE i budżet państwa

. 

W pierwszej kolejności oznacza to odzyskanie wszystkich nieprawidłowych kwot od 

beneficjentów. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich przypadkach, np. ze względu na 

upadłość beneficjenta. Możliwe jest także, że błąd prowadzący do korekty nie został 

popełniony przez beneficjenta, ale wynikał z niedociągnięć systemu zarządzania i kontroli 

ustanowionego przez państwo członkowskie. 

57

                                                      

56 Art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

. 

57 Art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1828/2006. 
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Plany działania 

Podczas nakładania środków zapobiegawczych lub korekt finansowych Komisja może zwrócić 

się także do państw członkowskich o ustanowienie planów działania. W planach tych 

państwa członkowskie opisują, w jaki sposób skorygują uchybienia w swoich systemach 

zarządzania i kontroli w celu zapobieżenia występowaniu problemów w przyszłości.  

W większości przypadków Komisja przesyła do państwa członkowskiego pismo określające 

warunki, które należy spełnić, aby wyjść z procedur zapobiegawczych i korekt finansowych 

Komisji (punkty wyjścia). Na podstawie takich pism państwa członkowskie opracowują 

działania, które są monitorowane przez Komisję lub, w jej imieniu, przez instytucję audytową 

państwa członkowskiego. 



ZDARZENIA SPRAWCZE 

Pismo z 
ostrzeżeniem1 

Pismo w sprawie 
wstrzymania1 Odpowiedź państwa 

członkowskiego2 i jej analiza 
przez Komisję 

Zainicjowanie 
ostrzeżenia 

Zainicjowanie 
wstrzymania 

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

Deklaracja wydatków 
oczekująca na rozliczenie 

Brak deklaracji wydatków 
oczekującej na rozliczenie 

1 Włącznie z punktami wyjścia obejmującymi działania do podjęcia przez państwo członkowskie, w tym działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli w przyszłości oraz korekty finansowe w odniesieniu do przeszłości (ex post) i przyszłości (ex ante). 
2 Odpowiedź państwa członkowskiego zawiera wykaz działań już podjętych lub będących w toku w celu poprawy funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz ustanowionych korekt finansowych. 

 

W oparciu o decyzję komitetu ISFCC 

Brak odpowiedzi  
lub odpowiedź 
niezadowalająca 

Odpowiedź 
zadowalająca 

Zainicjowanie możliwości 
zawieszenia 

Pismo w sprawie 
możliwości zawieszenia1 

Brak odpowiedzi  
lub odpowiedź 
niezadowalająca 

Odpowiedź 
zadowalająca 

Zainicjowanie 
zawieszenia 

Odpowiedź państwa 
członkowskiego2 i jej analiza 

przez Komisję 

Decyzja o zawieszeniu1 

Odpowiedź państwa 
członkowskiego i przesłuchanie 

kontradyktoryjne państwa 
członkowskiego  

Brak  
porozumienia 

Osiągnięcie 
porozumienia 

Odpowiedź 
zadowalająca 

Kontynuowanie zawieszenia 

Brak odpowiedzi lub odpowiedź 
niezadowalająca 

Odpowiedź państwa 
członkowskiego2 i jej analiza 

przez Komisję 

KOREKTY FINANSOWE OBJĘTE DECYZJĄ 
= korekty netto, środków finansowych nie można 

wykorzystać ponownie 
Wszczęcie procedury korekty 

finansowej (procedura zgodna  
z art. 100)  

Odpowiednie korekty finansowe 
zaakceptowane przez państwo 

członkowskie 

Decyzja Komisji w sprawie 
korekty finansowej  

POTWIERDZONE KOREKTY 
FINANSOWE 

= środki finansowe można wykorzystać 
ponownie 

Uchylenie 
ostrzeżenia/wstrzymania 

Uchylenie możliwości 
zawieszenia 

Uchylenie  
zawieszenia 

Odpowiedź państwa 
członkowskiego2 i jej analiza 

przez Komisję 

Projekt 
sprawozdania  

z kontroli 

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Inne (ustalenia Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, 

sprawozdania końcowe  
z dochodzenia OLAF, artykuły 

prasowe itd.) 

Krajowe sprawozdania  
z kontroli (np. roczne 

sprawozdanie z kontroli, 
sprawozdania z kontroli 
systemów krajowych)  

Skrócone 
sprawozdanie z misji 

Końcowe stanowisko Komisji 
(np. końcowe sprawozdanie  

z kontroli) 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 

Procedury Komisji dotyczące środków zapobiegawczych i korekt finansowych 
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Załącznik II 

Porównanie przepisów wykonawczych: lata 2000-2006, 2007-2013 i 2014-2020 

                                                      

58 Art. 91 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

 2000-2006 2007-2013 2014-2020 

Wstrzymanie Nie dotyczy Kryteria: Dowody zawarte w sprawozdaniu 
państwa członkowskiego lub Komisji sugerują 
występowanie poważnego uchybienia 
w funkcjonowaniu systemu zarządzania 
i kontroli PO bądź urzędnik zatwierdzający 
posiada dowody sugerujące, że w deklaracji 
wydatków wystąpiły nieprawidłowości. 

Wykonanie: Pismo ze strony Komisji 
informujące państwo członkowskie 
o wstrzymaniu. 

 
 
Ramy czasowe: Płatność może zostać 
wstrzymana na okres nieprzekraczający 
sześciu miesięcy58

Kryteria: Dowody sugerują występowanie 
uchybienia w systemie zarządzania i kontroli PO bądź 
urzędnik zatwierdzający posiada dowody sugerujące, 
że w deklaracji wydatków wystąpiły 
nieprawidłowości. 

. 

 
Wykonanie: W miarę możliwości Komisja powinna 
wstrzymywać jedynie te części wydatków ujętych we 
wniosku o płatność, na które mają wpływ 
zidentyfikowane uchybienia. Powinna także 
poinformować niezwłocznie państwo członkowskie 
o wstrzymaniu na piśmie.  

