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Streszczenie 
I W niniejszym przeglądzie przedstawiono analizę porównawczą funduszy polityki 
spójności na lata 2021–2027 oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (RRF). Wyniki tej analizy będą mogły zostać wykorzystane przy określaniu 
przyszłych wieloletnich ram finansowych na okres po 2027 r. Trybunał zbadał 
podobieństwa i różnice między tymi dwoma instrumentami, koncentrując się na ich 
ogólnych ramach i mechanizmach zarządzania. 

II W lipcu 2020 r. Rada Europejska uzgodniła instrument Next Generation EU (NGEU) 
– tymczasowe narzędzie mające na celu złagodzenie skutków pandemii COVID-19 dla 
obywateli i przedsiębiorstw oraz zwiększenie odporności UE i jej państw członkowskich 
na przyszłe wstrząsy. Większość wydatków przewidzianych w NGEU stanowią wydatki 
w ramach RRF, mechanizmu, za pomocą którego państwa członkowskie mogą ubiegać 
się o dotacje i pożyczki. Oczekuje się, że państwa członkowskie wykorzystają RRF do 
finansowania reform związanych ściślej z zaleceniami dla poszczególnych krajów 
wydanymi w ramach europejskiego semestru, ale również do finansowania inwestycji, 
tak jak ma to miejsce w ramach polityki spójności. Ten dodatkowy zastrzyk finansowy 
może doprowadzić w nadchodzących latach do wzrostu łącznej wartości finansowania 
unijnego z około 1% do 3% PKB UE. 

III Wsparcie finansowe w ramach RRF udzielane jest w formie dotacji (tak samo jak 
w przypadku większości programów polityki spójności), a dodatkowo w formie 
pożyczek, które państwa członkowskie muszą spłacić. Środki finansowe w ramach 
polityki spójności są przydzielane państwom członkowskim z zastosowaniem metody 
uwzględniającej dysproporcje regionalne. Te różnice nie są jednak brane pod uwagę 
przy podziale wsparcia finansowego w ramach RRF. 

IV RRF jest wdrażany równocześnie z mechanizmami finansowania polityki spójności 
UE. W ten sposób państwa członkowskie mogą wybrać, przy użyciu którego z tych 
instrumentów chcą finansować zaplanowane inwestycje. RRF jest wdrażany w ramach 
zarządzania bezpośredniego, natomiast fundusze polityki spójności są wdrażane 
w trybie zarządzania dzielonego. Oznacza to, że organy UE i państw członkowskich 
mają różne obowiązki w odniesieniu do każdego z tych dwóch źródeł finansowania. 
Niemniej, bez względu na tryb zarządzania, to Komisja ponosi ostateczną 
odpowiedzialność za wykonanie budżetu UE. Struktura wielopoziomowego 
sprawowania rządów i zasada partnerstwa mająca zastosowanie do funduszy polityki 
spójności nie mają zastosowania do RRF. Ponadto w RRF zaangażowanie władz 
lokalnych i regionalnych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji 
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społeczeństwa obywatelskiego nie jest wymagane w takim samym stopniu jak 
w przypadku funduszy polityki spójności. 

V Oba instrumenty znacznie różnią się pod względem liczby dokumentów 
programowych, ich uzasadnienia, a także różne są procedury ich zatwierdzania i oceny. 
W trwającym obecnie okresie programowania konieczne jest skoordynowanie 
jednoczesnego wdrażania obu instrumentów, a państwa członkowskie są zobowiązane 
do zapewnienia, by oba instrumenty wzajemnie się uzupełniały i nie powodowały 
powielania działań. W okresie 2014–2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności sfinansowano około 10% wszystkich inwestycji 
publicznych w UE-27. W bieżącym okresie – dzięki wdrożeniu RRF – odsetek inwestycji 
sfinansowanych ze środków UE będzie jeszcze wyższy, co może stanowić dodatkowy 
bodziec dla państw członkowskich do zwiększenia zdolności do wydatkowania 
udostępnionych im środków. 

VI Państwa członkowskie muszą przedstawić Komisji szacunkowe koszty działań 
ujętych w planach odbudowy i zwiększania odporności (KPO). Oceniając te plany, 
Komisja sprawdza, czy szacunki dokonane przez państwa są racjonalne i wiarygodne. 
Płatności w ramach RRF nie są jednak powiązane z zakładanymi kosztami, co wpływa 
istotnie na sposób programowania i planowania interwencji w państwach 
członkowskich, monitorowanie postępów i informowanie Komisji o tych postępach 
oraz na wypłacanie środków z tytułu osiągnięcia kamieni milowych i wartości 
docelowych w zadowalającym stopniu. Niemniej obecnie trudno jeszcze stwierdzić, czy 
finansowanie z RRF samo w sobie jest w większym stopniu oparte na wynikach niż 
fundusze polityki spójności. Ponadto środki z RRF są wypłacane na bardziej 
elastycznych warunkach, niż ma to miejsce w przypadku zdecydowanej większości 
wydatków finansowanych z funduszy polityki spójności. 

VII Odmiennie uregulowano też monitorowanie i ocenę obu instrumentów, a także 
sprawozdawczość. W przypadku RRF przedmiotem monitorowania jest osiągnięcie 
założonych kamieni milowych i wartości docelowych, natomiast w przypadku polityki 
spójności informacje na temat wyników nie są uwzględniane w sprawozdawczości 
finansowej. W przypadku obu instrumentów większość wskaźników stosowanych do 
celów monitorowania jest specyficzna dla każdego programu i każdego KPO, 
a wspólne, stosowane przekrojowo, wskaźniki wykorzystuje się dużo rzadziej. 
Wskaźników specyficznych nie da się jednak zagregować, by zmierzyć wyniki na 
szczeblu UE. Nie pozwalają one również dokonać porównań między różnymi 
programami polityki spójności, między różnymi KPO ani między programami polityki 
spójności a KPO. Oceny dotyczące obu instrumentów zaplanowane na 2024 r. muszą 
zostać ściśle skoordynowane, również ze śródokresowym przeglądem polityki spójności 
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zaplanowanym na 2025 r., tak by można je było wykorzystać w trakcie 
przygotowywania ram polityki spójności na okres po 2027 r. 

VIII Kontrola i audyt RRF na szczeblu UE dotyczą przede wszystkim osiągnięcia 
w sposób zadowalający wyznaczonych kamieni milowych i wartości docelowych. Jeśli 
chodzi natomiast o fundusze polityki spójności, mechanizmy kontroli i audytu zarówno 
na poziomie Komisji, jak i państw członkowskich koncentrują się głównie na kwestii 
prawidłowości poniesionych wydatków, w przypadkach gdy są one refundowane 
w oparciu o faktycznie poniesione koszty. W przypadku RRF Komisja musi 
zagwarantować, że interesy finansowe UE są skutecznie chronione. W tym celu musi 
uzyskać od państw członkowskich wystarczającą pewność, że RRF jest wdrażany 
zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi. Ponadto państwa członkowskie muszą 
gromadzić dane na temat końcowych odbiorców środków finansowych oraz prowadzić 
wykaz sfinansowanych działań do celów audytu i kontroli. 

IX Niniejsza analiza porównawcza ma charakter przeglądowy i nie stanowi 
sprawozdania z kontroli. W nadchodzących latach równoczesne wdrażanie programów 
polityki spójności i RRF pokaże, jak różnice w ramach regulacyjnych wpływają na sam 
proces wdrażania i uzyskane rezultaty.  
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Wstęp 
01 W wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–20271 przewidziano 
środki finansowe w wysokości 1 211 mld euro2. W ramach tej kwoty na politykę 
spójności przeznaczono 361 mld euro, do rozdzielenia między państwa członkowskie 
głównie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Funduszu Spójności 3 i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) 4 (zob. 
ramka 1). 

Ramka 1 

Polityka spójności – główna długoterminowa polityka inwestycyjna 
UE 

Polityka spójności jest główną długoterminową polityką inwestycyjną przewidzianą 
w budżecie UE. Wcześniej funkcjonowała pod nazwą „polityka regionalna” 
i została wprowadzona w traktacie rzymskim. W 1988 r. fundusze strukturalne 
zostały włączone do jednej nadrzędnej polityki spójności UE, której celem było 
wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej Unii przez zmniejszenie 
dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów5. 

02 Pandemia COVID-19, która rozprzestrzeniła się z Chin do Europy na początku 
2020 r., spowodowała spowolnienie gospodarcze, znacznie poważniejsze niż to 
wywołane przez kryzys finansowy z 2008 r. Z prognoz Komisji z końca 2021 r. wynikało, 
że powrót do poziomu wzrostu gospodarczego sprzed pandemii nastąpi na początku 
2023 r.6 Prognozy te zostały jednak skorygowane w dół w związku z inwazją Rosji na 

                                                             
1 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 określające wieloletnie ramy finansowe na 

lata 2021–2027. 

2 „The EU’s 2021-2027 long-term budget and NGEU, Facts and figures”, 2021, s. 6. 

3 Rozporządzenie (UE) 2021/1058 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Funduszu Spójności („rozporządzenie w sprawie EFRR/Funduszu Spójności”). 

4 Rozporządzenie (UE) 2021/1057 ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus 
i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 („rozporządzenie w sprawie EFS+”). 

5 Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

6 „European Economic Forecast, Autumn 2021”, dokument 160, 2021, s. 24. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
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Ukrainę i będącym jej następstwem wzrostem kosztów energii, a ożywienie 
gospodarcze nastąpi później, niż początkowo zakładano7 (zob. rys. 1). 

Rys. 1 – Wskaźnik wielkości PKB dla UE-27, 2006 r. – lato 2022 r. (w %) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 

03 Aby złagodzić skutki pandemii dla obywateli i przedsiębiorstw, pobudzić 
odbudowę i zwiększyć odporność UE i państw członkowskich, Rada przyjęła 
tymczasowy instrument Next Generation EU (NGEU) 8, z którego w latach 2021–2026 
państwom członkowskim zostanie udostępnione 807 mld euro9. Około 90% tych 
środków (724 mld euro) zostanie przekazane za pośrednictwem Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) 10 zarówno w formie dotacji (338 mld euro), 
jak i pożyczek (386 mld euro), o które mogą zwrócić się poszczególne państwa 
członkowskie 11. Z pozostałej części środków NGEU (83 mld euro) 51 mld euro 

                                                             
7 „European Economic Forecast, Summer 2022”, dokument 183, 2022, s. 18. 

8 Art. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2020/2094 ustanawiającego Instrument Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego 
z COVID-19 („rozporządzenie w sprawie NGEU”). 

9 Wszystkie kwoty w niniejszym przeglądzie są wyrażone w cenach bieżących. 

10 Rozporządzenie (UE) 2021/241 ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności („rozporządzenie w sprawie RRF”). 

11 Art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie RRF. 
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https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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przeznaczono na zasilenie programów polityki spójności na lata 2014–2020 za 
pośrednictwem REACT-EU12 (zob. ramka 2). 

Ramka 2 

RRF – jednorazowy tymczasowy instrument na rzecz ożywienia 
gospodarczego 

RRF jest jednorazowym tymczasowym instrumentem ustanowionym na podstawie 
tytułu „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) 13. Instrument ten ma pomóc w wyjściu z kryzysu 
gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19 dzięki wsparciu 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i budowaniu odporności na przyszłe 
wstrząsy. 

04 Na rys. 2 przedstawiono ogólne wsparcie finansowe UE dostępne w ramach
NGEU i w WRF w nadchodzących latach. 

Rys. 2 – Wsparcie finansowe UE dostępne w ramach NGEU i w WRF

w cenach bieżących 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji opublikowanych w kwietniu 
2021 r. 

12 Rozporządzenie (UE) 2020/2221 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia 
pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 
i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność („rozporządzenie w sprawie REACT-EU”). 

13 Motyw 2 rozporządzenia w sprawie RRF. Art. 175 TFUE. 

REACT-EU

Next Generation EU
807 mld euro

2021–2027
Budżet długoterminowy

1 211 mld euro

Fundusze polityki spójności
(EFRR / Fundusz Spójności 
i EFS+)

Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności 
724 mld euro, w tym 
338 mld euro dotacji 
386 mld euro pożyczek

Inne fundusze UE

Inne obszary polityki

32 mld euro

361 mld euro

338 mld euro 
dotacji

165 mld euro uruchomionych 
pożyczek

221 mld euro jeszcze 
nieuruchomionych pożyczek

850 mld euro

51 mld euro

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
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05 Planowane inwestycje, które mają zostać sfinansowane z budżetu Unii, ujmuje się 
w jednolitym wykazie projektów inwestycyjnych. Ponieważ zarówno RRF, jak 
i fundusze polityki spójności są wdrażane w tym samym czasie, w przepisach 
regulujących oba instrumenty przewidziano wymogi, by inwestycje były planowane 
i wdrażane w taki sposób, aby narzędzia te wzajemnie się uzupełniały i nie 
powodowały powielania działań. W szczególności z dokumentów programowych 
powinno wynikać, w jaki sposób taka komplementarność ma zostać zapewniona14. 
Jednocześnie zakazane jest podwójne finansowanie 15. 

  

                                                             
14 Art. 28 rozporządzenia w sprawie RRF. Art. 11 i art. 22 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 

2021/1060 ustanawiającego wspólne przepisy („rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów”). 

15 Motyw 62 rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Zakres analizy i przyjęte podejście 
06 W niniejszym przeglądzie przedstawiono analizę porównawczą funduszy polityki 
spójności na lata 2021–2027 oraz RRF. Wyniki tej analizy będą mogły zostać 
wykorzystane przy określaniu przyszłych WRF na okres po 2027 r. Temat ten wybrano 
ze względu na znaczenie tych dwóch instrumentów dla odbudowy gospodarczej 
w państwach członkowskich UE po pandemii COVID-19, a także z uwagi na duże 
zainteresowanie, jakie budzi kwestia sposobu wdrażania RRF. Trybunał zbadał 
podobieństwa i różnice między tymi dwoma instrumentami, koncentrując się na ich 
ogólnych ramach i mechanizmach zarządzania, a także na ich wzajemnych 
powiązaniach oraz zagrożeniach i wyzwaniach wynikających z ich równoległego 
wdrażania w najbliższych latach. 

07 Trybunał porównał przepisy regulujące RRF z przepisami dotyczącymi funduszy 
polityki spójności (EFRR, Funduszu Spójności, EFS+, z wyłączeniem REACT-EU, Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i instrumentu „Łącząc Europę”) na lata 2021–
2027. Kontrolerzy Trybunału przeanalizowali również wydane przez Komisję wytyczne 
dotyczące RRF i przeprowadzili wywiady z pracownikami Dyrekcji Generalnej ds. 
Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) i Dyrekcji Generalnej ds. 
Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN), a także z grupą zadaniową Sekretariatu 
Generalnego ds. odbudowy i zwiększania odporności (RECOVER). 

08 Na szczeblu państw członkowskich Trybunał przeprowadził wywiady z krajowymi 
organami ds. koordynacji RRF i innymi podmiotami zaangażowanymi w opracowywanie 
i wdrażanie KPO w ramach RRF i umów partnerstwa na lata 2021–2027. Trybunał 
wybrał do przeglądu Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Rumunię i Słowenię, aby 
uwzględnić zarówno państwa federalne, jak i rządzone w sposób scentralizowany. 
Ponadto Hiszpania i Włochy to państwa, które otrzymują najwyższe wsparcie, jeśli 
uwzględnić zsumowane środki z funduszy polityki spójności i RRF. Krajowe plany 
odbudowy państw członkowskich objętych próbą zostały przyjęte przed końcem 
września 2021 r., kiedy Trybunał rozpoczął prace nad niniejszym przeglądem. 

09 Trybunał wykorzystał również ponad 200 publicznie dostępnych badań i publikacji 
innych instytucji UE, instytutów badawczych, środowisk akademickich i ośrodków 
analitycznych, a także liczne sprawozdania własne (zob. załącznik I). 
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10 Niniejszy dokument ma charakter przeglądowy i nie stanowi sprawozdania 
z kontroli. Prace Trybunału przypadły na drugi rok wdrażania RRF. Natomiast 
wdrażanie funduszy polityki spójności na lata 2021–2027 rozpoczynało się stopniowo 
w marcu 2022 r.  
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Ogólne ramy 

W obu instrumentach obowiązują podobne priorytety, ale 
finansowanie w ramach RRF jest ściślej powiązane z reformami 

Priorytety obu instrumentów są podobne, lecz przedstawiono je inaczej 

11 Zarówno RRF, jak i fundusze polityki spójności mają na celu przyczynienie się do 
realizacji priorytetów politycznych UE w zakresie wspierania transformacji cyfrowej 
i transformacji ekologicznej16. Oba te instrumenty wspierają również inwestycje 
w ramach działu 2 WRF „Spójność, odporność i wartości”. Taka zbieżność celów RRF 
i funduszy polityki spójności pozostawia państwom członkowskim dużą swobodę przy 
wyborze instrumentu do sfinansowania danej inwestycji. 

12 Priorytety wydatkowania środków z RRF i funduszy polityki spójności zostały 
zorganizowane i przedstawione odmiennie. W ramach RRF obszary polityki UE 
podzielono na sześć filarów17, natomiast fundusze polityki spójności na lata 2021–2027 
wspierają pięć celów polityki 18 (więcej szczegółowych informacji na temat 
planowanych wydatków – stan na październik 2022 r. – można znaleźć na rys. 3 
i w załączniku II). 

                                                             
16 Wytyczne polityczne Komisji na lata 2019–2024, 16.7.2019. 

17 Art. 3 rozporządzenia w sprawie RRF. 

18 Art. 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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Rys. 3 – Cele polityki spójności i filary RRF 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów i  rozporządzenia w sprawie RRF. 

13 Między sposobami przydzielania finansowania UE z RRF i funduszy polityki 
spójności występują konkretne różnice. 

— W przypadku RRF alokacja środków budżetowych na transformację ekologiczną 
ma wynosić co najmniej 37%, a na transformację cyfrową – co najmniej 20%19. 
W KPO wszystkich państw członkowskich przewidziano wyższe wartości docelowe 
w obu tych dziedzinach20. 

— W polityce spójności na lata 2021–2027 przewidziano wymóg koncentracji 
tematycznej. Zgodnie z tym wymogiem, podobnie jak w przypadku RRF, część 
środków z EFRR i Funduszu Spójności należy przeznaczyć na innowację (co 
najmniej 25%, a w najbardziej rozwiniętych regionach – 85%) oraz na 
transformację ekologiczną (co najmniej 30%) 21; w przypadku EFS+ – na włączenie 
społeczne (co najmniej 25%), zatrudnienie młodzieży (co najmniej 12,5%), 
zwalczanie ubóstwa dzieci (co najmniej 5%) i wspieranie osób najbardziej 
potrzebujących (co najmniej 3%) 22. Ze środków polityki spójności nie finansuje się 
reform administracji publicznej, choć od tej zasady dopuszcza się pewne wyjątki, 
np. ukierunkowane reformy instytucji i służb rynków pracy finansowane z EFS+23. 

