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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 1 września 2021 r. 

Kontrolerzy zbadają, czy 
instytucje UE wykazały się 
odpornością w obliczu pandemii 
COVID-19 
Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na pracę instytucji UE. Europejski 
Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę odporności instytucji unijnych 
w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię oraz zweryfikuje, w jaki sposób 
korzystają one z nabytych doświadczeń. 

– Pandemia COVID-19 zmusiła organizacje na całym świecie do dostosowania metod pracy. Było 
to koniecznym warunkiem utrzymania normalnej działalności – powiedział Marek Opioła, 
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę. – Instytucje 
unijne nie są tu wyjątkiem: musiały one zareagować i dostosować się do nowych okoliczności. 
Kontrola Trybunału dotyczyć będzie przede wszystkim tego, jak instytucje odpowiedziały na 
wyzwania oraz jakie wnioski wyciągnęły z zaistniałej sytuacji. 

Trybunał zweryfikuje odporność największych instytucji UE (Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Komisji oraz Trybunału Sprawiedliwości UE) w obliczu pandemii COVID-19. Kontrola obejmie 
działania podjęte w odpowiedzi na kryzys przez instytucje w Brukseli, Luksemburgu, Strasburgu 
oraz w różnych krajach, w których mieszczą się siedziby Wspólnego Centrum Badawczego 
Komisji.  

Zespół kontrolny Trybunału zbada w szczególności, czy instytucje unijne posiadały kompleksowe 
i systematycznie aktualizowane plany ciągłości działania i gotowości oraz czy plany te 
sporządzono zgodnie z uznanymi normami. Kontrolerzy przeanalizują również, jak zmieniała się 
reakcja instytucji w trakcie kryzysu oraz w jaki sposób realizowały one powierzone zadania, 
stawiając jednocześnie czoła nowym problemom wywołanym przez kryzys. Trybunał zbada 
również, w jaki sposób instytucje wyciągają wnioski z bieżącej sytuacji, przygotowując się na 
okres po ustąpieniu pandemii.  
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Kontrola ta stanowi część cyklu kontroli prowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 
w celu ocenienia wpływu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w UE. Inne prace kontrolne 
koncentrują się na politycznej odpowiedzi UE na pandemię, niniejsza kontrola natomiast 
dotyczyć będzie samych instytucji unijnych – czyli podmiotów wdrażających tę politykę. 

Trybunał opublikował ostatnio dwa przeglądy na temat reakcji UE na kryzys związany z pandemią 
COVID-19 – jeden dotyczący aspektów zdrowotnych, drugi natomiast gospodarczych, jak 
również sprawozdanie specjalne pt. „Prawa pasażerów lotniczych w czasie pandemii COVID-19”. 
Zgodnie z programem prac Trybunału na 2021 r. i późniejsze lata co czwarta kontrola 
zapoczątkowana przez Trybunał w bieżącym roku będzie dotyczyć pandemii COVID-19 i pakietu 
działań na rzecz odbudowy. 

Informacje ogólne  

Co do zasady poszczególne instytucje unijne działają niezależnie od pozostałych. Mają one dużą 
autonomię w zakresie zarządzania zasobami kadrowymi, choć podlegają wspólnym ramom 
regulacyjnym. O kwestiach takich jak plany ciągłości działania, oceny ryzyka, bezpieczeństwo 
informatyczne, warunki pracy oraz zarządzanie obiektami budowlanymi decydują regulacje 
wewnętrzne poszczególnych instytucji.  

Odnośna kontrola ma zostać zakończona w połowie 2022 r. Wprowadzenia do kontroli opierają 
się na wynikach prac przygotowawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem kontroli i nie 
zawierają uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Pełny tekst wprowadzenia dostępny jest 
w języku angielskim na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu). 

Kontakt dla prasy 

Biuro prasowe Trybunału: press@eca.europa.eu  
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 551 502 
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