Ramy czasowe: Bieg terminu płatności dla wniosku 
o płatność okresową może zostać wstrzymany na 
okres nieprzekraczający sześciu miesięcy. Państwo 
członkowskie może wyrazić zgodę na przedłużenie 
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59 Art. 83 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

okresu wstrzymania o kolejne trzy miesiące59

Zawieszenie 

. 

 

Kryteria: Niewywiązanie się przez państwo 
członkowskie z obowiązku wykrywania 
nieprawidłowości i nakładania korekt 
finansowych; brak poświadczenia dla całego 
wkładu z funduszu UE lub jego części bądź 
poważne uchybienie w systemie 
zarządzania i kontroli PO. 

 

 
Wykonanie: Komisja informuje państwo 
członkowskie o sprawie i daje mu możliwość 
udzielenia odpowiedzi. Na koniec procedury 
Komisja wydaje formalną decyzję. 

Ramy czasowe: Po poinformowaniu przez 
Komisję o decyzji o zawieszeniu państwo 
członkowskie ma pięć miesięcy na 

Kryteria: Poważne uchybienie w systemie 
zarządzania i kontroli PO; w wydatkach 
w poświadczonej deklaracji wystąpiły 
poważne nieprawidłowości, które nie zostały 
skorygowane.  

 

 

 

Wykonanie: Wszystkie płatności 
okresowe/ich część są zawieszane po 
zapewnieniu przez Komisję państwu 
członkowskiemu możliwości przedstawienia 
uwag. Na koniec procedury Komisja wydaje 
formalną decyzję. 

Ramy czasowe: Państwo członkowskie ma 
dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na 

Kryteria: Poważne uchybienie w skutecznym 
funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli PO; 
w wydatkach w deklaracji wydatków wystąpiły 
poważne nieprawidłowości; państwo członkowskie 
nie podjęło koniecznych działań w celu 
skorygowania sytuacji powodującej wstrzymanie; 
poważne niepowodzenie w uzyskaniu wskaźników 
finansowych i wskaźników produktu; brak spełnienia 
warunków wstępnych. 

Wykonanie: Akt wykonawczy zawieszający wszystkie 
płatności okresowe lub ich część.  

 

 

 

Ramy czasowe: Brak określonego harmonogramu, 
chyba że zawieszenie następuje po wstrzymaniu 
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60 Art. 38 i 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 oraz art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych 
(Dz.U. L 64 z 6.3.2001, s. 13). 

61 Art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 
62 Art. 142 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

udzielenie odpowiedzi/rozwiązanie 
problemu, zanim decyzja o zastosowaniu 
korekty finansowej zostanie zrealizowana60

wniosek Komisji o przedstawienie uwag; po 
upływie tego terminu Komisja może przyjąć 
decyzję o zawieszeniu. 61

 

. 

zgodnie z art. 83, w którym to przypadku wykonanie 
powinno nastąpić od sześciu do dziewięciu miesięcy 
po otrzymaniu pisma o wstępnym wstrzymaniu62

Korekta 
finansowa 

. 

 

Kryteria: Za badanie nieprawidłowości 
i nakładanie korekt finansowych 
odpowiadają przede wszystkim państwa 
członkowskie. Jeśli państwo nie wywiązuje 
się z tego obowiązku lub w systemie 
zarządzania i kontroli występują poważne 
uchybienia, które mogą prowadzić do 
systemowych nieprawidłowości, Komisja 
może sama nałożyć korektę finansową.  

 

 
 

Wykonanie: Korekta finansowa nakładana 
przez państwo członkowskie jest 
dokonywana przez anulowanie całości lub 

Kryteria: Za badanie nieprawidłowości 
i nakładanie korekt finansowych odpowiadają 
przede wszystkim państwa członkowskie. 
Komisja może stosować korekty finansowe, 
jeśli dojdzie do wniosku, że w systemie 
zarządzania i kontroli występuje poważne 
uchybienie lub wydatki ujęte 
w poświadczonej deklaracji wydatków są 
nieprawidłowe i nie zostały skorygowane 
przez państwo członkowskie. 

 
 

Wykonanie: Korekta finansowa nakładana 
przez państwo członkowskie jest 
dokonywana przez anulowanie całości lub 

Kryteria: Za badanie nieprawidłowości i nakładanie 
korekt finansowych odpowiadają przede wszystkim 
państwa członkowskie. Komisja może stosować 
korekty finansowe, jeśli w skutecznym 
funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli PO 
występuje poważne uchybienie, państwo 
członkowskie nie wywiązuje się z obowiązku badania 
nieprawidłowości i nakładania korekt finansowych 
bądź jeśli wystąpiło poważne niepowodzenie 
w osiąganiu wartości docelowych określonych 
w ramach wykonania. 

 
 

Wykonanie: Korekta finansowa nakładana przez 
państwo członkowskie jest dokonywana przez 
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części wkładu UE. Korekta finansowa 
nakładana przez Komisję jest dokonywana 
przez zmniejszenie kwoty płatności lub 
anulowanie całości lub części wkładu 
funduszy w ramach wsparcia. Jeśli Komisja 
i państwa członkowskie nie mogą osiągnąć 
porozumienia co do uwag lub ich 
oddziaływania, Komisja wydaje decyzję 
formalną (korekta netto, utrata środków 
finansowych). W innych przypadkach kwota 
korekty może zostać wykorzystana na 
sfinansowanie innych projektów. 

Ramy czasowe: Komisja daje państwu 
członkowskiemu dwa miesiące na 
przedstawienie uwag dotyczących 
sformułowanych przez nią wstępnych 
wniosków. Jeśli Komisja zaproponuje 
ryczałtową lub ekstrapolowaną korektę 
finansową, państwo członkowskie ma 

części wkładu na rzecz PO. Korekta finansowa 
nakładana przez Komisję jest dokonywana 
przez anulowanie całości lub części wkładu 
UE na rzecz danego państwa członkowskiego. 
Jeśli Komisja i państwa członkowskie nie 
mogą osiągnąć porozumienia co do uwag lub 
ich oddziaływania, Komisja wydaje decyzję 
formalną (korekta netto, utrata środków 
finansowych). W innych przypadkach kwota 
korekty może zostać wykorzystana na 
sfinansowanie innych projektów. 