                                                             
19 Art. 18 ust. 4 lit. e) i f) rozporządzenia w sprawie RRF. 

20 Tabela wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności 

21 Art. 4 rozporządzenia w sprawie EFRR/Funduszu Spójności. 

22 Art. 7 rozporządzenia w sprawie EFS+. 

23 Art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFS+. 

Polityka spójności na lata 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
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Możliwość wdrożenia funduszy polityki spójności uzależniona jest jednak od 
spełnienia warunków podstawowych24. 

W obu instrumentach nałożono na państwa członkowskie wymóg stosowania się do 
systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii 25 i finansowania wyłącznie 
tych inwestycji, które nie powodują poważnych szkód dla środowiska26. 

Finansowanie z RRF ma być ściślej powiązane z reformami wskazanymi 
w zaleceniach dla poszczególnych krajów, ale pewne istotne kwestie nie 
zostały uwzględnione 

14 W ramach europejskiego semestru Komisja analizuje potrzeby państw 
członkowskich w zakresie reform strukturalnych i inwestycji oraz wydaje zalecenia dla 
poszczególnych krajów27, które zawierają dostosowane do ich sytuacji wytyczne 
dotyczące polityki makroekonomicznej, budżetowej i strukturalnej 28. 

15 Zarówno w przypadku RRF, jak i polityki spójności państwa członkowskie są 
zobowiązane uwzględnić priorytety określone w zaleceniach dla poszczególnych krajów 
na lata 2019 i 2020, a także podjąć działania w kwestiach wskazanych w tych 
zaleceniach29. Jeśli chodzi o fundusze polityki spójności, priorytety inwestycyjne 
określa się w trakcie procesu programowania30 z uwzględnieniem tych zaleceń. 
W przeszłości Trybunał stwierdził, że w wielu przypadkach państwa członkowskie nie 
wdrożyły w pełni skierowanych do nich zaleceń oraz że powiązanie między wydatkami 

                                                             
24 Art. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

25 Rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu warunkowości 
służącego ochronie budżetu Unii. 

26 Art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. 

27 Rozporządzenie (UE) nr 1175/2011 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 
w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 
gospodarczych. 

28 Art. 121 i 148 TFUE. 

29 Art. 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie RRF. Art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów. 

30 Załącznik D do sprawozdań krajowych z 2019 r. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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z budżetu UE a realizacją tych zaleceń w latach 2011–2018 było niewystarczające 31. 
Komisja przeanalizowała niedawno stopień wdrożenia zaleceń dla poszczególnych 
krajów na lata 2019–2020 i stwierdziła, że pewne lub ograniczone postępy poczyniono 
w odniesieniu do 85% z nich, a znaczne postępy – w przypadku 11%. W pełni wdrożono 
zaledwie 1% zaleceń, a w przypadku 3% z nich nie poczyniono żadnych postępów32. 

16 W rozporządzeniu w sprawie RRF finansowanie unijne zostało powiązane 
z krajowymi reformami strukturalnymi ściślej niż w przypadku polityki spójności. 
W przepisach rozporządzenia zobowiązano państwa członkowskie do uwzględnienia 
w KPO „wszystkich wyzwań” zawartych w zaleceniach dla poszczególnych krajów „lub 
ich znacznej części”. Ponadto wymogi dotyczące sprawozdawczości w ramach RRF 
zostały włączone do europejskiego semestru na 2022 r. Jeśli Komisja uzna, że reformy 
wskazane w KPO nie rozwiązują w wystarczającym stopniu problemów, z jakimi 
borykają się państwa członkowskie, może zaproponować dodatkowe zalecenia33. 
Trybunał stwierdził niedawno, że w dotychczas zbadanych przez niego KPO nie 
uwzględniono części ważnych reform strukturalnych zawartych w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów na 2019 r.34  

                                                             
31 Sprawozdanie specjalne 16/2020 pt. „Europejski semestr – zalecenia dla poszczególnych 

krajów uwzględniają wprawdzie istotne kwestie, ale wymagają skuteczniejszego 
wdrażania”, pkt 41–44 i 60. Opinia 06/2020 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności (COM(2020) 408), pkt 46. 

32 Komunikat Komisji „Europejski semestr w 2022 r. – pakiet wiosenny”, COM(2022) 600, 
dodatek 2, s. 22. 

33 Europejski semestr w czasach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

34 Sprawozdanie specjalne 21/2022 pt. „Ocena krajowych planów odbudowy i zwiększania 
odporności dokonana przez Komisję – ogólnie właściwa, lecz wdrażanie planów jest 
obarczone ryzykiem”, pkt 53. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/linking-european-semester-and-recovery-and-resilience-facility_pl
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_PL.pdf
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Odmienne metody alokacji środków oraz finansowanie RRF 
w drodze emisji obligacji 

Różne metody alokacji środków z funduszy polityki spójności i RRF 

17 W ramach funduszy polityki spójności i RRF stosuje się różne metody 
przydzielania środków państwom członkowskim. Alokacja środków w ramach polityki 
spójności uwzględnia dysproporcje między krajami i regionami i opiera się na 
stosowanej od wielu lat tzw. metodzie berlińskiej35. Z kolei sposób alokacji środków 
w ramach RRF uzgodniono w lipcu 2020 r.36 Uwzględnia on różnice w poziomie 
rozwoju przed pandemią na szczeblu krajowym, ale nie na szczeblu regionalnym. 
Z powodu pandemii w wielu państwach członkowskich odnotowano spadki PKB. To 
jednak różnice strukturalne sprzed pandemii miały większy wpływ na alokację dotacji 
z RRF niż skutki gospodarcze pandemii, mimo że łagodzenie ich było jednym 
z głównych celów RRF (zob. ramka 3). 

                                                             
35 Przegląd punktowy w trybie pilnym z 2019 r. pt. „Alokacja środków finansowych w ramach 

polityki spójności dla państw członkowskich na lata 2021–2027”, marzec 2019 r., pkt 4. 

36 Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady, EUCO 10/20 z 21.7.2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_PL.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/pl/pdf
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Ramka 3 

Metody alokacji środków 

Głównym kryterium alokacji w przypadku funduszy polityki spójności jest 
regionalny PKB i dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca, tj. względna 
zamożność w porównaniu do średniej UE, skorygowana o siłę nabywczą37. Inne 
brane pod uwagę czynniki to stopa bezrobocia, poziom wykształcenia, migracja 
netto spoza UE oraz emisje gazów cieplarnianych38. Na koniec stosuje się 
określone dostosowania, aby zagwarantować, że regiony najsłabiej rozwinięte 
otrzymają wystarczające środki 39. 

70% komponentu dotacyjnego RRF przydziela się na podstawie liczby ludności 
danego państwa członkowskiego, jego PKB na mieszkańca w 2019 r. oraz średniej 
pięcioletniej stopy bezrobocia w latach 2015–2019. Pozostałe 30% przydzielono 
tymczasowo na podstawie szacowanego spadku PKB w 2020 i 2021 r., co miało 
odzwierciedlać skutki gospodarcze pandemii 40. W przypadku RRF różnic cenowych 
między państwami członkowskimi nie bierze się pod uwagę41. Aby uniknąć 
nadmiernej koncentracji funduszy w niektórych państwach członkowskich, 
zastosowano odpowiednie pułapy finansowania42. 

Kwotę stanowiącą maksymalny przydział 30% komponentu dotacyjnego RRF, 
oszacowaną w oparciu o oczekiwany spadek PKB43, zaktualizowano w czerwcu 
2022 r.44 na podstawie rzeczywistych zmian PKB45. 

                                                             
37 Art. 108 ust. 2 i załącznik XXVI rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

38 Załącznik XXVI do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, pkt 1–7. 

39 Załącznik XXVI do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, pkt 10–17. 

40 Załączniki I, II i III do rozporządzenia w sprawie RRF. 

41 Załącznik I do rozporządzenia w sprawie RRF. 

42 Załącznik I do rozporządzenia w sprawie RRF. 

43 Załącznik IV do rozporządzenia w sprawie RRF. 

44 Nota Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „RRF: update of the RRF maximum 
financial contribution”, 30.6.2022. 

45 Art. 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Państwa członkowskie, w przypadku których kwotę przydzieloną na dotacje 
skorygowano w górę, muszą zaproponować nowe reformy i inwestycje, 
przedkładając nowe KPO, jeśli chcą skorzystać z dotacji. Natomiast państwa 
członkowskie, których ostateczny maksymalny wkład finansowy został 
zmniejszony, zachęca się do dalszej realizacji pierwotnych KPO z wykorzystaniem 
alternatywnych źródeł finansowania, w tym funduszy krajowych i wniosku 
o pożyczkę w ramach RRF46. 

Maksymalną kwotę pożyczki w ramach RRF wynoszącą 6,8% DNB w 2019 r. stosuje 
się w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich47. Kwota wsparcia w formie 
pożyczki może jednak zostać zwiększona w wyjątkowych okolicznościach 
i w zależności od dostępności zasobów, tj. w przypadku gdy inne państwa 
członkowskie nie wykorzystają w pełni swojego komponentu pożyczkowego48. 
W praktyce pożyczki z RRF są najbardziej atrakcyjne dla tych państw 
członkowskich, które zaciągają pożyczki o oprocentowaniu wyższym niż stopa 
procentowa stosowana przez Komisję.  

18 W czerwcu 2022 r. kwoty przydzielone w ramach RRF zostały zaktualizowane. 
W wyniku tej aktualizacji 19 państw członkowskich otrzymało mniej środków, niż 
początkowo szacowano. Kwoty dotacji dla Belgii, Niderlandów i Węgier obniżyły się 
w największym stopniu, odpowiednio o 24%, 22% i 19%, a największy wzrost tych kwot 
odnotowano w przypadku Portugalii (12%), a w dalszej kolejności Hiszpanii (11%) 
i Niemiec (9%). Hiszpania i Włochy były największymi odbiorcami komponentu 
dotacyjnego RRF; otrzymały łącznie 43% ostatecznego przydziału środków z RRF. 
Z kolei największym odbiorcą finansowania w ramach polityki spójności na lata 2021–
2027 jest Polska (20%), a następnie Włochy (12%) i Hiszpania (10%) (zob. załącznik III 
i rys. 4). 

                                                             
46 Część I sekcja II.2.A i B wytycznych Komisji dotyczących planów odbudowy i zwiększania 

odporności w kontekście REPowerEU, 2022/C 214/01. 

47 Art. 14 ust. 5 rozporządzenia w sprawie RRF. 

48 Art. 14 ust. 6 rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Rys. 4 – Fundusze polityki spójności i ostateczny przydział dotacji z RRF 
w podziale na państwa członkowskie 

w mln euro, według cen bieżących 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji, z uwzględnieniem Europejskiej 
współpracy terytorialnej, lecz z pominięciem kwot przeniesionych do instrumentu „Łącząc Europę”. 
Dane dotyczące RRF pozyskane w l ipcu 2022 r., a w odniesieniu do funduszy polityki spójności – 
opublikowane w kwietniu 2021 r. 

19 O pożyczki w ramach RRF państwa członkowskie mogą ubiegać się do sierpnia 
2023 r.49 Do października 2022 r. zrobiło to tylko siedem z nich50, a pożyczki, o które 
państwa te wniosły, opiewały łącznie na kwotę 165 mld euro (43% całkowitej kwoty 
dostępnej na pożyczki). Tylko Włochy, Grecja i Rumunia zwróciły się o pożyczkę 
w maksymalnej kwocie. 

                                                             
49 Art. 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie RRF. 

50 Grecja, Włochy, Cypr, Polska, Portugalia, Rumunia i Słowenia. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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20 Jeżeli komponent pożyczkowy RRF zostanie w pełni wykorzystany, udział 
wydatków publicznych finansowanych przez UE w państwach członkowskich wzrośnie 
z około 1% do maksymalnie 3% unijnego PKB. RRF przyczyni się też do dalszego 
zwiększenia udziału inwestycji publicznych finansowanych przez UE w państwach 
członkowskich. W 2021 r. Komisja oczekiwała, że inwestycje publiczne wzrosną z 3% 
PKB Unii w 2019 r. do 3,5% w 2023 r. Znaczna część tego wzrostu wynikać będzie 
z wdrożenia RRF51. 

Finansowanie RRF z emisji obligacji 

21 Wydatki z budżetu UE, w tym z funduszy polityki spójności, są finansowane 
przede wszystkim z wkładów państw członkowskich oraz, w mniejszym stopniu, 
z innych dochodów szczególnych52. Natomiast NGEU – a tym samym RRF – jest 
w całości finansowany z długu zaciąganego na rynkach kapitałowych53. UE po raz 
pierwszy dokona emisji wspólnego długu na taką skalę (zob. ramka 4). 

                                                             
51 „European Economic Forecast, Autumn 2021”, dokument 160, s. 35. 

52 Art. 2 ust. 1 decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 w sprawie systemu zasobów własnych 
UE. 

53 Art. 5 ust. 1 decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
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Ramka 4 

Finansowanie z emisji obligacji 

Do 2026 r. Komisja będzie pozyskiwać środki na NGEU w drodze emisji obligacji 
UE54 o różnych okresach spłaty. Najdłuższe terminy zapadalności wyniosą 30 lat, 
ale przewiduje się również emisję obligacji o znacznie krótszych terminach 
wykupu, w tym tzw. eurobony o terminie wykupu krótszym niż rok. Cały dług 
zaciągnięty na sfinansowanie NGEU zostanie spłacony do 2058 r.55 Z budżetu UE 
zostanie pokryta spłata kwoty głównej i związanych z nią odsetek, a pozyskane 
w ten sposób finansowanie zostanie wykorzystane na dotacje. Pożyczki w ramach 
RRF oraz koszty związane z zaciąganiem pożyczek, w tym odsetki, będą spłacane 
przez państwa członkowskie otrzymujące te pożyczki 56. Do końca października 
2022 r. Komisja wyemitowała obligacje o wartości 226 mld euro57 i wypłaciła 
81,4 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek. 

Trybunał pracuje obecnie nad kontrolą dotyczącą zarządzania długiem 
zaciągniętym przez Komisję w ramach NGEU. Publikację sprawozdania 
zaplanowano na 2023 r. 

Okres kwalifikowalności RRF jest krótszy i nie wykracza poza 
datę zamknięcia instrumentu 

22 Okres kwalifikowalności w przypadku funduszy polityki spójności na okres 2021–
2027 wynosi dziewięć lat58, a w okresie 2014–2020 wynosił on dziesięć lat59. Okres 
kwalifikowalności RRF jest krótszy i wynosi sześć i pół roku. W tym czasie uzgodnione 
kamienie milowe i wartości docelowe muszą zostać osiągnięte, a związanych z nimi 

                                                             
54 Art. 4 i 7 decyzji wykonawczej Komisji C(2021) 2502 final ustanawiającej niezbędne 

ustalenia dotyczące zarządzania operacjami zaciągania pożyczek na podstawie decyzji Rady 
(UE, Euratom) 2020/2053 oraz operacjami udzielania pożyczek związanych z pożyczkami 
udzielanymi zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie RRF. 

55 Art. 6 decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053. 

56 Art. 5 ust. 2 decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053. Art. 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
RRF. Art. 220 ust. 5 lit. e) rozporządzenia finansowego. 

57 „The EU as a borrower – investor relations”. 

58 Art. 63 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

59 Art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy 
(„rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020”). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
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płatności można dokonywać do końca 2026 r.60 W przypadku funduszy polityki 
spójności okres kwalifikowalności nie tylko jest dłuższy, ponadto wykracza on poza 
koniec okresu programowania, czego nie przewidziano w odniesieniu do RRF. 
Podobnie jak w przypadku funduszy polityki spójności państwa członkowskie nie są 
jednak zobowiązane do wydatkowania wszystkich dostępnych środków z RRF do końca 
okresu (zob. rys. 5). 

Rys. 5 – Okresy kwalifikowalności funduszy polityki spójności i RRF 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzeń w sprawie wspólnych przepisów 
na lata 2014–2020 i  2021–2027, RRF i  REACT-EU. 

23 W ramach polityki spójności wydatki mogą zostać zadeklarowane do refundacji 
po zakończeniu okresu programowania. Powoduje to, że poszczególne okresy się 
nakładają – okres kwalifikowalności wcześniejszego programu trwa nadal na początku 
kolejnego okresu programowania, co może zniechęcać do terminowego rozpoczęcia 
wdrażania następnego programu. 

                                                             
60 Art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 4 lit. i) oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie RRF. 

Fundusze spójności 2014–2020

finansowanie

Fundusze spójności 2021–2027

REACT-EU

RRF
Next Generation EU

luty 
2020 r.

sierpień 
2026 r.

Okres przed przyjęciem stosownych przepisów. Działania zrealizowane w tym okresie 
mogą zostać sfinansowane z mocą wsteczną.
Dodatkowy okres wydatkowania środków po zakończeniu okresu programowania.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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24 Ponadto, jak Trybunał wskazał w przeszłości, tak długie ramy czasowe utrudniają 
określenie potrzeb inwestycyjnych na etapie negocjowania umów partnerstwa 
i programów61. Z tego względu przewidziano możliwość wprowadzenia zmian 
w programach polityki spójności w trakcie okresu programowania, jeśli takie zmiany są 
uzasadnione 62. W przypadku RRF po zakończeniu 2026 r. Komisja nie będzie już 
dokonywała wypłat. 

  

                                                             
61 Sprawozdanie specjalne 36/2016 pt. „Ocena mechanizmów zamknięcia programów rozwoju 

obszarów wiejskich i programów w obszarze spójności na lata 2007–2013”, pkt 58–64 
i 128–130. 

62 Sprawozdanie specjalne 24/2021 pt. „Finansowanie oparte na wynikach w obszarze polityki 
spójności – pomimo ambitnych zamierzeń w okresie 2014–2020 nadal występowały 
przeszkody”, pkt 82. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_PL.pdf
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Mechanizmy zarządzania 

Zarządzanie RRF i funduszami polityki spójności odbywa się 
w ramach budżetu UE, ale wypłaty z RRF wymagają 
zaangażowania Rady 

W budżecie UE ujmowane są fundusze polityki spójności i dotacje z RRF, 
ale nie pożyczki z RRF 

25 Fundusze polityki spójności są ujmowane w rocznym budżecie UE i księgach 
rachunkowych na dany rok budżetowy63. Chociaż budżet NGEU przyjęto poza WRF, 
dotacje z RRF są również uwzględniane w rocznym budżecie UE i skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym64. Pożyczki z RRF natomiast nie figurują w budżecie UE, ale 
są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym65. Niemniej dla 
zapewnienia przejrzystości Komisja przedstawia w projekcie budżetu także informacje 
na temat komponentu pożyczkowego66. 