 

Ramy czasowe: Komisja daje państwu 
członkowskiemu dwa miesiące na 
przedstawienie uwag dotyczących 
sformułowanych przez nią wstępnych 
wniosków. Jeśli Komisja zaproponuje 
ryczałtową lub ekstrapolowaną korektę 

anulowanie całości lub części wkładu ze środków 
publicznych na rzecz danej operacji lub PO. Korekta 
finansowa nakładana przez Komisję jest dokonywana 
w drodze aktów wykonawczych anulujących całość 
lub część wkładu UE na rzecz PO. Jeśli uchybienia 
systemowe są stwierdzane przez Komisję lub 
Europejski Trybunał Obrachunkowy ex post, korekta 
finansowa jest z definicji korektą netto. 

 

 

 

 

Ramy czasowe: Komisja daje państwu 
członkowskiemu dwa miesiące na przedstawienie 
uwag dotyczących sformułowanych przez nią 
wstępnych wniosków. Jeśli Komisja zaproponuje 
ryczałtową lub ekstrapolowaną korektę finansową, 



5 

 
 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

                                                      

63 Art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 oraz art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 448/2001. W następstwie niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (C-139/15) art. 145 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów ma obecnie zastosowanie do wszystkich procedur nakładania korekt finansowych 
bez względu na okres programowania. Art. 39 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 nie ma już zastosowania. 

64 Art. 98-100 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. W następstwie niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-139/15) art. 145 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów ma obecnie zastosowanie do wszystkich procedur nakładania korekt finansowych bez względu na okres 
programowania. Art. 100 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 nie ma już zastosowania. 

65 Art. 85 i 143-145 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

kolejne dwa miesiące na udzielenie 
odpowiedzi. Jeśli państwo członkowskie nie 
akceptuje wstępnych wniosków Komisji, 
jest zapraszane na przesłuchanie. 
W przypadku braku porozumienia na tym 
etapie Komisja ma trzy miesiące na 
nałożenie korekty finansowej63

finansową, państwo członkowskie ma kolejne 
dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeśli 
państwo członkowskie nie akceptuje 
wstępnych wniosków Komisji, jest zapraszane 
na przesłuchanie. W przypadku braku 
porozumienia na tym etapie Komisja ma 
sześć miesięcy na nałożenie korekty 
finansowej

. 
64

państwo członkowskie ma kolejne dwa miesiące na 
udzielenie odpowiedzi. Jeśli państwo członkowskie 
nie akceptuje wstępnych wniosków Komisji, jest 
zapraszane na przesłuchanie. W przypadku braku 
porozumienia na tym etapie Komisja ma sześć 
miesięcy na nałożenie korekty finansowej

. 

65
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Załącznik III 

Scenariusze oddziaływania korekt finansowych 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Korekta fin.

kwota możliwa 
do zadeklarowania

Potwierdzona korekta finansowa

Korekta fin.

kwota możliwa 
do zadeklarowania

umorzenie

Korekta finansowa objęta decyzją

Pula środków na PO (przydzielona ogółem)

Nowa pula środków na PO (nowo przydzielona ogółem)

Kwota zadeklarowana we wniosku o płatność okresową

Kwota wypłacona w ramach poprzednich wniosków o płatność okresową

Korekta finansowa

Kwota wypłacona w ramach wniosku o płatność okresową

Utrata środków (przydzielonych, ale niewykorzystanych) ze względu na korektę finansową

LEGENDA

PODCZAS WDRAŻANIA PO 
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

PODCZAS ZAMKNIĘCIA PO – potwierdzona korekta finansowa

A. Z uwzględnieniem bufora B. Z wyłączeniem bufora

A.1 Scenariusz bazowy – brak korekty finansowej B.1 Scenariusz bazowy – brak korekty finansowej

Korekta fin. zrekompensowana 
przez bufor

kwota wypłacona

kwota wypłacona 
(pomniejszona)

kwota wypłacona

Pula środków 
finansowych PO

Korekta fin. zrekompensowana 
przez bufor Korekta fin. wykonana przez umorzenie

Korekta fin. zrekompensowana 
przez bufor

Korekta fin. wykonana 
przez umorzenie

Pula środków 
finansowych PO

Korekta fin. wykonana przez umorzenie

umorzenie kwota wypłacona (pomniejszona)

Pula środków finansowych PO

umorzenie

Korekta fin. wykonana przez umorzenie

Pula środków 
finansowych PO

kwota wypłacona

Odzyskanie (środki zwrócone
przez państwo członkowskie)

A.2 Korekta finansowa < bufor

Pula środków 
finansowych PO

B.2 Korekta finansowa < płatność końcowa

B.3 Korekta finansowa > płatność końcowa

Odzyskanie (środki zwrócone 
przez państwo członkowskie)

A.3 Korekta finansowa > bufor

Pula środków 
finansowych PO

A.4 Korekta finansowa > bufor + płatność końcowa
Pula środków 

finansowych PO

Pula środków na PO (przydzielona ogółem)

Kwota zadeklarowana we wniosku o płatność końcową

Kwota wypłacona przed płatnością końcową

Płatność końcowa

Korekta finansowa w momencie zamknięcia

Odzyskanie (środki zwrócone przez państwo członkowskie)

Utrata środków (przydzielonych, ale niewykorzystanych) ze względu na korektę finansową

LEGENDA

bufor/zadeklarowanie 
wyższych kwot
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

PODCZAS ZAMKNIĘCIA PO – korekta finansowa objęta decyzją

A. Z uwzględnieniem bufora B. Z wyłączeniem bufora

Pula środków 
finansowych PO

Korekta fin. wykonana przez umorzenie

Kwota korekty 
finansowej objętej 
decyzją

kwota wypłacona

Pula środków 
finansowych PO

kwota wypłacona 
(pomniejszona)

Pula środków 
finansowych PO

Korekta fin. wykonana przez umorzenie

Kwota korekty finansowej 
objętej decyzją

A.1 Scenariusz bazowy – brak korekty finansowej

A.2 Korekta finansowa < płatność końcowa

A.3 Korekta finansowa > płatność końcowa

B.1 Scenariusz bazowy – brak korekty 
finansowej

Pula środków 
finansowych PO

kwota wypłacona

Kwota korekty 
finansowej objętej 
decyzją

Pula środków finansowych PO

umorzenie

Korekta fin. wykonana przez umorzenie

Pula środków
finansowych PO

Korekta fin. wykonana przez umorzenie

umorzenie
kwota wypłacona
(pomniejszona)

Kwota korekty finansowej 
objętej decyzją

B.2 Korekta finansowa < płatność końcowa

B.3 Korekta finansowa > płatność końcowa

Odzyskanie (środki zwrócone 
przez państwo członkowskie)

Odzyskanie (środki zwrócone 
przez państwo członkowskie)

Pula środków na PO (przydzielona ogółem)

Kwota zadeklarowana we wniosku o płatność końcową

Kwota wypłacona przed płatnością końcową

Płatność końcowa

Korekta finansowa w momencie zamknięcia

Odzyskanie (środki zwrócone przez państwo członkowskie)

Utrata środków (przydzielonych, ale niewykorzystanych) ze względu na korektę finansową

LEGENDA

bufor/zadeklarowanie 
wyższych kwot
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Załącznik IV 

Środki zapobiegawcze i korekty finansowe zastosowane przez Komisję do okresu programowania 2007-2013 w podziale na państwa 
członkowskie według stanu na koniec 2015 r. 

Państwo członkowskie 

Przydzielona 
pula środków 
finansowych 
(w mln euro) 

Płatności od 
2007 do 2015 r. 

(w mln euro) 

Łączna liczba 
programów 

Liczba 
wstrzymanych 

programów 

Kwota 
wstrzymana 
(w mln euro) 

Liczba 
programów 

objętych 
możliwością 
zawieszenia 

płatności 

Liczba 
zawieszonych 
programów 

Potwierdzone / objęte decyzją 
korekty finansowe1 (w mln euro) 

Zrealizowane korekty finansowe1 

(w mln euro) 

Ex post Ex ante Ex post Ex ante 

Belgia 2 059 1 916 10 5 182 7 2 24   17 0 
Bułgaria 6 595 5 621 7 2 311 3 

 
115 28 110 28 

Republika Czeska 25 819 21 868 17 8 2 401 7 3 399 410 395 341 
Dania 510 484 2 

    
0 

 
0 

 Niemcy 25 458 23 542 36 19 1 485 18 3 179 
 

31 
 Estonia 3 403 3 233 3 1 50 2 1 12 

 
10 

 Irlandia 751 675 3 
  

1 
 

22 
 

21 
 Grecja 20 210 19 824 14 10 550 5 

 
266 72 250 72 

Hiszpania 34 521 29 023 45 40 6 856 39 28 488 
 

416 
 Francja 13 546 12 478 36 36 1 063 4 2 41 23 31 21 

Chorwacja 858 485 4 
        Włochy 27 940 22 171 52 31 4 996 26 6 293 

 
156 

 Cypr 612 563 2 
        Łotwa 4 530 4 304 3 3 121 

  
46 2 46 2 

Litwa 6 775 6 437 4 3 165 
  

0 
 

0 
 Luksemburg 50 48 2 1 1 1 

 
0 

 
0 

 Węgry 24 893 22 019 15 12 2 965 12 10 273 184 267 159 
Malta 840 686 2 1 5 1 

 
0 

 
0 

 Niderlandy 1 660 1 513 5 1 44 3 
     Austria 1 170 1 090 11 10 150 11 
 

16 
 

8 
 Polska 67 186 63 735 21 3 1 470 1 

 
263 71 223 18 

Portugalia 21 412 20 337 14 1 103 
  

22 
 

22 
 Rumunia 19 058 13 323 7 5 1 020 4 

 
395 566 379 557 

Słowenia 4 101 3 896 3 2 502 2 
 

33 
 

33 
 Słowacja 11 483 9 798 11 9 1 073 11 2 364 61 218 56 

Finlandia 1 596 1 516 7 
 

nie dot. 
  

0 
 

0 
 Szwecja 1 626 1 540 9 8 57 8 

 
1 

 
1 

 Zjednoczone Królestwo 9 878 8 693 22 19 2 557 21 5 71 
 

71 
 Europejska współpraca 

terytorialna 7 956 7 260 73 26 319 19 2 3 
 

3 
 OGÓŁEM 346 496 308 078 440 256 28 446 206 64 3 326 1 418 2 709 1 254 

1 W wyniku prac na szczeblu Komisji. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję.
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Załącznik V 

System zapewniania pewności w obszarze spójności dla okresów programowania 2007-2013 i 2014-2020  

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013

Rok kalendarzowy i budżetowy N+2 
(styczeń-grudzień)

Rok kalendarzowy i budżetowy N 
(styczeń-grudzień)

Rok kalendarzowy i budżetowy N+1 
(styczeń-grudzień)

Beneficjent składa wniosek 
o płatność

31 marca

Wszystkie wydatki podlegające korektom mogą zostać zastąpione w dowolnym momencie w okresie programowania, niezależnie od tego, czy korekta wynika 
z kontrol i przeprowadzonej przez instytucję audytową czy Komisję, pod warunkiem że państwo członkowskie zaakceptuje korektę finansową. Jeśli tego nie 

uczyni , korekta finansowa będzie przedmiotem decyzji Komisji, a  zatem stanie się korektą finansową netto.