Komisja musi skonsultować się z Radą przed wypłatą środków z RRF 

26 Za zarządzanie funduszami polityki spójności odpowiadają wspólnie Komisja, 
a w szczególności DG REGIO i DG EMPL, i państwa członkowskie 67. Inaczej rzecz się ma 
w przypadku RRF, którym bezpośrednio zarządzają68 grupa zadaniowa Sekretariatu 
Generalnego ds. odbudowy i zwiększania odporności (RECOVER) i DG ECFIN. Komisja 

                                                             
63 Art. 10 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii („rozporządzenie finansowe”). 

64 Art. 21 ust. 6, art. 83 ust. 1 lit. b) ppkt (i) oraz art. 244 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego. 

65 Komunikat Komisji w sprawie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Unii 
Europejskiej za rok budżetowy 2021, COM(2022) 323 final, informacja dodatkowa 2.4.1.1, 
s. 78. 

66 Preliminarz Komisji na rok budżetowy 2022, s. 17. 

67 Art. 7 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

68 Art. 8 rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/2021_eu_accounts_adopted_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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koordynuje wewnętrznie prace swoich różnych służb, aby zapewnić spójność między 
tymi dwoma instrumentami. 

27 Za zatwierdzanie wypłat w ramach programów polityki spójności odpowiada 
wyłącznie Komisja. Podejście przyjęte w przypadku RRF różni się również pod tym 
względem. Przed przyjęciem decyzji zatwierdzającej jakiekolwiek wypłaty z RRF 
Komisja musi przedłożyć wstępną ocenę Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu Rady 
i uwzględnić jego opinię w swojej ocenie. Komitet złożony z przedstawicieli państw 
członkowskich ma obowiązek przeanalizować decyzję Komisji i może ją uchylić 
kwalifikowaną większością głosów69. 

Absolutorium udzielane przez Parlament nie obejmuje pożyczek 
w ramach RRF 

28 Zakres odpowiedzialności za fundusze polityki spójności został wyraźnie 
rozdzielony między Parlament i Radę (jako organ budżetowy i organ udzielający 
absolutorium) oraz Komisję (odpowiedzialną za wykonanie budżetu). Roczny budżet UE 
jest zatwierdzany przez Parlament za zgodą Rady70. Komisja sporządza roczne 
sprawozdanie finansowe, w odniesieniu do którego musi zwrócić się do Parlamentu 
o zatwierdzenie, zwane absolutorium. Parlament może udzielić takiego absolutorium 
na podstawie zalecenia Rady71. Uprawnienie Parlamentu do udzielenia absolutorium 
Komisji ma również zastosowanie do RRF72. Absolutorium to nie ma jednak 
zastosowania do komponentu pożyczkowego RRF. 

                                                             
69 Art. 24 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie RRF. 

70 Art. 314 TFUE. 

71 Art. 319 TFUE. Art. 261 ust. 1 rozporządzenia finansowego. 

72 Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy 
w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych 
zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów 
własnych, załącznik I, pkt 39. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)
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Fundusze polityki spójności i RRF są wdrażane w ramach 
różnych trybów zarządzania, co wymaga dodatkowych 
wysiłków administracyjnych 

Polityka spójności jest wdrażana na podstawie wspólnych ram unijnych, 
a RRF jest wdrażany za pośrednictwem systemów krajowych 

29 Istnieją wyraźne różnice w sposobie wdrażania tych instrumentów, na przykład co 
do obowiązków krajowych i regionalnych organów administracji. Fundusze polityki 
spójności są wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie i regiony na podstawie 
ram prawnych określonych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów. Z kolei 
RRF jest wdrażany za pośrednictwem systemów krajowych, które z definicji są 
specyficzne dla każdego państwa członkowskiego (zob. ramka 5). 

Ramka 5 

Obowiązki organów administracji w państwach członkowskich 

Fundusze polityki spójności są wdrażane w ramach zarządzania dzielonego, 
zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W państwach 
członkowskich w programowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrolę 
zaangażowane są setki organów krajowych i regionalnych. Beneficjentami unijnych 
środków finansowych mogą być podmioty publiczne lub prywatne, podmioty 
mające osobowość prawną lub niemające takiej osobowości, lub osoby fizyczne, 
które są odpowiedzialne za inicjowanie operacji lub ich inicjowanie i wdrażanie 73. 

RRF jest wdrażany w ramach zarządzania bezpośredniego, a beneficjentami są 
państwa członkowskie 74, które jednocześnie są odpowiedzialne za zapewnienie 
zgodności z kluczowymi zasadami należytego zarządzania finansami. Na szczeblu 
państw członkowskich organ wiodący („organ ds. koordynacji RRF”) ponosi ogólną 
odpowiedzialność i działa jako pojedynczy punkt kontaktowy dla Komisji 75. 
Ministerstwom lub regionom z kolei można powierzyć realizację projektów 
i nałożyć na nie obowiązek składania temu organowi sprawozdań z postępów 
w realizacji tych projektów. 

                                                             
73 Art. 2 ust. 9 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

74 Art. 22 ust. 1 rozporządzenia w sprawie RRF. 

75 Wytyczne Komisji dla państw członkowskich – plany odbudowy i zwiększania odporności, 
SWD(2021) 12 final, część 1/2, s. 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Konieczne są dodatkowe wysiłki administracyjne na szczeblu krajowym, 
aby można było równolegle wdrażać oba systemy 

30 Wdrażanie RRF równolegle z funduszami polityki spójności może pogłębić 
problemy w zakresie zdolności administracyjnych. W połowie państw członkowskich 
objętych próbą Trybunału te same organy są odpowiedzialne za opracowywanie 
i wdrażanie zarówno funduszy polityki spójności, jak i RRF76. W takich przypadkach 
wdrażanie RRF opiera się na zdolnościach organów krajowych wypracowanych przy 
wdrażaniu funduszy polityki spójności. Takie rozwiązanie pomaga również ograniczyć 
ryzyko podwójnego finansowania. 

31 Dwa z państw członkowskich objętych próbą Trybunału (Włochy i Rumunia) ujęły 
w swoich KPO konkretne działania służące rozwiązaniu problemów związanych ze 
zdolnościami administracyjnymi. Ponadto niektóre państwa członkowskie objęte próbą 
Trybunału (Włochy, Rumunia i Francja) poinformowały Trybunał, że zamierzają 
zatrudnić dodatkowy personel w celu wdrożenia RRF (zob. ramka 6). 

Ramka 6 

Działania w zakresie zdolności administracyjnych we Włoszech 

Włochy, które są jednym z największych odbiorców środków z RRF, REACT-EU 
i funduszy polityki spójności, zaplanowały szereg działań służących zwiększeniu 
zdolności administracyjnych: 

— utworzenie nowej służby wsparcia technicznego i operacyjnego obejmującej 
zespół multidyscyplinarnych ekspertów z różnych organów publicznych, do 
których organy centrale, regionalne i lokalne zaangażowane we wdrażanie 
RRF będą mogły się zwracać w celu uzyskania specjalistycznej pomocy 
fachowej, 

— wprowadzenie do prawa krajowego rozwiązań upraszczających 
i przyspieszających udzielanie i realizowanie zamówień publicznych, 

— zatrudnienie 2 800 urzędników publicznych w instytucjach zaangażowanych 
we wdrażanie funduszy UE. 

                                                             
76 Spośród państw członkowskich objętych próbą Trybunału takie podejście przyjęto 

w Hiszpanii, Rumunii i Słowenii. 
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32 Pomoc techniczną przewidziano w ramach obu instrumentów, ale w różnej 
postaci. W przypadku funduszy polityki spójności państwa członkowskie mogą 
korzystać z pomocy technicznej na potrzeby wykonywania takich zadań jak prace 
przygotowawcze, szkolenie, zarządzanie, monitorowanie, ewaluacja, widoczność 
i komunikacja77. Maksymalna możliwa do wykorzystania kwota pomocy technicznej na 
lata 2021–2027 wynosi blisko 14 mld euro. Ponadto w przypadku obu instrumentów 
państwa członkowskie mogą korzystać z Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI) 78 
o łącznym budżecie w wysokości 864 mln euro. TSI to instrument wspierający 
administrację publiczną w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu reform oraz 
w przygotowywaniu inwestycji. 

  

                                                             
77 Art. 36 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

78 Rozporządzenie (UE) 2021/240 ustanawiające Instrument Wsparcia Technicznego. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240
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Programowanie wydatków 

Programowanie w ramach RRF jest bardziej scentralizowane 

RRF opiera się na jednym dokumencie programowym dla każdego 
państwa członkowskiego, wymagającym zatwierdzenia na szczeblu UE 
przez Radę 

33 Programowanie w ramach RRF opiera się na jednym dokumencie dla każdego 
państwa członkowskiego. Dokument ten, KPO, zawiera szczegółowe informacje na 
temat inwestycji i reform, które mają być finansowane z dotacji oraz, w stosownych 
przypadkach, pożyczek z RRF. KPO podlega ocenie przez Komisję, która przedstawia 
wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady określającej zestaw wiążących środków, 
powiązane kamienie milowe i wartości docelowe, które należy osiągnąć, oraz liczbę 
i kwotę rat. Po przyjęciu decyzji wykonawczej uzupełnia się ją ustaleniami 
operacyjnymi dotyczącymi technicznych aspektów wdrożenia79, umowami w sprawie 
finansowania, na których opierają się zobowiązania budżetowe 80, oraz, w stosownych 
przypadkach, umowami pożyczki 81. 

34 W przypadku funduszy polityki spójności poszczególne państwa członkowskie 
podpisują z Komisją umowy partnerstwa, w których określa się strategiczne kierunki 
finansowania i ustalenia dotyczące jego wykorzystania82. Zawierają one szczegółowe 
informacje na temat krajowych lub regionalnych programów mających na celu 
sprostanie najważniejszym wyzwaniom, z jakimi boryka się dany kraj lub region83. 
Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych decyzje zatwierdzające zarówno 
umowy partnerstwa, jak i programy84. 

                                                             
79 Art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 6 rozporządzenia w sprawie RRF. 

80 Art. 23 rozporządzenia w sprawie RRF. Art. 7 ust. 3 rozporządzenia finansowego. 

81 Art. 15 rozporządzenia w sprawie RRF. 

82 Art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

83 Art. 22 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

84 Art. 12 ust. 4 i art. 23 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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35 Na rys. 6 podsumowano proces oceny i zatwierdzania programowania wydatków. 

Rys. 6 – Proces programowania wydatków 

PROCES POLITYKA SPÓJNOŚCI RRF 

OPRACOWANIE 
DOKUMENTÓW 

Państwa członkowskie 
sporządzają swoje 
dokumenty 
programowe 

Kilka krajowych 
i regionalnych punktów 
kontaktowych 
w państwach 
członkowskich; 
odpowiedzialne dyrekcje 
generalne: DG REGIO i DG 
EMPL 

Jeden podmiot 
w państwach 
członkowskich pełniący 
rolę krajowego organu ds. 
koordynacji i punktu 
kontaktowego dla Komisji 
Organy odpowiedzialne 
w Komisji: RECOVER 
i DG ECFIN 

   
PRZEDKŁADANIE 
DOKUMENTÓW 

Państwa członkowskie 
przedkładają Komisji 
swoje dokumenty 
programowe 

Jedna umowa partnerstwa 
na szczeblu krajowym oraz 
jeden lub kilka programów 
(krajowych lub 
regionalnych) 

Jeden podstawowy 
dokument programowy – 
KPO 

   
OCENA 

Komisja ocenia  

dokumenty programowe 
i omawia je 
z poszczególnymi 
państwami 
członkowskimi 

Trzy miesiące na 
przedstawienie uwag 
(w przypadku umowy 
partnerstwa i programów) 

Dwa miesiące na 
zakończenie procesu 
oceny z możliwością 
przedłużenia 
Jeden miesiąc na 
zatwierdzenie przez Radę 

   

PRZYJĘCIE 

Dokumenty programowe 
zostają przyjęte 

Komisja przyjmuje umowy 
partnerstwa w ciągu 
czterech miesięcy, 
a programy w ciągu pięciu 
miesięcy od ich oficjalnego 
przedłożenia w drodze 
aktów wykonawczych 

Zatwierdzenie przez 
Komisję i przyjęcie przez 
Radę w drodze decyzji 
wykonawczej 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów i  rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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36 Zmiany w programach polityki spójności wymagają jedynie oceny i zatwierdzenia 
przez Komisję85. Zmiany w KPO wymagają oceny Komisji, a także zatwierdzenia przez 
Radę86, co ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie gwarantujące, że państwa 
członkowskie zamierzają wywiązać się ze swoich zobowiązań określonych w KPO. 
Trybunał zauważył już wcześniej, że w toku wdrażania programów polityki spójności 
często dokonuje się w nich zmian, w tym realokacji środków budżetowych w granicach 
dozwolonych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów87. 

Zasada partnerstwa, mająca zastosowanie do polityki spójności, nie musi 
być przestrzegana w przypadku RRF 

37 W przypadku funduszy polityki spójności państwa członkowskie muszą stosować 
zasadę partnerstwa zgodnie z europejskim kodeksem postępowania w zakresie 
partnerstwa88. Władze publiczne na szczeblu regionalnym, lokalnym i miejskim, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerzy społeczno-gospodarczy 
mogą zostać zaangażowane w przygotowanie umów partnerstwa oraz 
w przygotowywanie, wdrażanie i ewaluację każdego programu89. Dzięki temu środki 
zostają ukierunkowane na potrzeby i wyzwania, które zostały wcześniej 
zasygnalizowane. 

38 Procedura stosowana w odniesieniu do RRF jest inna. Przy opracowywaniu KPO 
organy krajowe są zobowiązane do konsultowania się z władzami lokalnymi 
i regionalnymi, partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim 
i organizacjami młodzieżowymi wyłącznie w zakresie wymaganym przez 
ustawodawstwo krajowe. Wyniki procedury konsultacji opisano zwięźle w samych 
KPO90. 

                                                             
85 Art. 13 ust. 4 i art. 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

86 Art. 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie RRF. 

87 Sprawozdanie specjalne 24/2021, pkt 53–57 i 120. 

88 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych. 

89 Art. 8 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

90 Art. 18 ust. 4 lit. q) rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Różne podejścia do oceny dokumentów programowych 

Ocena projektów KPO przez Komisję opiera się na wcześniej określonych 
kryteriach 

39 W ramach polityki spójności Komisja ocenia, czy umowy partnerstwa i programy 
spełniają wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów oraz czy 
są zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy91. 
Natomiast w odniesieniu do RRF Komisja przeprowadza ocenę ex ante, w której stosuje 
11 szerokich i ogólnych kryteriów jakościowych, takich jak to, czy KPO stanowi 
kompleksową i odpowiednio wyważoną reakcję na sytuację gospodarczą i społeczną 
oraz czy łączne szacunkowe koszty są zgodne z zasadą efektywności kosztowej 
i proporcjonalne do spodziewanego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo w danym 
kraju92. 

40 Wcześniej Trybunał zauważył, że Komisja ma pewien stopień swobody, jeśli 
chodzi o interpretację i ocenę tych kryteriów, oraz że ocena tego rodzaju obejmuje 
z natury rzeczy osąd jakościowy93. W niedawno opublikowanym sprawozdaniu 
Trybunał przeanalizował przeprowadzoną przez Komisję ocenę KPO państw 
członkowskich objętych próbą i stwierdził, że ocena ta była ogólnie właściwa, 
zważywszy na złożoność procesu i ograniczenia czasowe. Wykrył jednak szereg 
uchybień i zagrożeń oraz obszarów, na które należy zwrócić uwagę w przyszłości, takich 
jak np. profile płatności uzgodnione w wyniku negocjacji, mało przejrzyste kamienie 
milowe i wartości docelowe oraz fakt, że systemy monitorowania i kontroli nie były 
jeszcze w pełni wdrożone w momencie przeprowadzania oceny94. 

41 RRF i fundusze polityki spójności różnią się również pod względem wymogów 
w zakresie przejrzystości. Przeprowadzone przez Komisję oceny przyjętych KPO są 
publicznie dostępne 95, natomiast oceny umów partnerstwa i programów w ramach 
polityki spójności są udostępniane wyłącznie władzom krajowym i regionalnym, 
których dotyczą. 

                                                             
91 Art. 12 ust. 1 i art. 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

92 Art. 19 ust. 3 lit. a) oraz i) rozporządzenia w sprawie RRF. 

93 Opinia 06/2020, pkt 44. 

94 Sprawozdanie specjalne 21/2022, pkt 112–113. 

95 Komisja przygotowała podsumowanie ocen KPO, które jest dostępne tutaj. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_PL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_pl#national-recovery-and-resilience-plans
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Instrumenty różnią się pod względem zakresu oceny Komisji 

42 W wytycznych Komisji dotyczących lepszego stanowienia prawa96 określono pięć 
kryteriów: skuteczność, wydajność, przydatność, spójność i unijna wartość dodana. 
Cztery z nich wykorzystuje się do oceny zarówno KPO w ramach RRF, jak i umów 
partnerstwa i programów w ramach polityki spójności. Natomiast zakres oceny Komisji 
jest różny w przypadku każdego z tych instrumentów (zob. rys. 7). 

                                                             
96 Dokument roboczy służb Komisji, „Better Regulation Guidelines”, SWD(2021) 305, s. 23 i 26. 



 37 

 

Rys. 7 – Zakres oceny  

KRYTERIA POLITYKA SPÓJNOŚCI RRF 

SKUTECZNOŚĆ 

Art. 11 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów 

Art. 19 ust. 3 lit. g) 
rozporządzenia w sprawie 
RRF i kryterium 2.7 
w załączniku V do tego 
rozporządzenia 

Umowa partnerstwa 
zawiera opis 
najważniejszych 
oczekiwanych rezultatów 
w odniesieniu do każdego 
funduszu oraz 
oczekiwanego wkładu 
w realizację wybranych 
celów polityki. 

KPO ma w sposób trwały 
prowadzić do zmian 
strukturalnych 
w administracji lub polityce. 

   
WYDAJNOŚĆ 

Art. 11 ust. 1 lit. c) oraz 
art. 22 ust. 3 lit. g) 
rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów 
Art. 19 ust. 3 lit. i) 
rozporządzenia w sprawie 
RRF i kryterium 2.9 
w załączniku V do tego 
rozporządzenia 

Proponowana wstępna 
alokacja finansowa jest 
zgodna z przepisami 
dotyczącymi koncentracji 
tematycznej. Dane 
dotyczące tej alokacji 
przedstawia się 
w podziale na cele polityki 
na szczeblu krajowym 
i regionalnym. 

Szacowane łączne koszty są 
racjonalne i wiarygodne. 
Nie przeprowadza się analizy 
wsparcia na poziomie 
regionalnym. 

   

PRZYDATNOŚĆ 

Art. 22 ust. 3 lit. a) 
rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów 
Art. 19 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia w sprawie 
RRF i kryterium 2.3 
w załączniku V do tego 
rozporządzenia 

Najważniejsze wyzwania, 
jakim ma sprostać polityka 
spójności, wynikają 
z dysproporcji 
gospodarczych, 
społecznych 
i terytorialnych. 