31 marca

Instytucja audytowa kontroluje koszty 
zadeklarowane Komisji w roku N

Sprawozdanie zgodne 
z art. 20 za rok N 

przekazane Komisji

Instytucja zarządzająca i instytucja 
certyfikująca oceniają wnioski przed 

zadeklarowaniem ich Komisji

Komisja podpisuje 
roczne sprawozdanie 
z działalności za rok N 

(publikacja 
w maju/czerwcu)

Roczne sprawozdanie 
z kontroli złożone 
za rok N w oparciu 

o zadeklarowane wydatki N

Komisja 
sprawdza roczne 

sprawozdanie 
z kontroli

Beneficjent

Systemy 
państwa 

członkowskiego
(instytucja 
audytowa, 
instytucja 

certyfikująca, 
instytucja 

zarządzająca)

Komisja
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Rok budżetowy Y (lipiec-czerwiec) Rok budżetowy Y+1 (lipiec-czerwiec) Rok budżetowy Y+2

Rok kalendarzowy N+2 (styczeń-grudzień)Rok kalendarzowy N (styczeń-grudzień)

Rok budżetowy Y-1

Rok kalendarzowy N+1 (styczeń-grudzień)

Roczna płatność salda 
końcowego lub 

odzyskanie środków 
za rok budżetowy Y

Komisja podpisuje 
roczne sprawozdanie 
z działalności za rok 

kalendarzowy N 
(publikacja w czerwcu)Roczna płatność 

zaliczkowa za rok 
budżetowy Y+1

Roczna płatność 
zaliczkowa za rok 

budżetowy Y

Pakiet dokumentów na 
potrzeby poświadczenia 

wiarygodności2 za rok 
budżetowy Y

Komisja przeprowadza 
kontrole zgodności 

dotyczące legalności 
i prawidłowości wydatków 

związanych z rokiem 
budżetowym Y3

Komisja analizuje dokumenty 
na potrzeby poświadczenia 
wiarygodności i zatwierdza 

sprawozdania finansowe 
dotyczące roku budżetowego Y

Instytucja audytowa przeprowadza kontrole systemu 
zarządzania i kontroli, sprawozdań finansowych oraz 

próby operacji na podstawie wydatków 
zadeklarowanych Komisji w roku budżetowym Y

KWPO1 za rok budżetowy Y 
wysłany Komisji

Beneficjent składa wniosek o płatność

Instytucja zarządzająca i instytucja certyfikująca 
oceniają wnioski przed zadeklarowaniem ich 

Komisji

Instytucja zarządzająca i instytucja certyfikująca 
oceniają wnioski przed zadeklarowaniem ich Komisji

OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020 

Komisja

Systemy państwa 
członkowskiego

(instytucja 
audytowa, 
instytucja 

certyfikująca, 
instytucja 

zarządzająca)

Beneficjent

31 lipcaprzed 1 lipca 1 stycznia

przed 1 lipca

15 lutego 30 kwietnia

31 maja
30 czerwca

Wydatki korygowane przez państwo członkowskie, nadal podlegające możliwości zastąpienia (nie netto)4 Korekty netto5

1 KWPO: końcowy wniosek o płatność okresową.
2 Pakiet dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności obejmuje deklarację zarządczą, roczne sprawozdanie z kontroli i powiązaną opinię pokontrolną oraz poświadczone rozliczenia (w tym kwoty wycofane i odzyskane).
3 Komisja ma trzy lata na ukończenie weryfikacji.
4 Do czasu złożenia pakietu dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności (15 lutego) nieściągalne korekty powiązane z wydatkami poświadczonymi względem Komisji w roku budżetowym nie mają być zwracane przez państwo 

członkowskie (tj. strata jest ponoszona przez UE).
5 Korekta finansowa nie jest korektą netto, nawet po 15 lutego, jeśli państwo członkowskie może wykazać, że wykryło problem przed tą datą, i jeśli problem ten nie jest powiązany z uchybieniem systemowym.

Beneficjent składa wniosek o płatność
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ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO 

TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO 

„OCHRONA BUDŻETU UE PRZED NIEPRAWIDŁOWYMI WYDATKAMI – 

W LATACH 2007–2013 KOMISJA W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU STOSOWAŁA 

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I KOREKTY FINANSOWE W OBSZARZE SPÓJNOŚCI” 

STRESZCZENIE 

XI. Przed zniesieniem wstrzymania biegu terminu płatności lub zawieszenia płatności Komisja 

zwraca się do instytucji certyfikujących o wprowadzenie niezbędnych korekt finansowych do ich 

systemu informatycznego. Powinno to być następnie jasno udokumentowane w ramach ścieżki 

audytu w odniesieniu do wniosku o płatność. 

Komisja potwierdza, że wszystkie korekty finansowe nałożone w latach 2000–2013 są 

monitorowane indywidualnie, a sprawy zamyka się dopiero po otrzymaniu od państw 

członkowskich wystarczających dowodów. Przeprowadzane przez Komisję kontrole na miejscu 

mają również na celu weryfikację zastosowania potwierdzonych korekt finansowych w oparciu 

o analizę ryzyka. 

Ponadto w ostatnich latach Komisja coraz częściej zwracała się do instytucji audytowych 

o potwierdzenie poprawności proponowanych korekt finansowych. Jest to obecnie standardowe 

postępowanie. 

W odniesieniu do okresu programowania 2014–2020 państwa członkowskie w swoich rocznych 

sprawozdaniach finansowych w ramach programu podadzą pełne informacje na temat 

zastosowanych korekt finansowych, które zostaną następnie skontrolowane przez instytucje 

audytowe w ramach sporządzania rocznych opinii z audytu. 

XII. Różne sprawozdania sporządzane przez Komisję służą różnym celom. W ramach procedury 

udzielania absolutorium za 2011 r. Parlament zażądał wydawania co roku komunikatu Komisji 

w sprawie ochrony budżetu UE. Komunikat ten zawiera dane historyczne dotyczące 

podejmowanych przez Komisję środków naprawczych i obejmuje okres wieloletni, 

z wyszczególnieniem informacji dotyczących poszczególnych państw członkowskich i okresów 

programowania. Roczne sprawozdanie z zarządzania i wyników
1
 zawiera szacowane kwoty 

obarczone ryzykiem w chwili dokonywania płatności w danym roku, jak również kwotę obarczoną 

ryzykiem w chwili zamknięcia, oszacowaną na podstawie przyszłej zdolności naprawczej. 

Ogółem Komisja uważa, że istniejące systemy sprawozdawczości dotyczące środków 

zapobiegawczych i korekt finansowych są kompleksowe, spójne i łatwo dostępne dla 

zainteresowanych podmiotów. 

XV. 

Tiret pierwsze: Komisja przyjmuje to zalecenie. Jak już poinformowano różne zainteresowane 

podmioty, w tym państwa członkowskie, Komisja uważa zamknięcie programów wieloletnich za 

ostatni filtr, gwarantujący, że w wydatkach w ramach programu nie pozostanie istotny poziom 

błędu. 

                                                       

1
 W 2016 r. sporządzono pierwsze roczne sprawozdanie z zarządzania i wyników, w ramach którego połączono wydawane wcześniej 

sprawozdania z oceny sporządzane na podstawie art. 318 i sprawozdania podsumowujące. 
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Tiret drugie: Komisja przyjmuje to zalecenie. Sprawozdawczość dotycząca ostatecznych wyników 

zamknięcia okresu programowania jako całości może również być zapewniona w ramach rocznych 

sprawozdań z działalności poszczególnych dyrekcji generalnych. 

Tiret trzecie: Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Tiret czwarte: Komisja przyjmuje to zalecenie i będzie nakładać korekty finansowe netto, 

w przypadku gdy będą spełnione warunki określone w rozporządzeniu. Komisja będzie ściśle 

współpracować z Trybunałem na rzecz doprecyzowania i określenia obowiązujących kryteriów. 

WSTĘP 

25. W przypadku dwóch projektów w ramach Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–

2006 Komisja nałożyła korekty finansowe ze względu na niedopełnienie szczegółowych warunków 

dotyczących wyników wyznaczonych w decyzji zatwierdzającej projekt w ramach Funduszu 

Spójności. Przewiduje to art. H ust. 2 załącznika II do rozporządzenia 1164/94, zgodnie z którym 

Komisja może dokonać korekt w przypadku braku „spełnienia jednego z warunków zawartych 

w decyzji o przyznaniu pomocy”. 

W odniesieniu do okresu programowania 2014–2020 Komisja wdroży przepisy rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013, aby chronić budżet UE w sytuacjach, gdy dany program nie spełnia oczekiwań. 

34. Ochrona budżetu UE zawsze była dla Komisji priorytetem. Proces ten został poddany 

przeglądowi w okresie programowania 2007–2013. Czas trwania tego procesu zależy od gotowości 

państw członkowskich do skutecznego wdrożenia wymaganych środków naprawczych. 

Komisja odsyła także do swoich odpowiedzi na sprawozdanie specjalne nr 3/2012 („Fundusze 

strukturalne: Czy Komisja skutecznie rozwiązała problem braków, jakie wykryto w systemach 

zarządzania i kontroli w państwach członkowskich?”). 

UWAGI 

43. Komisja nie opublikowała wskaźnika zdolności naprawczych dla całego obszaru polityki, gdyż 

informacje te nie były dostępne. Po pierwsze system ustalania ryzyka dla budżetu UE w okresie 

programowania 2000–2006 miał inny charakter niż w latach 2007–2013. Audyty działań były 

w dużym stopniu przeprowadzane w oparciu o ryzyko i reprezentatywność. W związku z tym 

wyniki nie zawsze odzwierciedlały „średni poziom błędu” w programie. Ponadto państwa 

członkowskie nie były zobligowane do sprawozdawczości w sprawie dokonanych korekt 

finansowych. 

Komisja wydała jednak w odniesieniu do okresu programowania 2000–2006 sprawozdanie ad hoc 

w sprawie korekt finansowych oraz stanu zamknięcia programów EFRR i EFS oraz projektów 

realizowanych w ramach Funduszu Spójności w 2013 r. 

44. Procedura zamknięcia ma zagwarantować, że po zamknięciu programu nie pozostaną żadne 

istotne błędy. Po zamknięciu Komisja może jednak nadal w razie potrzeby zastosować niezbędne 

korekty finansowe, jak zrobiła w przypadkach wymienionych przez Trybunał. 

48. Zastąpienie wydatków jest dozwolone tylko w odniesieniu do nowych kwalifikowalnych 

działań w ramach tego samego programu operacyjnego objętego korektami finansowymi. 

74. Komisja bierze pod uwagę korekty finansowe zastosowane przez państwa członkowskie z ich 

własnej inicjatywy, które również przyczyniają się do ogólnej zdolności naprawczej i do 

ograniczenia stwierdzonego ryzyka. Odzwierciedla to całość zdolności naprawczych, 

w szczególności w odniesieniu do tych państw członkowskich, które mają solidny system 

zarządzania i kontroli służący wykrywaniu i korygowaniu błędów. 
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Przy uwzględnieniu również tych korekt finansowych, które Francja i Hiszpania zastosowały 

z własnej inicjatywy, państwa te nie plasują się znacznie poniżej wskazanej przez Trybunał linii 

najlepszego dopasowania. 

Ponadto Komisja pragnie podkreślić, że w przypadku obu tych państw członkowskich, jak wynika 

z ich rocznych sprawozdań z działalności za 2015 r., skumulowane ryzyko rezydualne plasuje się 

poniżej progu istotności wynoszącego 2 %. 

Stosowana w okresie programowania 2007–2013 praktyka polegająca na dokonywaniu korekt 

finansowych na szczeblu krajowym przed złożeniem do Komisji rocznych sprawozdań z kontroli 

będzie stanowić regułę w okresie programowania 2014–2020, kiedy to państwa członkowskie będą 

zobowiązane do obniżenia poziomu ryzyka rezydualnego do poziomu istotności przed złożeniem 

swoich rocznych sprawozdań finansowych. 

81. W celu zapewnienia politycznego ukierunkowania państwa członkowskie mogą wprowadzić 

dyskusję na temat realizacji działań naprawczych na wyższy poziom. Stanowi to część 

postępowania kontradyktoryjnego, które ma służyć zagwarantowaniu określonych warunków, 

których spełnienie prowadzi do zniesienia wstrzymania lub zawieszenia płatności. 