KPO przyczynia się do 
zwiększenia odporności 
gospodarczej, społecznej 
i instytucjonalnej państwa 
członkowskiego przez 
zmniejszenie podatności 
gospodarki na wstrząsy oraz 
zwiększenie zdolności 
struktur i instytucji 
gospodarczych i społecznych 
do dostosowywania się do 
wstrząsów i przetrwania 
takich wstrząsów. 

   
SPÓJNOŚĆ 

Art. 5 ust. 3 oraz art. 11 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie wspólnych 
przepisów 
Art. 19 ust. 3 lit. k) 
rozporządzenia w sprawie 
RRF i kryterium 2.11 
w załączniku V do tego 
rozporządzenia 

Koordynacja i spójność 
między poszczególnymi 
funduszami oraz między 
programami krajowymi 
i regionalnymi, a także 
komplementarność 
i synergia z innymi 
instrumentami UE (w tym 
z RRF) w odniesieniu do 
każdego wybranego celu 
polityki. 

Wewnętrzna spójność działań 
zawartych w KPO, tj. 
proponowane środki 
wzajemnie się wzmacniają 
i uzupełniają. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów i  rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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43 Państwa członkowskie muszą przedstawić Komisji szacunkowe koszty działań 
ujętych w ich KPO. Oceniając KPO, Komisja sprawdza, czy szacunki te są racjonalne 
i wiarygodne, bada, czy proponowane wsparcie będzie uzupełniało finansowanie 
z innych funduszy UE97, a także sprawdza, czy zastępuje ono regularnie ponoszone 
wydatki krajowe 98. Ze względu na potrzebę dysponowania dokładnymi informacjami 
na temat szacowanych poziomów inwestycji państwa członkowskie zobowiązano, by 
podały, jaki był średni roczny poziom krajowych wydatków publicznych na inwestycje 
podobne do tych określonych w KPO w latach 2017–201999. 

44 W przypadku polityki spójności unijną wartość dodaną oceniono przez pryzmat 
zasady dodatkowości, czyli wymogu, zgodnie z którym fundusze polityki spójności nie 
mogą zastępować powtarzających się wydatków krajowych100. Od 2007 r. stopniowo 
odchodzi się jednak od tego, by państwa członkowskie musiały wykazywać spełnianie 
tego wymogu. W latach 2021–2027 przy ocenie umów partnerstwa i programów 
Komisja nie będzie już weryfikować zasady dodatkowości (zob. ramka 7). 

                                                             
97 Art. 9 i art. 19 ust. 3 lit. i) rozporządzenia w sprawie RRF oraz kryterium 2.9 w załączniku V 

do tego rozporządzenia. 

98 Art. 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie RRF. 

99 SWD(2021) 12, część 1/2, s. 55. 

100 Art. 95 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
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Ramka 7 

Wymóg dodatkowości w odniesieniu do polityki spójności 

W latach 2007–2013 państwa członkowskie, w których znajdowały się regiony 
objęte celem konwergencji, tj. te, których PKB na mieszkańca był niższy niż 75% 
średniej UE, były zobowiązane do utrzymania tego samego poziomu publicznych 
lub równoważnych wydatków strukturalnych w całym okresie w każdym takim 
regionie 101. 

W okresie 2014–2020 wymóg dodatkowości uznawano za spełniony, jeżeli 
państwa członkowskie utrzymywały ten sam poziom publicznych wydatków 
strukturalnych na szczeblu krajowym w całym tym okresie. Takiego wymogu nie 
wprowadzono w odniesieniu do wydatków na szczeblu regionalnym. Spełnienie 
tego wymogu zweryfikowano jedynie w odniesieniu do tych państw 
członkowskich, w których regiony słabiej rozwinięte obejmowały co najmniej 15% 
ich całkowitej liczby ludności, pod pewnymi warunkami 102. 

W okresie 2021–2027 Komisja uprościła zasady i nie wymaga już od państw 
członkowskich wykazania dodatkowości programów103. 

Równoległe programowanie funduszy polityki spójności i RRF 
doprowadziło do powstania szczególnych wyzwań dla państw 
członkowskich 

Dwie trzecie KPO przyjęto w ciągu sześciu miesięcy, natomiast 
przygotowanie i negocjowanie programów polityki spójności opóźniło się 
jeszcze bardziej niż w poprzednich okresach 

45 W poprzednich okresach WRF negocjacje Komisji w sprawie umów partnerstwa 
i programów były opóźnione i nigdy nie udało się zakończyć ich przed końcem 
pierwszego roku obowiązywania nowych WRF. Opóźnienia te wynikały z późnego 
przyjmowania pakietu przepisów dotyczących WRF, co z kolei opóźniało przyjęcie 

                                                             
101 Art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

102 Art. 95 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020. 

103 Podręcznik dotyczący środków upraszczających, środek nr 16, s. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_pl
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pakietu dotyczącego polityki spójności, od którego uzależnione było rozpoczęcie 
programowania na szczeblu państw członkowskich104. 

46 Dla okresu 2021–2027 opóźnienia te były jeszcze większe. Jak już wcześniej 
informował Trybunał, rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów i rozporządzenia 
dotyczące poszczególnych funduszy przyjęto w połowie 2021 r., czyli sześć miesięcy po 
rozpoczęciu obowiązywania WRF105. Instytucje zarządzające były jednocześnie 
zaangażowane w programowanie REACT-EU oraz we wdrażanie innych działań 
nadzwyczajnych, takich jak RRF, inicjatywy inwestycyjne w odpowiedzi na 
koronawirusa (CRII i CRII+) 106 oraz działania polityki spójności na rzecz uchodźców 
w Europie (CARE i CARE+) 107. W rezultacie musiały podzielić swoje zdolności 
administracyjne między jeszcze więcej działań. W związku z tym w 2021 r. w niemal 
wszystkich państwach członkowskich przygotowywanie umów partnerstwa 
i programów oraz ich negocjowanie z Komisją odbywało się dużo wolniej niż wcześniej. 
Opóźnienia te doprowadziły m.in. do tego, że państwa członkowskie będą musiały 
wykorzystać przydzielone im fundusze polityki spójności z WRF na lata 2021–2027 
w krótszym czasie. Trybunał zauważył we wcześniejszych sprawozdaniach, że 

                                                             
104 Sprawozdanie specjalne 17/2018 pt. „Działania Komisji i państw członkowskich podjęte 

w ostatnich latach programów z okresu programowania 2007–2013 przyspieszyły powolną 
absorpcję środków, lecz były niewystarczająco skoncentrowane na rezultatach”, pkt 14–18 
i 83. 

105 Sprawozdania roczne za 2021 r., pkt 2.6. Sprawozdania roczne za 2020 r., pkt 2.24–2.25. 
Sprawozdanie specjalne 14/2021 pt. „Współpraca międzyregionalna – potencjał regionów 
transgranicznych w Unii Europejskiej nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany”, pkt 92. 
Sprawozdanie specjalne 24/2021, pkt 83 i 124. 

106 Rozporządzenie (UE) 2020/460 zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu 
uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz 
w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19. Rozporządzenie 
(UE) 2020/558 zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na 
potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w odpowiedzi na epidemię COVID-19. 

107 Rozporządzenie (UE) 2022/562 zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i (UE) 
nr 223/2014 w odniesieniu do działań polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie. 
Rozporządzenie (UE) 2022/613 w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) 
nr 223/2014 w odniesieniu do zwiększonych płatności zaliczkowych z zasobów REACT-EU 
oraz ustanowienia stawki jednostkowej. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613
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w poszczególnych państwach członkowskich występują różne schematy absorpcji 108 
oraz że w wykorzystaniu funduszy polityki spójności na lata 2014–2020 wystąpiły 
opóźnienia109. 

47 Jeśli chodzi o RRF, programowanie i przyjmowanie planów odbudowy przebiegało 
szybciej. W ciągu sześciu miesięcy, od lutego (kiedy przyjęto rozporządzenie w sprawie 
RRF) do lipca 2021 r., przyjęto 18 KPO110. W zamyśle negocjowanie planów miało 
zostać szybko zakończone, gdyż celem RRF było zareagowanie na poważny 
i nieuchronny kryzys. Ponieważ ocenie podlegała dużo mniejsza liczba dokumentów 
programowych (w porównaniu z prawie 400 umowami partnerstwa oraz programami 
krajowymi i regionalnymi w przypadku funduszy polityki spójności), Komisja zakończyła 
ten proces w przewidzianym terminie (zob. ramka 8). 

Ramka 8 

Przyjęcie i stan wdrożenia 

Do października 2022 r.: 

— Rada przyjęła 26 KPO (od lipca 2021 r. przyjęła więc 8 kolejnych planów). 
Ocena ostatniego niezatwierdzonego planu – planu Węgier – przez Komisję 
była nadal w toku; 

— Komisja i państwa członkowskie podpisały 17 ustaleń operacyjnych; 

— zatwierdzono już 12 wniosków o płatność, a przewidziane w nich środki 
wypłacono; Komisja przewiduje, że w 2022 r. zostanie wypłaconych około 
32% środków na dotacje 111; 

— w wyniku dostosowania w czerwcu 2022 r. maksymalnej kwoty przydzielanej 
na dotacje (zob. ramka 3) w nadchodzących miesiącach niektóre państwa 
członkowskie zaktualizują swoje KPO i ponownie je przedłożą Komisji do 
zatwierdzenia, a następnie Radzie do przyjęcia. 

                                                             
108 Sprawozdania roczne za 2021 r., pkt 2.16. Sprawozdanie specjalne 17/2018, pkt 27 i 28. 

109 Sprawozdania roczne za 2021 r., pkt 2.26. 

110 Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, 
Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Austria, Portugalia, Słowenia i Słowacja. 

111 Na podstawie danych zawartych w preliminarzu Komisji na rok budżetowy 2022, s. 34. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_PL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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Dla porównania w przypadku funduszy polityki spójności: 

— Komisja zatwierdziła 23 z 27 umów partnerstwa i 185 z 371 programów na 
lata 2021–2027 objętych zakresem niniejszego przeglądu; 

— w odniesieniu do okresu 2021–2027 nie wpłynął jeszcze żaden wniosek 
o płatność okresową. W 2022 r. większość kwoty, jaka ma zostać wypłacona, 
stanowią płatności zaliczkowe; 

— Komisja dokonała płatności odpowiadających 72% środków na lata 2014–
2020. Niderlandy, Dania i Chorwacja wykorzystały mniej niż 58% 
przydzielonych im środków (w tym z REACT-EU), a Belgia, Niemcy, Włochy, 
Malta, Słowacja i Hiszpania wykorzystały mniej niż 65%. 

W trwającym obecnie okresie programowania konieczne jest 
skoordynowanie jednoczesnego wdrażania obu instrumentów oraz 
zapobieżenie ryzyku podwójnego finansowania 

48 Państwa członkowskie były zobowiązane do opisania w swoich KPO, w jaki sposób 
będą koordynować równoległe wdrażanie instrumentów, z uwzględnieniem wysokości 
wsparcia, dostępności i harmonogramu realizacji projektów na zaawansowanym etapie 
wdrożenia oraz podmiotów, które zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi mają być 
odpowiedzialne za wdrożenie reformy lub inwestycji 112. Wymóg ten ma również 
zastosowanie do umów partnerstwa i programów w ramach polityki spójności. 

49 Komplementarność i synergie osiąga się dzięki finansowaniu różnych działań, 
które wzajemnie się uzupełniają, lub wykorzystując oba instrumenty do finansowania 
różnych elementów tego samego działania. W większości przypadków opisy zawarte 
w KPO miały ogólny i zwięzły charakter, co po części wynikało z tego, że umowy 
partnerstwa i programy na lata 2021–2027 nie zostały jeszcze sporządzone. W związku 
z tym organy krajowe musiały uwzględnić treść swoich KPO w umowach partnerstwa 
w ramach polityki spójności na lata 2021–2027. Łatwiej radziły sobie z tym te państwa 
członkowskie, które wcześniej ustanowiły strategiczne ramy demarkacji funduszy (zob. 
ramka 9). 

                                                             
112 SWD(2021) 12, część 1/2, s. 43. 
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Ramka 9 

Ramy demarkacji funduszy przyjęte przez Francję 

Władze francuskie poinformowały Trybunał, że ustanowiły ramy demarkacji 
funduszy, które następnie opublikowano w formie przewodnika113. W ramach tych 
przeanalizowano potencjalne przypadki nakładania się finansowania z RRF 
i funduszy polityki spójności na lata 2021–2027 oraz wyjaśniono, jakie rodzaje 
inwestycji mają być finansowane z jakiego funduszu. 

Jako podstawę przyjęto cztery główne kryteria: 

— kryterium czasowe – przewidujące wykorzystanie środków w wyznaczonej 
kolejności – najpierw środków z RRF lub pozostałych środków z okresu 2014–
2020, w tym REACT-EU, a następnie środków z funduszy polityki spójności na 
lata 2021–2027, 

— kryterium tematyczne – zależnie od tematów kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem, 

— kryterium beneficjenta – przeznaczenie środków z RRF do wykorzystania 
przez konkretne kategorie beneficjentów, 

— kryterium terytorialne – zgodnie z którym środki z RRF i funduszy polityki 
spójności przydziela się odrębnym obszarom terytorialnym na podstawie 
wstępnie wybranych priorytetów inwestycyjnych w podziale na obszary 
geograficzne. 

Wprowadzenie takich ram nie eliminuje wprawdzie potrzeby dalszej 
koordynacji w trakcie wdrażania na poziomie regionalnym i na poziomie 
projektu, lecz jest pomocne przy określaniu podstawowych zasad. 

50 W ocenie KPO Komisja była zobowiązana zbadać komplementarność 
i koordynację z innymi funduszami UE114. W ustaleniach operacyjnych dotyczących RRF 
podpisanych z każdym państwem członkowskim przewidziano również, że co roku 
zorganizowane zostanie w każdym państwie członkowskim spotkanie, w czasie którego 
omówione zostaną postępy we wdrażaniu zarówno KPO, jak i innych programów UE115. 

                                                             
113 Przewodnik opublikowany przez władze francuskie jest dostępny tutaj. 

114 SWD(2021) 12, część 1/2, s. 44. 

115 Sprawozdanie Komisji z wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, COM(2022) 75, s. 7 i 70. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
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51 Dane działanie może być finansowane z obu instrumentów, pod warunkiem że 
ten sam koszt jest pokrywany tylko raz i o ile środków z RRF nie wykorzystuje się na 
pokrycie obowiązkowego krajowego współfinansowania projektów realizowanych 
w ramach polityki spójności 116. Wszystkie państwa członkowskie, z którymi Trybunał 
przeprowadził konsultacje, stwierdziły, że uwzględniły to ryzyko i podjęły odpowiednie 
działania, by je ograniczyć. Komisja musiała ocenić ex ante, czy takie działania 
przewidziano w KPO117. 

Na absorpcję funduszy polityki spójności będzie miał wpływ RRF, ale 
również inne czynniki 

52 W związku z przyjęciem RRF państwa członkowskie mogą wydać znacznie więcej 
środków na inwestycje, niż mogły przeznaczyć wcześniej na spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną. Sześć państw może wydać co najmniej dwa razy więcej niż 
w okresie 2014–2020118; siedem państw – co najmniej trzy razy więcej119; natomiast 
dwa kraje (Luksemburg i Holandia) – aż siedem razy więcej. 

53 W okresie 2014–2020 z EFRR i Funduszu Spójności zapewniono finansowanie 
około 10% inwestycji publicznych we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. W 10 
z nich120 z EFRR i Funduszu Spójności sfinansowano ponad jedną trzecią wszystkich 
inwestycji publicznych121. Państwa te mogą mieć szczególne trudności z absorpcją 
o wiele większej ilości środków UE w latach 2021–2027122. 

                                                             
116 Art. 9 rozporządzenia w sprawie RRF. SWD(2021) 12, część 1/2, s. 42. 

117 Art. 19 ust. 3 lit. j) rozporządzenia w sprawie RRF i kryterium 2.10 w załączniku V do tego 
rozporządzenia. 

118 Bułgaria, Niemcy, Irlandia, Grecja, Cypr i Finlandia. 

119 Belgia, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy, Austria i Szwecja. 

120 Bułgaria, Estonia, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Portugalia, Rumunia i Słowacja. 

121 Komisja Europejska, 8. raport na temat spójności, s. 243. 

122 Sprawozdanie roczne za 2016 r., pkt 2.24 i 2.25. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-PL.pdf
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54 Jak już wcześniej sygnalizował Trybunał123, presja na absorpcję środków wzrasta 
pod koniec okresu kwalifikowalności. W rezultacie organy krajowe mogą w mniejszym 
stopniu kierować się wartością dodaną inwestycji i przywiązywać mniejszą wagę do 
przestrzegania przepisów i gospodarnego wykorzystania środków124. W odniesieniu do 
okresu 2021–2027 wprowadzono jednak pewne zmiany, które mogą pozwolić na 
wyeliminowanie części problemów wiążących się z absorpcją środków z funduszy 
polityki spójności. 

— Duże projekty infrastrukturalne są często finansowane ze środków 
udostępnianych w kilku kolejnych okresach programowania, co wynika z tego, że 
uruchomienie takich projektów wymaga dłuższego czasu. Niemniej, jak Trybunał 
zauważył w przeszłości, przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być również 
opóźnienia w planowaniu i budowie 125. Po zakończeniu 2026 r. państwa 
członkowskie nie będą już mogły otrzymać wypłat z RRF. W przypadku inwestycji 
finansowanych z RRF, które nie zostaną do tego czasu ukończone i będą wymagały 
dodatkowego finansowania, środki te będzie można udostępnić w ramach 
programów polityki spójności. Jest to kolejny dowód na to, że potrzebne jest 
uspójnienie programowania obu instrumentów. 

                                                             
123 Przegląd punktowy w trybie pilnym z 2019 r. pt. „Zobowiązania pozostające do spłaty 

w budżecie UE– szczegółowa analiza zagadnienia”, kwiecień 2019 r., pkt 20 i 34–39. 
Sprawozdanie specjalne 17/2018, pkt 20–21 i 83–84. 

124 Sprawozdanie specjalne 17/2018, pkt 15 i 87. 

125 Przegląd 05/2021 pt. „Unijne ramy wdrażania dużych projektów dotyczących infrastruktury 
transportowej – porównanie międzynarodowe”, pkt 52–53, s. 27. Sprawozdanie specjalne 
10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy przyspieszyć wdrażanie wielkich 
projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie całej sieci”, pkt 45–48 i 84–86. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_PL.pdf
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— Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów umożliwia państwom 
członkowskim realokację do 5% początkowej krajowej puli środków finansowych 
przydzielonych na każdy fundusz polityki spójności na dowolny inny instrument 
objęty zarządzaniem bezpośrednim lub pośrednim, w tym na sfinansowanie KPO. 
Mechanizm ten pozwala również dokonać przesunięć na rzecz programu 
InvestEU126 na poziomie umowy partnerstwa lub przez wprowadzenie zmian 
w programie. W maju 2022 r. Komisja zaproponowała podniesienie tego odsetka 
do 12,5%, pod pewnymi warunkami 127, co miało być jednym z działań w ramach 
REPowerEU128. Trybunał wydał opinię w sprawie tego wniosku129. 