92. Komisja zwraca uwagę, że ochrona budżetu UE ma zawsze pierwszeństwo, niezależnie od 

średniej długości okresu wstrzymania lub zawieszenia. Czas trwania procedury zależy od tego, jak 

długo zajmie państwu członkowskiemu wdrożenie środków naprawczych, i nie jest zależny od 

Komisji. 

Kilka długotrwałych procedur dotyczących skomplikowanych przypadków, które wystąpiły na 

przykład we Włoszech czy Hiszpanii, wywarło wpływ na średni okres zablokowania płatności 

w tych państwach członkowskich. 

99. Przed zniesieniem wstrzymania lub zawieszenia płatności Komisja zwróciła się do instytucji 

certyfikujących o wprowadzenie niezbędnych korekt finansowych do ich systemu informatycznego, 

co można następnie jasno udokumentować w ramach ścieżki audytu w odniesieniu do wniosku 

o płatność. 

Jeśli zaś chodzi o przedstawiane Komisji poświadczone zestawienia wydatków, to przyjmują one 

formę ustanowioną rozporządzeniem, która nie wymaga szczegółowych sprawozdań w sprawie 

zastosowanych korekt finansowych. 

100. Korekty finansowe wynikają zazwyczaj z ustaleń kontroli, które mogą prowadzić do 

wstrzymania lub zawieszenia płatności, a w wyniku postępowania kontradyktoryjnego dochodzi do 

obopólnego porozumienia między stronami w sprawie kwoty korekty finansowej, która jest 

konieczna, żeby skorygować wcześniejsze wydatki. Kwotę tę odejmuje się od kwoty kolejnego 

wniosku o płatność. Jest ona również sprawdzana przez służby Komisji. Ponadto w ostatnich latach 

Komisja coraz częściej zwracała się do instytucji audytowych o potwierdzenie poprawności 

proponowanych korekt finansowych. Jest to obecnie standardowe postępowanie. 

105. Komisja zwraca uwagę, że wszystkie błędy i niedociągnięcia stwierdzone w sprawozdaniach 

państw członkowskich w sprawie środków wycofanych i odzyskanych są należycie uwzględniane w 

sprawozdaniach z audytu przekazywanych państwom członkowskim, w których państwa 

członkowskie są proszone o przedłożenie w ramach działań następczych skorygowanych 

oświadczeń dotyczących kwot wycofanych i odzyskanych. 

W chwili zamknięcia pozostałe ryzyko będzie ograniczone, ponieważ instytucja audytowa 

przeprowadzi audyt korekt finansowych dokonanych w okresie programowania w ramach prac 

kontrolnych w celu potwierdzenia deklaracji zamknięcia. 
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113. Komisja uważa, że istniejące systemy sprawozdawczości dotyczące środków 

zapobiegawczych i korekt finansowych są kompleksowe, spójne i łatwo dostępne dla 

zainteresowanych podmiotów. 

W ramach procedury udzielania absolutorium za 2011 r. Parlament zażądał wydawania co roku 

komunikatu Komisji w sprawie ochrony budżetu UE. Komunikat ten zawiera dane historyczne 

dotyczące podejmowanych przez Komisję środków zapobiegawczych i naprawczych. Roczne 

sprawozdania z działalności i roczne sprawozdanie z zarządzania i wyników zawierają szacowane 

kwoty obarczone ryzykiem w danym roku. W rocznym sprawozdaniu z zarządzania i wyników za 

2015 r. przedstawiono po raz pierwszy prognozy kwoty obarczonej ryzykiem w chwili zamknięcia, 

tj. skonsolidowane oszacowanie błędów pozostałych na koniec programu po zastosowaniu 

wszystkich środków naprawczych. Począwszy od 2017 r. (w odniesieniu do roku budżetowego 

2016) informacje te powinny być również uwzględniane w rocznych sprawozdaniach z działalności. 

117. Komisja uważa, że rolę takiego specjalnego sprawozdania dotyczącego ostatecznego wyniku 

zamknięcia okresu programowania 2007–2013 jako całości mogą spełniać sprawozdania 

sporządzane na przykład w ramach istniejących zobowiązań sprawozdawczych, a mianowicie 

roczne sprawozdania z działalności poszczególnych dyrekcji generalnych, które zawierają 

szczegółowe informacje dotyczące każdego okresu programowania. Komisja odsyła także do 

swoich odpowiedzi na ustalenia zawarte w sprawozdaniu specjalnym nr 36/2016 w sprawie oceny 

mechanizmów zamknięcia programów rozwoju obszarów wiejskich i programów w obszarze 

spójności na lata 2007–2013. 

120. W komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie pierwotnych 

przyczyn błędów oraz podjętych działań Komisja przedstawiła dogłębną analizę głównych 

przyczyn utrzymującego się wysokiego poziomu błędu w związku z wykonaniem budżetu UE 

w najważniejszych pod względem finansowym obszarach polityki, w tym w obszarze spójności, 

oraz działań podjętych zgodnie z art. 32 ust. 5 rozporządzenia finansowego. Jest to odpowiedź na 

wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady o przedstawienie sprawozdania w sprawie 

utrzymującego się wysokiego poziomu błędu oraz pierwotnych przyczyn błędów. Komunikat ten 

Komisja sporządziła w oparciu o dostępne informacje, dotyczące głównie płatności w okresie 

programowania 2007–2013. 

121. Obecny system zapewnia wprawdzie spełnianie wymogów regulacyjnych w odniesieniu do 

procedur, jednak nie został pomyślany jako zintegrowane narzędzie do przedstawienia przeglądu 

przyczyn leżących u podstaw stosowania środków zapobiegawczych i korekt finansowych. Komisja 

dysponuje przeglądem sytuacji na poziomie poszczególnych przypadków zastosowania procedur 

wstrzymywania/zawieszania. Ponadto, zgodnie z odpowiednimi ramami proceduralnymi 

przewidzianymi w rozporządzeniach, Komisja monitoruje osobno każdy przypadek zastosowania 

korekt finansowych. 

WNIOSKI I ZALECENIA 

142. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku okresu programowania 2000–2006, Komisja 

potwierdza, że zastosowała wszelkie niezbędne środki w celu przeprowadzenia rygorystycznej 

kontroli deklaracji zamknięcia przedłożonych przez państwa członkowskie w ramach zamknięcia 

okresu programowania 2007–2013. 

146. Przed zniesieniem wstrzymania biegu terminu płatności lub zawieszenia płatności Komisja 

zwraca się do instytucji certyfikujących o wprowadzenie niezbędnych korekt finansowych do ich 

systemu informatycznego. Powinno to być następnie jasno udokumentowane w ramach ścieżki 

audytu w odniesieniu do wniosku o płatność. 
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Korekty finansowe wynikają zazwyczaj z ustaleń kontroli, które mogą prowadzić do wstrzymania 

lub zawieszenia płatności, a w wyniku postępowania kontradyktoryjnego dochodzi do obopólnego 

porozumienia między stronami w sprawie kwoty korekty finansowej, która jest konieczna, żeby 

skorygować wcześniejsze wydatki. Kwotę tę odejmuje się od kwoty kolejnego wniosku o płatność. 

Jest ona również sprawdzana przez służby Komisji. Ponadto w ostatnich latach Komisja coraz 

częściej zwracała się do instytucji audytowych o potwierdzenie poprawności proponowanych 

korekt finansowych. Jest to obecnie standardowe postępowanie. 

Komisja potwierdza, że wszystkie korekty finansowe nałożone w latach 2000–2013 są 

monitorowane indywidualnie, a sprawy zamyka się dopiero po otrzymaniu od państw 

członkowskich wystarczających dowodów. Przeprowadzane przez Komisję kontrole na miejscu 

mają również na celu weryfikację zastosowania potwierdzonych korekt finansowych w oparciu 

o analizę ryzyka. 

Zalecenie 1 

Komisja przyjmuje to zalecenie. Jak już poinformowano różne zainteresowane podmioty, w tym 

państwa członkowskie, Komisja uważa zamknięcie programów wieloletnich za ostatni filtr, 

gwarantujący, że w wydatkach w ramach programu nie pozostanie istotny poziom błędu. 

147. Komunikat w sprawie ochrony budżetu UE stanowi główne źródło kompleksowych i spójnych 

danych historycznych dotyczących środków zapobiegawczych i korekt finansowych. Zaczęto go 

wydawać na wniosek Parlamentu przedstawiony w ramach procedury udzielania absolutorium za 

2011 r. Komunikat zawiera dane z wielu lat w podziale na państwa członkowskie i okresy 

programowania. Podczas rozmów w ramach procedury udzielania absolutorium za 2016 r. zarówno 

Parlament, jak i Rada z zadowoleniem przyjęły sprawozdawczość Komisji w formie komunikatu 

w sprawie ochrony budżetu UE. 

Różne sprawozdania sporządzane przez Komisję służą różnym celom. Komunikat w sprawie 

ochrony budżetu UE zawiera wprawdzie dane historyczne dotyczące działań naprawczych Komisji, 

natomiast sprawozdanie z zarządzania i wyników
2
 zawiera szacowane kwoty obarczone ryzykiem 

w chwili zamknięcia, wyliczone na podstawie przyszłych zdolności naprawczych. Komisja odsyła 

do swojej odpowiedzi na pkt 113. 

Ogółem Komisja uważa, że istniejące systemy sprawozdawczości dotyczące środków 

zapobiegawczych i korekt finansowych są kompleksowe, spójne i łatwo dostępne dla 

zainteresowanych podmiotów. 

Zalecenie 2 

Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Sprawozdawczość dotycząca ostatecznych wyników zamknięcia okresu programowania jako 

całości może również być zapewniona w ramach rocznych sprawozdań z działalności 

poszczególnych dyrekcji generalnych. 

Zalecenie 3 

Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Zalecenie 4 

                                                       

2
 W 2016 r. sporządzono pierwsze roczne sprawozdanie z zarządzania i wyników, w ramach którego połączono wydawane wcześniej 

sprawozdania z oceny sporządzane na podstawie art. 318 i sprawozdania podsumowujące. 
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Komisja przyjmuje to zalecenie i będzie nakładać korekty finansowe netto, w przypadku gdy będą 

spełnione warunki określone w rozporządzeniu. Komisja będzie ściśle współpracować 

z Trybunałem na rzecz doprecyzowania i określenia obowiązujących kryteriów. 



 
Wydarzenie Data 

Przyjęcie ramowego programu kontroli / rozpoczęcie kontroli 13.1.2016 

Oficjalne przesłanie projektu sprawozdania do Komisji (lub innej 
jednostki kontrolowanej) 

6.2.2017 

Przyjęcie sprawozdania końcowego po przeprowadzeniu 
postępowania kontradyktoryjnego 

8.3.2017 

Otrzymanie oficjalnych odpowiedzi Komisji (lub innej jednostki 
kontrolowanej) we wszystkich językach 

14.4.2017 

 



Trybunał przeanalizował, czy stosowane przez Komisję 
środki zapobiegawcze i korekty finansowe stanowiły 
skuteczne narzędzie ochrony budżetu UE przed 
nieprawidłowymi wydatkami w obszarze spójności. Na 
politykę spójności przypada 37% wydatków z budżetu UE, 
czyli około 350 mld euro w przypadku każdego z okresów 
obejmujących lata 2007-2013 i 2014-2020. 
Odpowiedzialność za wydatki w obszarze spójności jest 
dzielona między Komisję i państwa członkowskie. 
Trybunał stwierdził, że zasadniczo Komisja w skuteczny 
sposób wykorzystywała środki, którymi dysponuje. Musi 
ona jednak nadal zachować czujność w celu zapewnienia, 
by płatności były pozbawione błędów, a także 
udoskonalać swoje procedury sprawozdawcze oraz 
korzystać z przysługujących jej nowych, większych 
uprawnień.
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