— Na koniec trzeba zauważyć, że zarówno RRF, jak i fundusze polityki spójności na 
lata 2021–2027 będą wdrażane w warunkach wyższych cen spowodowanych 
wzrostem inflacji. W przypadku RRF państwa członkowskie będą odczuwały 
dodatkową presję, by utrzymać pod kontrolą poziom kosztów lub przeznaczyć 
dodatkowe środki krajowe na dokończenie inwestycji i reform finansowanych 
z RRF. W przypadku funduszy polityki spójności finansowanie zasadniczo opiera 
się na faktycznie poniesionych kosztach, a ponieważ wyższe koszty zostaną 
częściowo pokryte z budżetu UE, prawdopodobnie przełoży się to na wyższy 
wskaźnik absorpcji. 

  

                                                             
126 https://investeu.europa.eu/index_en  

127 Komunikat Komisji w sprawie planu REPowerEU, COM(2022) 230 final, pkt 4.3. 

128 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_22_3131  

129 Opinia 04/2022 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/241 w odniesieniu do rozdziałów 
REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2021/1060, rozporządzenie (UE) 2021/2115, dyrektywę 2003/87/WE 
i decyzję (UE) 2015/1814 [2022/0164 (COD)]. 

https://investeu.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_PL.pdf
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Warunki dokonywania płatności 

Finansowanie z RRF nie jest powiązane z kosztami 

W ramach RRF zapewnia się finansowanie na rzecz reform i inwestycji po 
osiągnięciu określonych kamieni milowych i wartości docelowych 

55 W rozporządzeniu finansowym wskazano trzy formy unijnego wsparcia 
finansowego130: 

— zwrot faktycznie poniesionych kosztów oznacza sytuację, gdy ze środków UE 
pokrywa się rzeczywiste koszty poniesione przez beneficjenta. Koszty te należy 
potwierdzić za pomocą dokumentacji poświadczającej; 

— w ramach uproszczonych metod rozliczania kosztów dokonuje się zwrotu 
kosztów w oparciu o wcześniej obliczoną stawkę. Standardowe stawki 
jednostkowe oraz płatności ryczałtowe mogą zapewnić powiązanie płatności 
z produktami, choć niekoniecznie – z rezultatami 131; 

— w ramach modelu finansowania niepowiązanego z kosztami dana operacja 
otrzymuje finansowanie unijne, gdy uzyskane zostaną określone rezultaty lub 
spełnione są warunki określone uprzednio w przepisach prawa. Model ten 
wprowadzono w 2018 r. w momencie zmiany rozporządzenia finansowego. 

56 Model finansowania niepowiązanego z kosztami jest obowiązkowy w przypadku 
RRF – państwa członkowskie otrzymują wsparcie z RRF w celu wdrożenia reform 
i inwestycji, przy czym otrzymanie wsparcia zależy w całości od osiągnięcia kamieni 
milowych i wartości docelowych. Nie ma on zastosowania do pojedynczych operacji – 
na tym poziomie państwa członkowskie mogą wybrać dowolny odpowiedni model 
finansowania zgodnie z przepisami krajowymi. Osiągnięcie kamieni milowych i wartości 
docelowych jest jedynym kryterium zatwierdzenia płatności 132. 

                                                             
130 Art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. 

131 Sprawozdanie specjalne 24/2021, pkt 90. 

132 Motyw 18 oraz art. 4 ust. 2 i art. 24 ust. 3 rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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57 Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność Komisja i dane państwo 
członkowskie podpisują ustalenia operacyjne. W dokumentach tych określa się 
szczegółowo, w jaki sposób monitorowana będzie realizacja decyzji wykonawczej Rady 
oraz jakich dowodów Komisja oczekuje na potwierdzenie osiągnięcia poszczególnych 
kamieni milowych i wartości docelowych133. Przed wypłaceniem jakichkolwiek środków 
z RRF Komisja musi ocenić, czy państwa członkowskie osiągnęły w zadowalający sposób 
wszystkie kamienie milowe i wartości docelowe powiązane z danym wnioskiem 
o płatność134. Ponadto państwa członkowskie muszą poświadczyć Komisji, że wdrożyły 
odpowiednie środki, by chronić interesy finansowe UE. Komisja nie sprawdza jednak 
tego aspektu przed zatwierdzeniem wypłaty środków, dopiero później przeprowadza 
weryfikacje ex post i audyty na podstawie próby w państwach członkowskich. 

58 Ustalenia operacyjne są sporządzane przez Komisję i dane państwo członkowskie. 
W rozporządzeniu w sprawie RRF brak jest szczegółowych informacji na temat 
zawartości tych dokumentów. Komisja opracowała wprawdzie szablon takich ustaleń 
operacyjnych, lecz został on opublikowany dopiero w październiku 2021 r., po tym, jak 
przyjęto już większość decyzji wykonawczych Rady. 

59 Komisja zamierza zastosować model finansowania obowiązujący w przypadku RRF 
również w innych obszarach budżetu. Zaproponowała już powielenie głównej zasady 
finansowania z RRF w przypadku nowo utworzonego Społecznego Funduszu 
Klimatycznego135. Zgodnie z zamierzeniem Komisji Fundusz byłby zarządzany na 
podstawie planów opracowanych przez państwa członkowskie, a płatności 
dokonywano by po osiągnięciu wcześniej uzgodnionych celów pośrednich i wartości 
docelowych. Podobnie począwszy od 2023 r. model realizacji wspólnej polityki rolnej 
będzie opierał się na podejściu ukierunkowanym na produkty136. 

                                                             
133 Art. 20 ust. 6 rozporządzenia w sprawie RRF. SWD(2021) 12 final, s. 34. 

134 Art. 24 ust. 3 rozporządzenia w sprawie RRF. 

135 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Społeczny Fundusz Klimatyczny, COM(2021) 568 final. 

136 Motyw 28 oraz art. 37 rozporządzenia (UE) 2021/2116 w sprawie finansowania wspólnej 
polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013. Sporządzona przez Komisję ocena skutków, SWD(2018) 301, załącznik 4, 
sekcja 2.3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN


 49 

 

W ramach polityki spójności operacje są finansowane głównie w oparciu 
o zwrot poniesionych kosztów 

60 W przypadku funduszy polityki spójności płatności dokonuje się po spełnieniu 
stosownych warunków podstawowych oraz przedłożeniu pakietu dokumentów 
poświadczających prawidłowość wydatków zadeklarowanych przez państwo 
członkowskie 137. Komisja wypłaca kwotę, o którą wnioskuje dane państwo 
członkowskie, pod warunkiem że nie przekracza ona kwoty wkładu UE zatwierdzonej 
dla danego priorytetu w ramach programu, a zadeklarowane wydatki spełniają 
wszystkie warunki kwalifikowalności. Podobne podejście ma zastosowanie 
w przypadkach, gdy w ramach programów korzysta się z uproszczonych metod 
rozliczania kosztów lub modelu finansowania niepowiązanego z kosztami. 

61 Trybunał odnotował już wcześniej 138, że jedynie niewielka część wydatków 
w obszarze polityki spójności w okresie 2014–2020 została zrefundowana 
z wykorzystaniem modeli finansowania opartych na wynikach, przy czym za niemal 
całość tej kwoty odpowiadają uproszczone metody rozliczania kosztów w ramach EFS. 
Do tej pory niemal wszystkie programy EFRR i Funduszu Spójności realizowano 
wyłącznie w oparciu o zwrot poniesionych kosztów. Finansowanie niepowiązane 
z kosztami zastosowano na zasadzie pilotażu jedynie w jednym projekcie 
zrealizowanym w ramach EFRR w Austrii. W okresie 2021–2027 uproszczone metody 
rozliczania kosztów stały się obowiązkowe w przypadku operacji finansowanych z EFRR 
i EFS+, których koszt nie przekracza 200 000 euro139. Komisja oczekuje, że ten model 
finansowania będzie wykorzystywany częściej niż w poprzednich okresach 
programowania. 

Różny sposób stosowania modelu finansowania niepowiązanego 
z kosztami w przypadku dwóch instrumentów 

62 W okresie 2021–2027 model finansowania niepowiązanego z kosztami jest 
stosowany inaczej w ramach RRF, a inaczej w obszarze polityki spójności. Różnice 
dotyczą w szczególności sposobu stosowania pojęć „kamienie milowe” i „wartości 
docelowe” (nazywanych w przypadku polityki spójności odpowiednio „celami 
pośrednimi” i „celami końcowymi”) oraz sposobu, w jaki płatności z tytułu osiągnięcia 
tych kamieni i wartości są powiązane z odnośnymi kosztami (zob. ramka 10). 

                                                             
137 Art. 15 ust. 5, art. 91 ust. 2 i art. 98 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

138 Sprawozdanie specjalne 24/2021, pkt 93, 101 i 127 oraz ramka 8. 

139 Art. 53 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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Ramka 10 

Różnice w stosowaniu modelu finansowania niepowiązanego 
z kosztami w ramach dwóch omawianych instrumentów 

Wypłaty środków w ramach funduszy polityki spójności na lata 2021–2027 są: 

— powiązane z pojedynczymi pośrednimi etapami na drodze do osiągnięcia 
zamierzonych rezultatów; 

— dokonywane na podstawie celów pośrednich i końcowych określonych 
w programach. Cele te muszą mieć charakter ilościowy140. Wypłaty środków 
mogą również być powiązane z warunkami, które mogą obejmować aspekty 
jakościowe 141; 

— określane na podstawie szacunków kosztów ex ante, a nie na podstawie 
faktycznie poniesionych kosztów142. 

Wypłaty środków w ramach RRF natomiast143: 

— są dokonywane zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem transz 
określonym w decyzji wykonawczej Rady; 

— są uzależnione od osiągnięcia zestawu kamieni milowych i wartości 
docelowych określonych w decyzji wykonawczej Rady, przy czym kamienie 
milowe pozwalają zmierzyć postępy w realizowaniu reform i inwestycji 
w wymiarze jakościowym, a wartości docelowe – ilościowym144; 

— nie są powiązane ani z szacunkami ex ante kosztów poszczególnych działań 
ani faktycznie poniesionymi kosztami 145 (zob. pkt 43). 

W przypadku obu powyższych instrumentów to państwa członkowskie decydują, 
czy model będzie miał również zastosowanie w relacjach między instytucją 
zarządzającą i beneficjentem (w przypadku funduszy polityki spójności) lub 
państwem członkowskim i ostatecznym odbiorcą środków (w przypadku RRF) 146. 

 

                                                             
140 Art. 2 pkt 11 i 12 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

141 Art. 51 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

142 Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów, art. 95 ust. 1 i załącznik V – dodatek 2. 

143 Art. 4 ust. 2 i motywy 18, 30, 51 i 52 rozporządzenia w sprawie RRF. 

144 Art. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241


 51 

 

Obecnie trudno jeszcze stwierdzić, czy finansowanie z RRF jest 
w większym stopniu oparte na wynikach niż fundusze polityki spójności 

63 Budżetowanie celowe polega na systematycznym wykorzystywaniu informacji na 
temat produktów, rezultatów lub oddziaływania, aby kształtować proces przydziału 
środków publicznych, wpłynąć na ten przydział lub go określić147. Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje trzy ogólne kategorie 
budżetowania celowego148 (zob. ramka 11). 

Ramka 11 

Opracowana przez OECD klasyfikacja budżetowania celowego 

OECD definiuje trzy ogólne kategorie systemów budżetowania celowego: 

— budżetowanie prezentacyjne, w przypadku którego informacje na temat 
wyników są opracowywane i przedstawiane w zestawieniu z informacjami na 
temat przydziałów środków, nie muszą być natomiast wykorzystywane przy 
podejmowaniu decyzji na temat wydatków; 

— budżetowanie korzystające z informacji o wynikach, w przypadku którego 
informacje o wynikach bezpośrednio wpływają na przydział środków; 

— budżetowanie oparte na wynikach, w przypadku którego przyznanie 
finansowania jest powiązane z produktami i wynikami. 

64 W jednym ze swoich wcześniejszych sprawozdań149 Trybunał stwierdził, że 
wprawdzie w okresie 2014–2020 podjęto intensywne działania w celu ukierunkowania 
polityki spójności w większym stopniu na wyniki, lecz finansowanie oparte na wynikach 
w niewielkim stopniu zostało wdrożone w praktyce. Zgodnie z badaniem Komisji 

                                                             
145 SWD(2021) 12 final, część 1/2, s. 35. 

146 Motyw 41 i art. 95 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Motyw 18 
rozporządzenia w sprawie RRF. 

147 OECD, dokument pt. „Incentivising performance in public investment policies delivered at 
national and subnational levels: Managing across temporal and institutional horizons”, 
31 marca 2017 r., s. 8–9. 

148 OECD, „Budgeting and performance in the European Union:A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results”, OECD Journal on budgeting, tom 2017/1, sekcja 
1.2.1. 

149 Sprawozdanie specjalne 24/2021, pkt 107. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_PL.pdf
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z 2018 r. wsparcie budżetowe i finansowanie w większym stopniu oparte na wynikach 
mogłyby stanowić prosty i skuteczny mechanizm w tych komponentach funduszy 
polityki spójności, w przypadku których produkty można jasno powiązać z otrzymanym 
finansowaniem150. 

65 Obecnie trudno jeszcze stwierdzić, czy finansowanie z RRF jest w większym 
stopniu oparte na wynikach niż fundusze polityki spójności. Niezależnie od wyniku 
takiej oceny należy zauważyć, że ponieważ część kamieni milowych i wartości 
docelowych określonych w KPO odnosi się raczej do wkładów lub produktów, a nie 
wyników151, finansowanie z RRF nie spełnia całkowicie kryteriów OECD dotyczących 
systemów budżetowania opartego na wynikach.  

RRF może pozwolić na szybszą wypłatę środków 

66 Między dwoma przedmiotowymi instrumentami występuje jeszcze szereg innych 
różnic, jeśli chodzi o sposób realizowania płatności. Dotychczasowe płatności wskazują 
ponadto, że w ramach RRF Komisja może wypłacać środki szybciej niż w ramach 
programów polityki spójności. Wynika to przede wszystkim z tego, że w przypadku RRF 
wnioski o płatność opierają się na wcześniej ustalonym harmonogramie transz 
obejmujących zestawy kamieni milowych i wartości docelowych, oraz z różnic 
w sposobie oceniania tych wniosków w dwóch instrumentach. Wszystko to sprawia, że 
weryfikacje przed wypłatą środków z RRF są mniej czasochłonne. Po przeprowadzeniu 
oceny ryzyka Komisja może jednak przeprowadzić bardziej szczegółowe weryfikacje na 
późniejszym etapie, aby ocenić zagrożenia dla należytego zarządzania finansami 152 
(zob. rys. 8). 

                                                             
150 Komisja (Ramboll, Ecorys, CSIL), „Feasibility study for a potential use of Budget Support to 

deliver ESI Funds”, 2018, s. 3–7. 

151 Sprawozdanie specjalne 21/2022, pkt 87–89. 

152 Sprawozdania roczne za 2021 r., pkt 10.12. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_PL.pdf
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Rys. 8 – Warunki dokonywania płatności 

WARUNKI POLITYKA SPÓJNOŚCI RRF 

PŁATNOŚCI 
ZALICZKOWE 

Państwa członkowskie 
otrzymują płatności 
zaliczkowe 

Roczne płatności zaliczkowe 
w wysokości 0,5% łącznego 
przydziału środków w okresie od 
2021 do 2026 r. dla każdego 
funduszu. 

Jedna płatność zaliczkowa 
w wysokości do 13% jedynie 
dla KPO przyjętych przez 
Radę w 2021 r. 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Wniosek o płatność 
przesyłany Komisji wraz 
z deklaracją zarządczą 

Maksymalnie sześć wniosków 
o płatność rocznie na jeden 
program. 
Wnioski opierają się na 
faktycznie poniesionych 
kosztach, chyba że korzysta się 
z uproszczonych metod 
rozliczania kosztów bądź 
finansowania niepowiązanego 
z kosztami.  
Stopa współfinansowania 
krajowego wynosi co najmniej 
od 15% do 60%, w zależności od 
funduszu i poziomu rozwoju 
regionu, w którym przyznawane 
jest wsparcie. 

Maksymalnie dwa wnioski 
o płatność rocznie na jedno 
państwo członkowskie. 
Wnioski opierają się na 
wcześniej ustalonym 
harmonogramie transz 
obejmujących zestawy 
kamieni milowych i wartości 
docelowych. 
Projekty są w całości 
finansowane ze środków UE. 

OCENA 

Ocena wniosku 
o płatność 
przeprowadzana przez 
Komisję 

ZATWIERDZENIE 
I PŁATNOŚĆ 

Wypłata środków na 
rzecz państw 
członkowskich 

Ocena wydatków 
zadeklarowanych przez państwo 
członkowskie w pakiecie 
dokumentów na potrzeby 
poświadczenia wiarygodności. 
 
Komisja zatwierdza płatność. 

Przeprowadza się ocenę, czy 
kamienie milowe i wartości 
docelowe osiągnięto 
w zadowalający sposób 
Komisja przyjmuje decyzję 
zatwierdzającą wypłatę 
środków po uwzględnieniu 
opinii Rady. 

EWENTUALNA UTRATA 

Utrata 
niewykorzystanych 
środków 

Stopniowa utrata rocznego 
przydziału środków na 
zobowiązania, dla których 
w ciągu trzech lat nie złożono 
wniosku o płatność (dotyczy 
okresu od 2021 do 2026 r., 
w przypadku 2027 r. termin 
wynosi dwa lata) (procedura 
umorzenia). 

Środki nie wypłacone na 
rzecz danego państwa 
członkowskiego do końca 
2026 r. zostają utracone. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów i  rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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W RRF poziom płatności zaliczkowych jest większy niż w przypadku 
polityki spójności 

67 Poziom płatności zaliczkowych, czyli część przydziału środków wypłacona danemu 
państwu członkowskiemu przed dokonaniem formalnych płatności związanych ze 
spełnieniem określonych warunków, jest różny w przypadku RRF i funduszy polityki 
spójności – w RRF jest on istotnie wyższy. W przypadku obu instrumentów płatności 
zaliczkowe są rozliczane przy dokonywaniu późniejszych płatności 153 (zob. ramka 12). 

Ramka 12 

Płatności zaliczkowe 

W ramach funduszy polityki spójności państwa członkowskie są uprawnione do 
otrzymywania rocznych płatności zaliczkowych w wysokości 0,5% łącznej kwoty 
wsparcia w okresie od 2021 do 2026 r. Komisja rozliczy płatności zaliczkowe za lata 
2021 i 2022 w rytmie rocznym, natomiast płatności zaliczkowe za lata 2023–2026 
– najpóźniej w momencie zamknięcia programów154. 

W ramach RRF tymczasem państwa członkowskie mają możliwość uzyskać 
jednorazową płatność zaliczkową w wysokości do 13% dotacji i, w stosownych 
przypadkach, pożyczek155. W 2021 r. wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem 
Irlandii zwróciły się o taką płatność zaliczkową. 

68 W ramach RRF Komisja może również przystąpić do odzyskania płatności 
zaliczkowej, jeśli w ciągu 18 miesięcy od przyjęcia odnośnej decyzji wykonawczej Rady 
nie poczyniono żadnych wymiernych postępów w realizacji żadnych z odpowiednich 
kamieni milowych i wartości docelowych156. Niemniej do października 2022 r. Komisja 
nie zdefiniowała, jak należy rozumieć pojęcie wymiernych postępów. 

                                                             
153 Art. 90 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Art. 13 ust. 2 rozporządzenia 

w sprawie RRF. 

154 Art. 90 ust. 2 i 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

155 Art. 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie RRF. 

156 Art. 24 ust. 9 rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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W obu instrumentach deklaracje zarządcze są powiązane z warunkami 
dokonania płatności 

69 W przypadku obu instrumentów do zrealizowania wniosku o płatność przez 
Komisję konieczne jest złożenie deklaracji zarządczej. W dokumencie tym poświadcza 
się, że przedłożone informacje są kompletne, poprawne i wiarygodne, i potwierdza, że 
wydatkowane środki leżące u podstaw rozliczeń zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem i z poszanowaniem wszystkich obowiązujących przepisów: 

— w przypadku funduszy polityki spójności instytucja zarządzająca przedkłada jedną 
deklarację zarządczą dla każdego roku obrachunkowego, niezależnie od liczby 
złożonych wniosków o płatność157. Poświadcza w niej, że zadeklarowane wydatki 
były legalne i prawidłowe, i przedstawia informacje na temat rezultatów 
interwencji; 

— w przypadku RRF warunkiem wstępnym wypłaty środków jest dołączenie do 
każdego wniosku o płatność deklaracji zarządczej poświadczającej osiągnięcie 
kamieni milowych i wartości docelowych powiązanych z danym wnioskiem. 
Ponadto państwa członkowskie muszą również dołączyć do każdego wniosku 
o płatność podsumowanie przeprowadzonych audytów, stwierdzonych uchybień 
oraz wszelkich podjętych działań naprawczych158. 

70 Istnieją również różnice co do częstotliwości składania wniosków o płatność. 
W ramach RRF państwa członkowskie mogą złożyć Komisji do dwóch wniosków 
o płatność rocznie, tymczasem w przypadku funduszy polityki spójności dopuszcza się 
sześć wniosków rocznie 159. 

W ramach RRF nie jest wymagane żadne współfinansowanie ze środków 
krajowych lub prywatnych 

71 Stopa współfinansowania krajowego w ramach danego instrumentu wskazuje, 
jaka część kosztów nie zostanie pokryta ze środków UE. W tradycyjnym modelu 
obowiązek współfinansowania krajowego lub prywatnego gwarantuje, że państwo 
członkowskie lub beneficjent zaangażują się w projekt i poczują się za niego 

                                                             
157 Art. 74 ust. 1 lit. f), art. 98 ust. 1 lit. b) oraz załącznik XVIII rozporządzenia w sprawie 

wspólnych przepisów. 

158 Art. 22 ust. 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie RRF. 

159 Art. 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie RRF. Art. 91 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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współodpowiedzialne, i zapewnia gospodarne wykorzystanie środków w interwencjach 
wspieranych przez UE. Taki model obowiązuje też jako ogólna zasada w przypadku 
funduszy polityki spójności. Tymczasem w RRF nie jest wymagane żadne 
współfinansowanie krajowe ani prywatne (zob. ramka 13). 

Ramka 13 

Współfinansowanie krajowe 

Stopa współfinansowania krajowego w ramach funduszy polityki spójności waha 
się od 15% do 60%, w zależności od funduszu i poziomu rozwoju regionu, 
w którym przyznawane jest wsparcie 160. W przeszłości odnotowano już przypadki, 
gdy państwa członkowskie otrzymały wsparcie UE z funduszy polityki spójności na 
poziomie 100% ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności takich jak 
kryzys finansowy z lat 2008–2009161 oraz w celu złagodzenia skutków pandemii 
COVID-19 w roku obrachunkowym 2020–2021162. 

W przypadku RRF i finansowania z REACT-EU163 nie obowiązują żadne wymogi 
w zakresie współfinansowania. 

W przypadku RRF środki są umarzane dopiero po upływie okresu 
kwalifikowalności 

72 W programach polityki spójności środki, które nie zostaną wydane w określonych 
ramach czasowych, są automatycznie tracone. Proces ten – zwany umarzaniem – ma 
zachęcić do dyscypliny finansowej w realizacji programów, ponieważ każda utrata 
finansowania może zmniejszyć oddziaływanie danej polityki. To stopniowe umarzanie 
środków w trakcie okresu kwalifikowalności obowiązuje jedynie w odniesieniu do 
funduszy polityki spójności, ale nie do RRF (zob. ramka 14). 

                                                             
160 Art. 112 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

161 Art. 77 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

162 Art. 2 rozporządzenia (UE) 2020/558. 

163 Art. 20 ust. 4 rozporządzenia w sprawie RRF. Art. 92b ust. 12 rozporządzenia w sprawie 
REACT-EU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1083-20131221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=PL
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Ramka 14 

Przepisy dotyczące umarzania środków 

W ramach polityki spójności na początku okresu programowania co roku na rzecz 
poszczególnych państw członkowskich zaciągane są zobowiązania. Środki te 
podlegają umorzeniu, jeśli nie zostaną wykorzystane w terminie trzech lat 
(w odniesieniu do okresu od 2021 do 2026 r.) lub w ciągu dwóch lat (w przypadku 
zobowiązań z 2027 r.) 164. 

Jeśli chodzi o wsparcie finansowe z RRF, przewidziano, że zobowiązania zostaną 
zaciągnięte w pierwszych latach okresu kwalifikowalności. Komisja musi zaciągnąć 
zobowiązania obejmujące 70% dotacji do końca 2022 r., pozostałe 30% zaś, w tym 
komponent pożyczkowy RRF, musi zostać objęte zobowiązaniami do końca 
2023 r.165 Wszystkie środki, na które nie zostaną zaciągnięte zobowiązania w tym 
terminie, ponieważ odnośne decyzje wykonawcze Rady nie zostaną przyjęte lub 
ponieważ nie zwrócono się o odnośne pożyczki, zostaną utracone. 

W przypadku RRF po zaciągnięciu zobowiązań państwom członkowskim nie grozi, 
że w okresie realizacji RRF utracą jakiekolwiek niewykorzystane finansowanie. 
Wszystkie kamienie milowe i wartości docelowe muszą zostać osiągnięte do 
31 sierpnia 2026 r.166 Umorzeniu podlegać będą środki, które nie zostaną 
wypłacone do końca 2026 r.167  

  

                                                             
164 Art. 105 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

165 Motywy 46–47 oraz art. 12 i 14 rozporządzenia w sprawie RRF. 

166 Art. 18 ust. 4 lit. i) oraz art. 20 ust. 5 lit. d) rozporządzenia w sprawie RRF. 

167 Art. 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Monitorowanie i koszty wdrożenia 

Odmienność przepisów dotyczących monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny 

73 Monitorowanie, sprawozdawczość i ocena są konieczne do zapewnienia, by 
środki przyczyniały się do realizacji założonych celów. Są również konieczne do 
wykrywania problemów, tak by możliwe było wyeliminowanie ich zawczasu, a także do 
uzyskania ogólnego obrazu postępów poczynionych na szczeblu UE. Do dwóch 
przedmiotowych instrumentów zastosowanie mają różne przepisy (zob. rys. 9). 
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Rys. 9 – Wymogi w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i oceny 

WYMOGI POLITYKA SPÓJNOŚCI RRF 

PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIE 

Rozwiązania 
w zakresie 
monitorowania 
i sprawozdawczości 

Monitorowanie w rozbiciu 
na programy, 
z wykorzystaniem 
wskaźników, które nie są 
powiązane z wnioskami 
o płatność 
Zasady normatywne 
dotyczące roli komitetu 
monitorującego 

Przedkładanie Komisji: 
o danych finansowych – 

pięć razy w roku 
o danych na temat 

wyników, w tym danych 
na temat wspólnych 
wskaźników – dwa razy 
do roku 

o Przegląd śródokresowy 
(2025 r.) 

Monitorowanie na szczeblu 
centralnym, z wykorzystaniem 
wcześniej uzgodnionych kamieni 
milowych i wartości docelowych 
powiązanych z wnioskami 
o płatność 
Państwa członkowskie mogą 
korzystać ze swoich 
dotychczasowych systemów 
monitorowania 
Przedkładanie Komisji: 
o danych na temat postępów 

w osiąganiu kamieni 
milowych i wartości 
docelowych wraz z każdym 
wnioskiem o płatność – 
maksymalnie dwa razy do 
roku 

o sprawozdania zawierającego 
aktualizację danych na temat 
wspólnych wskaźników – dwa 
razy do roku 

   

KOMISJA 

Rozwiązania 
w zakresie 
monitorowania 
i sprawozdawczości 

Roczne spotkanie w sprawie 
przeglądu wyników 
Sprawozdanie roczne 
z zarządzania i wykonania 
składane Parlamentowi 
w ramach procedury 
udzielania absolutorium 
Publikowanie 
zagregowanych danych na 
platformie otwartych 
danych 
Przedstawienie informacji na 
temat wyników przeglądu 
śródokresowego 
Parlamentowi i Radzie 
(2026 r.) 

Monitorowanie w ramach 
europejskiego semestru 
Analiza i ocena danych 
przesłanych wraz z wnioskiem 
o płatność 
Sprawozdanie roczne dla 
Parlamentu i Rady z wdrażania 
RRF 
Publikowanie zagregowanych 
danych w tabeli wyników RRF 

   
KOMISJA  

Ocena 

W trakcie wdrażania, na 
koniec 2024 r. 
Ocena ex post (2031 r.) 

W trakcie wdrażania, w lutym 
2024 r. 
Ocena ex post (2028 r.) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów i  rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Monitorowanie RRF jest powiązane z kamieniami milowymi 
i wartościami docelowymi 

74 Monitorowanie przez Komisję wdrożenia KPO różni się istotnie między 
poszczególnymi państwami członkowskimi, ponieważ kamienie milowe i wartości 
docelowe, podobnie jak dowody konieczne do zmierzenia postępów w osiąganiu tych 
kamieni milowych i wartości, są właściwe dla danego planu. Wszystkie państwa 
członkowskie muszą wyznaczyć centralny organ, który przesyła do Komisji 
skonsolidowane informacje sprawozdawcze i ponosi ogólną odpowiedzialność za 
monitorowanie wdrożenia KPO. 

75 Z RRF wiąże się szereg wymogów w zakresie sprawozdawczości. 

— Państwa członkowskie mają obowiązek przedstawiać Komisji dwa razy do roku – 
w kwietniu i październiku – sprawozdania na temat postępów w realizacji 
krajowych planów, a w szczególności w osiąganiu kamieni milowych i wartości 
docelowych. Przedkładanie tych sprawozdań odbywa się w ramach europejskiego 
semestru, przy czym sprawozdanie kwietniowe jest elementem krajowego 
programu reform168. 

— Ponadto w ramach europejskiego semestru państwa członkowskie są 
zobowiązane do składania dwa razy do roku, w lutym i sierpniu, sprawozdania na 
temat wspólnych wskaźników ustanowionych w odniesieniu do RRF w drodze 
aktu delegowanego169. 

— Komisja składa co roku Parlamentowi i Radzie sprawozdania z wdrażania RRF170. 
Pierwsze takie sprawozdanie roczne Komisja opublikowała w marcu 2022 r. 
Stwierdzono w nim, że proces wdrażania się rozpoczął171. 

                                                             
168 Art. 27 rozporządzenia w sprawie RRF. 

169 Art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2106 w sprawie uzupełnienia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 ustanawiającego 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przez określenie wspólnych 
wskaźników oraz szczegółowych elementów tabeli wyników w zakresie odbudowy 
i zwiększania odporności. 

170 Art. 31 rozporządzenia w sprawie RRF. 

171 COM(2022) 75, s. 77. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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— Jak zaplanowano, pod koniec lipca 2022 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi 
i Radzie jednorazowe sprawozdanie przeglądowe 172, w którym stwierdzono, że 
proces realizowania reform i inwestycji przewidzianych w KPO państw 
członkowskich się rozpoczął173. 

— Parlament może zapraszać co dwa miesiące przedstawicieli Komisji na spotkania 
w ramach dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania odporności 174. Do 
października 2022 r. odbyło się siedem takich spotkań. 

76 W niedawno opublikowanym sprawozdaniu Trybunał stwierdził, że kamienie 
milowe i wartości docelowe określone w ramach RRF są ukierunkowane raczej na 
produkty (a nawet na wkłady), a nie na wyniki. Znacznie ograniczy to możliwość 
pomiaru skuteczności działań i ostatecznie wpływu RRF na realizację celów polityki 
UE175. 

W polityce spójności aspekty dotyczące wyników nie są powiązane ze 
sprawozdawczością finansową 

77 Mechanizmy monitorowania wyników w ramach funduszy polityki spójności 
określono w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów. Mechanizmy te mają 
charakter wiążący dla wszystkich państw członkowskich i nie są powiązane 
z płatnościami, zarówno jeśli chodzi o terminy, jak i procedurę, z wyjątkiem 
uproszczonych metod rozliczania kosztów i finansowania niepowiązanego z kosztami, 
które są ukierunkowane na produkty: 

— Komitet monitorujący każdego programu obraduje co najmniej raz w roku i bada 
między innymi postępy w realizacji programu i osiąganiu odnośnych celów 
pośrednich i końcowych176. 

— Komisja analizuje osiągnięte wyniki wspólnie z danym państwem członkowskim na 
dorocznym spotkaniu w sprawie przeglądu wyników177. 

                                                             
172 Art. 16 rozporządzenia w sprawie RRF. 

173 Sprawozdanie Komisji z przeglądu wdrażania RRF, COM(2022) 383 final, s. 38. 

174 Art. 26 rozporządzenia w sprawie RRF. 

175 Sprawozdanie specjalne 21/2022, pkt 88–89. 

176 Art. 38 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

177 Art. 41 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0383&qid=1667836293806&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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— Każdy program zostanie objęty w 2025 r. przeglądem śródokresowym w celu 
określenia przydziału połowy finansowania na lata 2026 i 2027. W ramach 
przeglądu przeanalizowane zostaną między innymi postępy w osiąganiu celów 
pośrednich przy uwzględnieniu istotnych trudności napotkanych podczas 
wdrażania programu178.  

— Postępy w osiąganiu celów programu są również oceniane w końcowym 
sprawozdaniu z wykonania179. 

78 Państwa członkowskie muszą przekazywać Komisji dane na temat wdrażania 
programów polityki spójności częściej, niż czynią to w przypadku RRF. Dane na temat 
wykonania finansowego muszą bowiem przekazywać drogą elektroniczną pięć razy 
w roku, natomiast dane na temat wyników – dwa razy w roku180. W rozporządzeniu 
w sprawie wspólnych przepisów nie nałożono na Komisję wymogu corocznego 
przekazywania sprawozdań na ten temat Parlamentowi i Radzie, ale odpowiednie 
informacje są zawarte w dokumentach programowych dołączonych do projektu 
budżetu181 i w sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania stanowiącym element 
procedury udzielania absolutorium182. 

Dołożono starań, by zwiększyć przejrzystość danych z monitorowania, 
nie wyeliminowano jednak innych problemów 
W obu instrumentach przyjęto podobne podejścia mające zapewnić przejrzystość 
wykorzystania środków UE 

79 Komisja przyjęła w obu instrumentach podobne podejścia mające zapewnić 
przejrzystość wykorzystania środków UE i wykazać postępy w realizacji programów. 
W odniesieniu do RRF Komisja stworzyła ogólnodostępną platformę internetową 
nazywaną tabelą wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności 183. Pełni ona 
funkcję podobną do tej pełnionej przez platformę otwartych danych w przypadku 
funduszy polityki spójności (zob. ramka 15). 

                                                             
178 Art. 18 i art. 86 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

179 Art. 43 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

180 Art. 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

181 Art. 41 ust. 3 lit. h) rozporządzenia finansowego.  

182 Art. 318 TFUE. 

183 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2106. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
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Ramka 15 

Ogólnodostępne internetowe platformy danych na temat wyników 

Tabela wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności stworzona dla 
RRF184 zapewnia wgląd w postępy w realizacji programów. Zamieszcza się w niej 
dane na temat osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych, środków, na 
które zaciągnięto zobowiązania, i środków wypłaconych, tendencji dotyczących 
wspólnych wskaźników w obrębie sześciu filarów instrumentu. Publikowane są 
tam również analizy tematyczne 185. Komisja jest zobowiązana przepisami prawa 
do aktualizowania tabeli wyników co najmniej dwa razy do roku na podstawie 
danych przekazanych przez państwa członkowskie w ramach europejskiego 
semestru186. W rzeczywistości tabela aktualizowana jest częściej – przedstawia 
ona bieżące dane na temat płatności i osiągniętych kamieni milowych i wartości 
docelowych. 

Platforma otwartych danych dotyczących polityki spójności jest z kolei 
ogólnodostępną stroną internetową, na której w formie graficznej przedstawione 
są dane na temat finansowania i osiągnięć w ramach funduszy polityki 
spójności 187. Na platformie publikowane są najnowsze dostępne dane dotyczące 
programów realizowanych w okresie 2014–2020, w tym planowane kwoty, 
codzienne aktualizacje dotyczące unijnych płatności oraz coroczne informacje na 
temat osiągnięć w zakresie wspólnych wskaźników. Publikowane są też analizy 
tematyczne. Od października 2022 r. na platformie prezentowane są informacje na 
temat planowanych inwestycji i wartości docelowych wskaźników dla przyjętych 
już programów na lata 2021–2027. 

80 Zgodnie z wykładnią Komisji „państwa członkowskie są beneficjentami środków 
finansowych z RRF, które po wypłaceniu trafiają do budżetu krajowego”188. Środki 
z RRF muszą jednak wciąż być wykorzystywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami unijnymi i krajowymi, a państwa członkowskie – jako beneficjenci 
i podmioty otrzymujące pożyczki – muszą wspólnie z Komisją podjąć stosowne 
działania, aby taką zgodność zagwarantować. Ponadto państwa członkowskie muszą 
zapewnić, by odbiorcy końcowi podawali informacje, że otrzymali finansowanie 

                                                             
184 Tabela wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności 

185 Art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2106. 

186 Art. 27 i 30 rozporządzenia w sprawie RRF. 

187 Platforma otwartych danych dotyczących polityki spójności. 

188 COM(2022) 75, s. 73. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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unijne 189. Niemniej nie każde działanie przyczyniające się do realizowania reform 
i inwestycji wspieranych z RRF jest szczegółowo opisane w KPO lub w decyzjach 
wykonawczych Rady. Tym samym istnieje ryzyko, że unijne wsparcie finansowe 
zapewniane za pośrednictwem RRF nie będzie widoczne dla odbiorców i obywateli. 

Ograniczenia w danych z monitorowania 

81 Dane z monitorowania wykorzystuje się do pomiaru poczynionych postępów 
i osiągnięć unijnych interwencji. Najważniejszym źródłem takich danych są wspólne 
wskaźniki produktu i rezultatu, wraz z odnośnymi wartościami bazowymi, celami 
pośrednimi i końcowymi (w przypadku programów polityki spójności) oraz kamieniami 
milowymi i wartościami docelowymi (w przypadku KPO). Trybunał zwrócił już wcześniej 
uwagę na dużą liczbę wskaźników specyficznych dla poszczególnych programów190, 
których nie można ani zagregować w celu pomiaru wyników na szczeblu UE, ani 
wykorzystać do porównań między różnymi programami polityki spójności oraz między 
tymi programami i KPO191. Podobną uwagę można sformułować w odniesieniu do 
kamieni milowych i wartości docelowych w RRF. Wprowadzono jedynie niewielką 
liczbę wspólnych wskaźników mających mierzyć ogólne wyniki obu instrumentów na 
poziomie UE (zob. ramka 16). 

                                                             
189 Art. 34 ust. 2 rozporządzenia w sprawie RRF. 

190 Sprawozdanie specjalne 24/2021, pkt 42. Dokument analityczny z 2018 r. pt. „Przyszłość 
finansów UE – reforma sposobu funkcjonowania budżetu UE”, luty 2018 r., pkt 38. 
Sprawozdanie specjalne 02/2017 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”, pkt 106–109, 113–115, 131, 147. 

191 Dokument analityczny z 2018 r. pt. „Uproszczenie w realizacji polityki spójności po 2020 r.”, 
maj 2018 r., pkt 59. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_PL.pdf
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Ramka 16 

Dane z monitorowania 

Wskaźniki właściwe dla poszczególnych programów i dla KPO: 

— w okresie 2014–2020 ustanowiono ponad 22 000 wskaźników specyficznych 
dla poszczególnych programów. Liczba takich wskaźników dla okresu 2021–
2027 będzie znana po przyjęciu wszystkich programów; 

— w odniesieniu do KPO Rada ustanowiła do tej pory dużą liczbę kamieni 
milowych i wartości docelowych – łącznie 5 889, 2 166 dotyczących reform 
i 3 723 dotyczące inwestycji 192. W niektórych przypadkach kamienie milowe 
i wartości docelowe uzupełnione są o wartości pośrednie, co jeszcze bardziej 
zwiększa tę łączną liczbę193. 

Wspólne wskaźniki: 

— w okresie 2014–2020 w rozporządzeniach regulujących poszczególne 
fundusze ustanowiono 87 wspólnych wskaźników. Państwa członkowskie 
wybrały te wskaźniki, które były adekwatne dla krajowych programów 
polityki spójności, i określiły cele końcowe, które miały zostać osiągnięte na 
koniec okresu. Liczba wspólnych wskaźników wzrosła w okresie 2021–2027 
do 234. W ramach wszystkich programów podaje się informacje na temat 
wszystkich wspólnych wskaźników, niezależnie od tego, czy ustanowiono dla 
nich cele końcowe, czy też nie. 

— Na Komisję nałożono wymóg przyjęcia aktu delegowanego określającego 
wspólne wskaźniki do celów zmierzenia ogólnych rezultatów uzyskanych 
dzięki RRF194. W rozporządzeniu zdefiniowano 14 wspólnych wskaźników, 
z których większość była taka sama jak wskaźniki określone w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy polityki spójności 195. Dla wskaźników 
tych nie określono jednak odnośnych wartości docelowych i nie są one 
systemowo powiązane z poszczególnymi KPO. Dają one więc jedynie ogólny 
przegląd wyników RRF. 

 

                                                             
192 Dane na podstawie tabeli wyników RRF zgodnie ze stanem na październik 2022 r. 

193 Dokument roboczy służb Komisji pt. „Identifying Europe’s recovery needs”, SWD(2020) 98 
final, s. 36. Spośród państw członkowskich wybranych do kontroli wartości pośrednie 
wykorzystano w przypadku Hiszpanii i Rumunii. 

194 Art. 29 ust. 4 rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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82 Trybunał zwracał już w przeszłości uwagę na trudność w znalezieniu 
odpowiedniej równowagi między koniecznością uzyskania miarodajnych danych 
z monitorowania a potrzebą ograniczenia kosztów wytworzenia tych danych do 
racjonalnego poziomu196. Gromadzenie i przechowywanie danych na potrzeby tych 
wskaźników oraz odnośna sprawozdawczość stanowią istotną część kosztów 
administracyjnych. Niemniej w przypadku RRF każdy kamień milowy lub wartość 
docelowa pozwalają zmierzyć postępy w realizacji określonej reformy lub inwestycji, co 
stanowi z kolei podstawę do wypłaty środków. 

83 DG ECFIN dokonuje weryfikacji danych z monitorowania w przypadku RRF, 
natomiast w przypadku funduszy polityki spójności takie weryfikacje przeprowadzają 
DG REGIO i DG EMPL. Ponieważ jedna operacja może być finansowana z obu 
instrumentów i zważywszy że nie ma żadnych kontroli zapewniających, by dane 
z monitorowania nie dublowały się, istnieje ryzyko, że osiągnięcia jednej operacji mogą 
być zgłaszane w sprawozdawczości dwukrotnie. 

W przypadku obu instrumentów oceny ex post zostaną przeprowadzone 
za późno, by mogły zostać wykorzystane przy opracowywaniu wniosków 
ustawodawczych na następny okres 

84 W 2024 r. Komisja musi przeprowadzić oceny śródokresowe, a dwa lata po upływie 
okresów kwalifikowalności – oceny ex post obu instrumentów, aby zweryfikować ich 
długoterminowe oddziaływanie 197. Również państwa członkowskie muszą 
przeprowadzić oceny dotyczące jednego lub większej liczby kryteriów określonych 
w wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa198 (lub innych stosownych 
kryteriów) oraz wpływu poszczególnych programów199. 

                                                             
195 Załącznik do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2106. Załączniki I i II do 

rozporządzenia w sprawie EFRR i Funduszu Spójności. Załącznik I do rozporządzenia 
w sprawie EFS+. 

196 Sprawozdanie specjalne 02/2017, pkt 131–132 i 154. Dokument analityczny z 2019 r. pt. 
„Osiąganie zamierzonych wyników w obszarze polityki spójności”, czerwiec 2019 r., pkt 49. 

197 Art. 32 rozporządzenia w sprawie RRF. Art. 45 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów. 

198 SWD(2021) 305, s. 23. 

199 Art. 44 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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85 Komisja będzie dysponować wynikami ocen ex post dla obu instrumentów już po 
tym, jak sporządzi wnioski ustawodawcze dla ram polityki spójności na okres po 2027 r. 
Oznacza to, że przy sporządzaniu wniosków na następny okres można będzie 
wykorzystać jedynie wyniki ocen i przeglądów śródokresowych200. Tymczasem 
Trybunał zwrócił już uwagę wcześniej 201, że przepisy nie nakładają na Komisję wymogu, 
by skoordynowała oceny przeprowadzane w trakcie realizacji RRF i przegląd 
śródokresowy programów polityki spójności (zaplanowane odpowiednio na 2024 
i 2025 r.), choć przyjęcie zintegrowanego podejścia obejmującego oba te instrumenty 
mogłoby przynieść użyteczne wnioski. 

Koszty wdrożenia będą trudne do oszacowania w przypadku 
obu instrumentów 

86 Koszty wdrożenia instrumentu obejmują różne wydatki administracyjne (zob. 
ramka 17). 

Ramka 17 

Koszty wdrożenia danego instrumentu 

Działania związane z opracowaniem i wdrożeniem poszczególnych instrumentów 
generują koszty administracyjne na różnych szczeblach: 

— na szczeblu Komisji – są to wydatki związane z zatwierdzeniem programu oraz 
nadzorowaniem i weryfikowaniem realizacji programów, takie jak koszty 
personelu, badań, ocen, analiz, działań informacyjnych i doradztwa; 

— na szczeblu państw członkowskich – są to wydatki związane 
z opracowywaniem programów i zarządzaniem nimi, monitorowaniem, 
oceną, działaniami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz kontrolą 
i audytem, takie jak koszty personelu, doradztwa i koszty IT. 

                                                             
200 Dokument analityczny z 2019 r. pt. „Osiąganie zamierzonych wyników w obszarze polityki 

spójności”, czerwiec 2019 r., pkt 107 i 109. 

201 Sprawozdanie specjalne 24/2021, pkt 81 i 124 oraz zalecenie 2 lit. b). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_PL.pdf
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87 Obliczenie kosztów wdrożenia funduszy polityki spójności nie jest zadaniem 
łatwym. Koszt pomocy technicznej świadczonej państwom członkowskim jest 
pokrywany z budżetu UE, jest to zatem znana kwota. Natomiast na temat innych 
kosztów administracyjnych dostępnych jest niewiele informacji lub nie ma tych 
informacji wcale. W związku z tym Komisja przeprowadza badania w celu oszacowania 
tych ogólnych kosztów administracyjnych. Ostatnie takie badanie zostało 
opublikowane w 2018 r.202 We wcześniejszym sprawozdaniu Trybunał stwierdził, że 
koszty wdrażania polityki spójności są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi 
programami europejskimi i międzynarodowymi. Zauważył jednocześnie, że dane 
wykorzystane w odnośnych badaniach były niespójne i niekompletne i niejednolite203. 

88 Podobnie trudno będzie oszacować koszty wdrożenia RRF. Jedną z istotnych 
przyczyn tych trudności jest nieuwzględnienie w rozporządzeniu w sprawie RRF 
wymogu, by przekazywać Komisji informacje na temat kosztów administracyjnych. 

  

                                                             
202 Komisja (Spatial Foresight and t33), „New assessment of ESIF administrative costs and 

burden”, 2018. 

203 Sprawozdanie specjalne 07/2020 pt. „Wdrażanie polityki spójności – koszty są stosunkowo 
niskie, ale dostępne informacje nie wystarczają, by oszacować oszczędności z tytułu 
uproszczenia procedur”, pkt 41 i 67. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_PL.pdf
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Kontrole i audyty 

Odmienne przepisy dotyczące kontroli i audytu 

89 Ramy kontroli i audytu muszą być zaprojektowane w taki sposób, by 
zagwarantować, że fundusze UE będą wdrażane zgodnie z zasadami należytego 
zarządzania finansami 204, będą legalne i prawidłowe 205 i że zostanie zapewniona 
ochrona interesów finansowych UE206. Ramy te muszą być dostosowane do czynników 
ryzyka, z jakimi wiąże się unijna forma wsparcia finansowego właściwa dla danego 
instrumentu. 

90 W obu przypadkach państwa członkowskie odpowiadają za wdrożenie ram 
kontroli i audytu, które mają zapewnić Komisji wystarczającą pewność pozwalającą na 
dokonanie płatności, natomiast Komisja przeprowadza dodatkowe weryfikacje w celu 
sprawdzenia wiarygodności ram przy sporządzaniu rocznych sprawozdań z działalności 
i poświadczenia wiarygodności składanego do celów procedury udzielania 
absolutorium (zob. rys. 10). 

                                                             
204 Art. 33 rozporządzenia finansowego. 

205 Art. 36 ust. 2 rozporządzenia finansowego. 

206 Art. 135 rozporządzenia finansowego. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
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Rys. 10 – Kontrole i audyty 

RODZAJ 
KONTROLI POLITYKA SPÓJNOŚCI RRF 

KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT 

PRZED 
DOKONANIEM 
PŁATNOŚCI 

Państwa członkowskie poświadczają 
prawidłowe funkcjonowanie swoich 
systemów zarządzania i kontroli 

Komisja przeprowadza ocenę systemów 
kontroli danego państwa 
członkowskiego przy zatwierdzaniu 
umów partnerstwa i programów 

Państwa członkowskie opisują krajowe 
systemy kontroli wewnętrznej w KPO 

Komisja dokonuje oceny systemów 
kontroli danego państwa członkowskiego 
i w razie potrzeby określa dodatkowe 
kamienie milowe 

W MOMENCIE 
DOKONYWANIA 
PŁATNOŚCI 

Działanie na poziomie państwa 
członkowskiego 
o Legalność i prawidłowość płatności 

ocenia się na podstawie 
poprawności i prawdziwości 
wydatków oraz zgodności 
z obowiązującymi przepisami 
unijnymi i krajowymi 

o Instytucje zarządzające 
przeprowadzają kontrole 
pierwszego szczebla dotyczące 
operacji i wykluczają nieprawidłowe 
wydatki zadeklarowane przez 
beneficjentów 

o Instytucje audytowe poświadczają 
wiarygodność zadeklarowanych 
wydatków, systemów zarządzania 
i kontroli oraz zestawień wydatków 

Komisja przeprowadza czynności 
audytowe i kontrolne, w tym kontrole 
systemowe i kontrole obejmujące próby 
operacji 

Działanie na poziomie państwa 
członkowskiego 
o Legalność i prawidłowość płatności 

oceniana jest na podstawie 
osiągnięcia kamieni milowych 
i wartości docelowych  

o Należy zapewnić zgodność 
z obowiązującymi przepisami 
unijnymi i krajowymi, aby chronić 
interesy finansowe UE 

Komisja ocenia, czy kamienie milowe 
i wartości docelowe zostały osiągnięte 
w sposób zadowalający; jeśli nie, płatność 
jest wstrzymywana w całości lub w części 

PO DOKONANIU 
PŁATNOŚCI 

Komisja:  
o przeprowadza kontrole zgodności 

dotyczące legalności 
i prawidłowości zadeklarowanych 
wydatków oraz kontrole 
systemowe; 

o zawiesza płatności związane 
z wydatkami, w przypadku których 
wystąpiła nieprawidłowość lub 
poważne uchybienie. 

Komisja przeprowadza:  
o kontrole ex post osiągnięcia kamieni 

milowych i wartości docelowych 
zgłoszonych przez państwa 
członkowskie po przeprowadzeniu 
oceny ryzyka; 

o kontrole systemowe dotyczące 
systemów gromadzenia danych 
z monitorowania (przed płatnością 
lub po dokonaniu płatności); 

o kontrole systemowe dotyczące 
środków ochrony interesów 
finansowych UE oraz kontrole ad hoc 
w przypadkach, gdy podejrzewa się 
wystąpienie poważnych 
nieprawidłowości 

KONTROLA 
ZEWNĘTRZNA 

Realizowana przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy 

Realizowana przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów i  rozporządzenia w sprawie RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Weryfikacje w ramach polityki spójności dotyczą przede wszystkim 
prawidłowości zadeklarowanych wydatków 

91 W przypadku polityki spójności kontrole i audyty są ukierunkowane głównie na 
kwalifikowalność kosztów poniesionych przez beneficjentów i zadeklarowanych przez 
instytucje zarządzające w ramach poszczególnych programów. Na państwach 
członkowskich ciążą pewne określone obowiązki w związku z tymi weryfikacjami 207 
(zob. ramka 18). 

                                                             
207 Art. 63 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Motyw 55 rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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Ramka 18 

Ramy kontroli i audytu dotyczące funduszy polityki spójności na 
szczeblu państw członkowskich 

Instytucje wdrażające programy w państwach członkowskich muszą spełniać 
szczegółowe wymogi: 

— W przypadkach, gdy wydatki są refundowane w oparciu o faktycznie 
poniesione koszty, instytucje zarządzające muszą sprawdzić, czy wydatki są 
zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi 
zamówień publicznych i pomocy państwa, oraz czy spełniają warunki 
udzielenia wsparcia określone dla danego programu208. W przypadku 
uproszczonych metod rozliczania kosztów i finansowania niepowiązanego 
z kosztami weryfikacje zarządcze mają na celu wyłącznie sprawdzenie, czy 
warunki refundacji kosztów przez Komisję zostały spełnione 209. Instytucje 
zarządzające powinny również dysponować danymi na temat beneficjentów 
rzeczywistych odbiorców finansowania210 oraz publikować wykaz operacji 
wybranych do objęcia wsparciem, ze wskazaniem beneficjentów211. 

— Instytucje audytowe z kolei muszą przedłożyć Komisji roczne sprawozdanie 
z kontroli oraz opinię audytową, w której poświadcza się legalność 
i prawidłowość zadeklarowanych wydatków, skuteczne działanie systemów 
zarządzania i kontroli oraz kompletność, rzetelność i prawdziwość zestawień 
wydatków212. 

                                                             
208 Art. 74 ust. 1 lit. a), art. 95 ust. 3 oraz motyw 34 rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów. 

209 Art. 94 ust. 3 i art. 95 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

210 Art. 69 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

211 Art. 49 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

212 Art. 77 ust. 3 i motyw 63 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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92 Komisja uzyskuje pewność niezbędną do dokonania płatności głównie dzięki 
kontrolom prawidłowości zadeklarowanych wydatków przeprowadzanym przez organy 
krajowe oraz kontrolom systemowym przeprowadzanym przez służby samej Komisji. 
W rozporządzeniu zawarto również szczegółowe przepisy dotyczące obowiązkowych 
prac audytowych na szczeblu państw członkowskich, w tym zapewnienia właściwej 
ścieżki audytu, szablonów i harmonogramu audytów213. Komisja odgrywa przy tym rolę 
nadzorczą i dzięki własnym pracom audytowym upewnia się, że systemy ustanowione 
przez państwa członkowskie funkcjonują w sposób skuteczny i efektywny214. 

93 Trybunał zwracał już uwagę na uchybienia w pracach instytucji audytowych 
w państwach członkowskich oraz w nadzorze sprawowanym przez Komisję w tym 
zakresie 215. Uchybienia te występują w dużej części pakietów dokumentów na 
potrzeby poświadczenia wiarygodności 216. Ostatnio kontrolerzy Trybunału zwrócili 
uwagę na konieczność dalszego doprecyzowania mechanizmów poświadczania Komisji 
wydatków w przypadkach, gdy stosuje się model finansowania niepowiązanego 
z kosztami 217. 

Kontrole w ramach RRF dotyczą głównie tego, czy kamienie milowe 
i wartości docelowe osiągnięto w sposób zadowalający 

94 Ramy kontroli i audytu RRF dotyczą głównie osiągnięcia w sposób zadowalający 
wyznaczonych kamieni milowych i wartości docelowych. Uwzględniono w nich również 
odpowiedzialność państw członkowskich za zagwarantowanie, że instrument jest 
wdrażany zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi (zob. ramka 19). 

                                                             
213 Art. 70 i 77–82 oraz załączniki XIII i XIX–XXII rozporządzenia w sprawie wspólnych 

przepisów. 

214 Art. 70 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

215 Sprawozdanie specjalne 26/2021 pt. „Prawidłowość wydatkowania środków w obszarze 
unijnej polityki spójności – Komisja co roku przedstawia informacje na temat minimalnego 
szacowanego poziomu błędu, ale nie są one ostateczne”, pkt 26, 29, 39 i 84. Sprawozdania 
roczne za 2020 r., pkt 5.38. Sprawozdania roczne za 2019 r., pkt 5.39. 

216 Sprawozdania roczne za 2021 r., pkt 5.41–5.42.  

217 Sprawozdanie specjalne 24/2021, pkt 128 i zalecenie 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_PL.pdf
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Ramka 19 

Ramy kontroli i audytu dotyczące RRF na szczeblu państw 
członkowskich 

— Państwa członkowskie są zobowiązane stworzyć system kontroli 
wewnętrznej, aby zagwarantować, że wykorzystanie środków z RRF jest 
zgodne z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi. Mogą 
wykorzystać do tego celu krajowe systemy zarządzania budżetem218. Są 
ponadto zobowiązane monitorować dane na temat końcowych odbiorców 
środków z RRF i prowadzić wykaz sfinansowanych działań219, nawet jeśli 
informacje te nie są udostępniane publicznie. O informacje te mogą się 
zwrócić do celów audytu i kontroli Komisja, OLAF, Prokuratura Europejska 
bądź Europejski Trybunał Obrachunkowy220. 

— Do obowiązków państw członkowskich w tej dziedzinie należy również 
przeprowadzanie audytów. Państwa członkowskie muszą określić w swoich 
KPO, jaki organ krajowy jest odpowiedzialny za audyty. Do każdego wniosku 
o płatność należy załączyć podsumowanie przeprowadzonych audytów, 
w tym stwierdzonych uchybień i podjętych działań naprawczych221. 

95 Przy zatwierdzaniu KPO Komisja dokonała oceny systemów kontroli i audytu 
opisanych przez państwa członkowskie 222. Ocena ta nie obejmowała zagrożeń 
związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych 
i pomocy państwa. Wszystkie 26 ram opisane w KPO przyjętych w okresie do 
października 2022 r. oceniono jako odpowiednie. W 19 przypadkach Komisja uzgodniła 
z danym państwem członkowskim konkretne kamienie milowe w celu wyeliminowania 
stwierdzonych niedociągnięć przed dokonaniem pierwszej płatności 223 (warunek ten 
nie obejmuje płatności zaliczkowych). 

                                                             
218 Art. 22 ust. 1 rozporządzenia w sprawie RRF. 

219 Art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia w sprawie RRF. 

220 Art. 22 ust. 2 lit. e) rozporządzenia w sprawie RRF. 

221 Art. 22 ust. 2 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia w sprawie RRF. 

222 Art. 19 ust. 3 lit. j), art. 24 ust. 3 i motyw 18 rozporządzenia w sprawie RRF oraz kryterium 
2.10 w załączniku V do tego rozporządzenia. 

223 SWD(2021) 12, część 1/2, s. 48. COM(2022) 75, s. 74. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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96 Ponadto w marcu 2021 r. – zanim zostały złożone jakiekolwiek KPO – Komisja 
udostępniła państwom członkowskim listę kontrolną, która miała ułatwić im 
przeprowadzenie oceny własnej systemów kontroli. Niemniej niektóre aspekty 
metodyki kontroli stosowanej przez Komisję, odnoszące się przykładowo do ścieżki 
audytu i metod doboru próby, zostały doprecyzowane dopiero po przyjęciu planów 
krajowych. Komisja zakończyła prace nad swoją metodyką kontroli dopiero w grudniu 
2021 r., po tym, jak otrzymała już pierwsze wnioski o płatność. Mogło to wywołać 
niepewność co do obowiązków w zakresie kontroli i audytu, zaś niepewność ta mogła 
z kolei skutkować niespójnym stosowaniem przepisów w poszczególnych państwach 
członkowskich. 

97 Komisja uzyskuje pewność konieczną do dokonania płatności głównie na 
podstawie kontroli dokumentacji dotyczącej osiągnięcia w zadowalającym stopniu 
kamieni milowych i wartości docelowych powiązanych z daną transzą środków. 
W okresie realizacji Komisja przeprowadza również kontrole systemowe dotyczące 
systemu gromadzenia danych z monitorowania w państwach członkowskich. Te 
kontrole systemowe mogą być przeprowadzane przed płatnością lub już po jej 
dokonaniu. Ponadto Komisja może też przeprowadzać kontrole ex post w odniesieniu 
do sprawozdawczości dotyczącej kamieni milowych i wartości docelowych 
w państwach członkowskich. Tego rodzaju kontrole przeprowadza się już po dokonaniu 
płatności. Trybunał prowadzi obecnie kontrolę, której przedmiotem są ramy kontroli 
i audytu dotyczące RRF. Publikację odnośnego sprawozdania zaplanowano na 2023 r. 

Metoda zawieszania płatności lub dokonywania płatności częściowych 
w związku z nieosiągnięciem kamieni milowych i wartości docelowych 
w ramach RRF wymaga doprecyzowania 

98 Trybunał zwrócił już uwagę wcześniej, że w polityce spójności nie przewidziano 
żadnych środków zapobiegawczych lub korekt finansowych w razie uzyskania 
niezadowalających rezultatów224. Takie samo podejście utrzymano w odniesieniu do 
okresu 2021–2027. Komisja ma jednak obowiązek organizować, wspólnie z danym 
państwem członkowskim, roczne spotkania w sprawie przeglądu wyników dla każdego 
programu, aby monitorować postępy w osiąganiu uzgodnionych celów pośrednich 
                                                             
224 Sprawozdanie specjalne 04/2017 pt. „Ochrona budżetu UE przed nieprawidłowymi 

wydatkami – w latach 2007–2013 Komisja w coraz większym stopniu stosowała środki 
zapobiegawcze i korekty finansowe w obszarze spójności”, pkt 25. Sprawozdanie specjalne 
36/2016 pt. „Ocena mechanizmów zamknięcia programów rozwoju obszarów wiejskich 
i programów w obszarze spójności na lata 2007–2013”, pkt 48. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_PL.pdf
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i końcowych. W razie wystąpienia istotnych odchyleń, które mogłyby wpłynąć 
niekorzystnie na wdrażanie programu, państwo członkowskie musi podjąć działania 
naprawcze i poinformować o tym Komisję w ciągu trzech miesięcy225. 

99 Rozwiązania stosowane w przypadku RRF są odmienne – Komisja musi zawiesić 
całość lub część płatności, jeśli uzna, że jeden lub większa liczba kamieni milowych lub 
wartości docelowych nie zostały w sposób zadowalający osiągnięte. Po zawieszeniu 
płatności Komisja musi zmniejszyć kwotę wsparcia, chyba że państwa członkowskie 
zaradzą zaistniałej sytuacji w terminie sześciu miesięcy226. Komisja wciąż musi 
doprecyzować metodę określania, jaka część płatności ma zostać zawieszona lub 
odjęta w związku z nieosiągnięciem kamieni milowych i wartości docelowych. Trybunał 
zwrócił już uwagę na tę kwestię w sprawozdaniu rocznym za 2021 r.227 Brak jasno 
określonej metody pociąga za sobą ryzyko, że częściowe redukcje płatności nie będą 
dokonywane w sposób spójny dla różnych państw członkowskich. 

Sposób stosowania rozwiązań służących ochronie interesów UE 
w przypadku RRF wymaga dalszego doprecyzowania 

Zatrzymywanie płatności jest koniecznym rozwiązaniem służącym 
ochronie budżetu UE w ramach funduszy polityki spójności 

100 Zatrzymywanie płatności chroni budżet UE przed finansowymi konsekwencjami 
błędów w zestawieniach poniesionych wydatków składanych przez państwa 
członkowskie. Błędy te mogą zostać wykryte już po wypłacie środków. W ramach 
polityki spójności Komisja zatrzymuje płatności w odniesieniu do każdej płatności 
okresowej. W okresie 2021–2027 odsetek zatrzymywanych płatności obniżono do 
5%228 (w poprzednim okresie wynosił on 10%). Trybunał już wcześniej zalecił zmianę 
przepisów w celu zagwarantowania adekwatnej ochrony zatrzymanych płatności przed 
zwolnieniem tych kwot229. 

                                                             
225 Art. 41 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

226 Art. 24 ust. 6 i 8 rozporządzenia w sprawie RRF. 

227 Sprawozdania roczne za 2021 r., pkt 10.28 i zalecenie 10.2. 

228 Art. 93 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Art. 130 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na okres 2014–2020. 

229 Sprawozdanie specjalne 26/2021, pkt 77 i zalecenie 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_PL.pdf
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101 Mechanizmu tego rodzaju nie wprowadzono w przypadku RRF, ponieważ 
Komisja uzgadnia warunki wypłaty środków z wyprzedzeniem, podczas negocjowania 
KPO. Przed zatwierdzeniem płatności ocenia jedynie, czy osiągnięte zostały 
odpowiednie kamienie milowe i wartości docelowe.  

W przypadku funduszy polityki spójności Komisja może zawieszać 
płatności i stosować korekty finansowe w celu ochrony interesów 
finansowych UE 

102 Rozwiązania służące ochronie budżetu UE mają zapewnić, że sfinansowane 
zostaną jedynie prawidłowe wydatki. W pierwszej kolejności to na państwach 
członkowskich spoczywa odpowiedzialność za wykrywanie i korygowanie 
nieprawidłowości oraz zapobieganie im230. Jeśli zadania te nie zostaną wypełnione 
prawidłowo, Komisja może wdrożyć szereg dodatkowych środków, aby chronić budżet 
UE. 

103 W przypadku funduszy polityki spójności Komisja może zawiesić płatność do 
momentu, aż państwa członkowskie nie podejmą koniecznych działań naprawczych, 
a w razie konieczności nałożyć korekty finansowe (zob. ramka 20). 

                                                             
230 Art. 103 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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Ramka 20 

Stosowanie korekt finansowych i zawieszanie płatności w celu 
ochrony budżetu UE w ramach polityki spójności 

W obszarze polityki spójności korekty finansowe stosowane są w przypadkach, gdy 
nieprawidłowy wydatek został zadeklarowany lub zatwierdzony przez państwo 
członkowskie. Komisja może nałożyć korekty w razie poważnych niedociągnięć 
w systemach zarządzania i kontroli państwa członkowskiego, które doprowadziły 
do powstania błędów systemowych, lub w odniesieniu do poszczególnych 
nieprawidłowości 231. W zależności od tego, na ile poważne są stwierdzone 
niedociągnięcia, Komisja może zastosować korektę ryczałtową w wymiarze 5%, 
10%, 25%, a nawet 100%232. Nie musi to jednak skutkować zmniejszeniem kwoty 
wsparcia udostępnionego na rzecz programu, ponieważ w ramach innych działań 
można zgłosić inne, prawidłowe wydatki 233. Sytuacja będzie zależała w praktyce od 
zdolności państwa członkowskiego do zadeklarowania takich dodatkowych 
wydatków. Właściwy organ w państwie członkowskim musi odzyskać wszelkie 
nieprawidłowe kwoty wypłacone beneficjentom234. 

Korekty finansowe netto są stosowane w ramach polityki spójności 
w przypadkach, gdy nieprawidłowość nie została odpowiednio skorygowana przez 
państwo członkowskie. Dopiero korekta finansowa netto pociąga za sobą utratę 
wsparcia finansowego przyznanego na rzecz danego państwa członkowskiego 
z budżetu UE235. 

Wreszcie w ramach działań zapobiegawczych Komisja może również wstrzymać 
lub zawiesić płatności 236. Skutkuje to odroczeniem płatności z budżetu UE, co 
zwiększa presję na państwo członkowskie, by podjęło konieczne działania 
naprawcze 237. 

                                                             
231 Art. 104 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

232 Art. 104 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i załącznik XXV do tego 
rozporządzenia. 

233 Art. 104 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

234 Art. 69 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

235 Art. 104 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

236 Art. 96 i 97 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

237 Sprawozdanie specjalne 04/2017, pkt 14–17 i ramka 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_PL.pdf
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104 Trybunał zauważył już wcześniej, że w przypadku funduszy polityki spójności 
z okresu 2007–2013 Komisja coraz częściej podejmowała działania zapobiegawcze 
i stosowała korekty finansowe. Odnotował też, że przepisy dotyczące okresu 2014–
2020 istotnie zwiększyły zdolności Komisji do ochrony budżetu UE przed 
nieprawidłowymi wydatkami 238. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez 
Trybunał do 2021 r. Komisja nie nałożyła żadnych korekt finansowych netto za okres 
2014–2020239. 

W przypadku RRF Komisja w większym stopniu polega na skuteczności 
systemów krajowych, jeśli chodzi o ochronę interesów finansowych UE 

105 W przypadku RRF Komisja ma prawo, by proporcjonalnie zmniejszyć kwotę 
wsparcia finansowego przyznanego państwom członkowskim oraz odzyskać wszelkie 
należne kwoty bądź zażądać przedterminowej spłaty pożyczek. Komisja może podjąć 
takie działania w przypadkach poważnych nieprawidłowości takich jak nadużycia 
finansowe, korupcja lub konflikty interesów, w przypadkach poważnego naruszenia 
obowiązków, jak również w przypadkach podania przez państwa członkowskie 
nieprawidłowych informacji na temat osiągnięcia kamieni milowych i wartości 
docelowych240.  

106 Aby móc odzyskać środki lub zwrócić się o wcześniejszą spłatę pożyczek, 
Komisja musi ustalić, że doszło do takich nieprawidłowości bądź poważnych naruszeń 
obowiązków. Jeśli niedociągnięcie występujące w systemie kontroli stosowanym przez 
dane państwo członkowskie do celów RRF prowadzi do poważnego naruszenia 
postanowień umowy w sprawie finansowania, Komisja może zmniejszyć kwotę 
wsparcia finansowego UE i odzyskać 5%, 10%, 25% lub nawet 100% kwoty wkładu 
finansowego przyznanego państwu członkowskiemu lub, w przypadku pożyczki, 
zwrócić się o jej wcześniejszą spłatę241. Niemniej w odróżnieniu od funduszy polityki 
spójności brak jest wspólnych ram kontroli, ponieważ w procesie wdrażania RRF 
państwa członkowskie korzystają z własnych systemów krajowych. Wobec braku 
dalszych kryteriów i wytycznych co do sposobu odzyskiwania środków przez Komisję 
istnieje ryzyko, że te ryczałtowe stawki nie będą stosowane w sposób spójny do 
różnych państw członkowskich. 

                                                             
238 Sprawozdanie specjalne 04/2017, pkt 141–143 i 149. 

239 Sprawozdania roczne za 2021 r., pkt 1.44. Sprawozdania roczne za 2020 r., pkt 1.43. 

240 Art. 22 ust. 5 rozporządzenia w sprawie RRF. 

241 Art. 22 ust. 5 rozporządzenia w sprawie RRF. Art. 19 umowy w sprawie finansowania. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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107 Komisja ponosi ostateczną odpowiedzialność za wykonanie budżetu UE, bez 
względu na tryb zarządzania242. W szczególności Komisja musi zagwarantować, że 
interesy finansowe UE są skutecznie chronione. W tym celu musi uzyskać od państw 
członkowskich wystarczającą pewność, że wdrażają one RRF zgodnie z przepisami 
unijnymi i krajowymi. W porównaniu z funduszami polityki spójności Komisja polega 
też w większym stopniu na skutecznym wykrywaniu i korygowaniu nieprawidłowości 
oraz zapobieganiu im przez systemy krajowe, a także na terminowym przekazywaniu 
informacji na ten temat przez państwa członkowskie. Niemniej Komisja uważa, że 
może zatwierdzać płatności, gdy kamienie milowe i wartości docelowe zostały 
osiągnięte 243, nawet jeśli posiada informacje o nieprawidłowościach w wykorzystaniu 
środków wykrytych na szczeblu państw członkowskich.  

Państwa członkowskie mogą korzystać z różnych systemów do zgłaszania 
nieprawidłowości wykrytych odpowiednio w funduszach polityki 
spójności i RRF 

108 Ochrona interesów finansowych UE obejmuje również działania podejmowane 
w celu zwalczania wszelkich nielegalnych działań, które mogą wpływać na budżet 
UE244. Ochrona taka wymaga ustanowienia na szczeblu państw członkowskich systemu 
zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktów interesów, a także 
przeprowadzania przez Komisję kontroli zgodnie ze strategią kontroli RRF.  

109 W przypadku funduszy polityki spójności państwa członkowskie muszą zgłaszać 
wykryte przez siebie nieprawidłowości w stworzonym przez Komisję systemie 
zarządzania nieprawidłowościami 245, a wydatki objęte badaniem wyklucza się 
z zestawień wydatków246. Obowiązkowe informacje przekazywane na tym etapie 
obejmują tożsamość beneficjentów, których dotyczą nieprawidłowości. W przypadku 
RRF państwa członkowskie nie są prawnie zobowiązane do zgłaszania 
nieprawidłowości w systemie zarządzania nieprawidłowościami, ale mogą podawać 
takie informacje na zasadzie dobrowolności. Państwa członkowskie muszą natomiast 

                                                             
242 Sprawozdania roczne za 2021 r., pkt 1.33. 

243 Art. 24 rozporządzenia w sprawie RRF. 

244 Art. 325 TFUE. 

245 Art. 69 ust. 12 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

246 Art. 98 ust. 6 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i załącznik XVIII do tego 
rozporządzenia. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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zgłaszać przypadki podejrzeń nadużyć finansowych w swojej deklaracji zarządczej 
towarzyszącej wnioskowi o płatność. 

Potencjał zintegrowanych narzędzi do eksploracji danych i punktowej 
oceny ryzyka nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany w ramach polityki 
spójności ani RRF 

110 Niemal dziesięć lat temu Komisja stworzyła jednolite narzędzie do eksploracji 
danych i punktowej oceny ryzyka o nazwie Arachne. Miały być w nim zamieszczane 
dane na temat niewiarygodnych podmiotów gospodarczych247. Komisja zaleciła 
państwom członkowskim, by korzystały z tego narzędzia w odniesieniu do obu 
instrumentów. Użyteczność narzędzia zależy jednak od danych zamieszczonych w nim 
przez państwa, a tymczasem nie wszystkie z niego obecnie korzystają248. Dotychczas 19 
państw członkowskich zobowiązało się korzystać z narzędzia Arachne w odniesieniu do 
RRF. Zgodnie ze stanem na październik 2022 r. nie było jeszcze jasne, jak wiele państw 
członkowskich zobowiązało się korzystać z niego w odniesieniu do programów polityki 
spójności na lata 2021–2027. 

111 Trybunał zwracał już w przeszłości uwagę na potencjał narzędzia Arachne jako 
skutecznego instrumentu zapobiegania nadużyciom finansowym249. Niemniej 
niedawno kontrolerzy Trybunału ustalili, że przydatność Arachne jest ograniczona ze 
względu na ograniczony zakres stosowania narzędzia w ramach zarządzania 
dzielonego250. Przykładowo system zarządzania nieprawidłowościami nie jest 
powiązany z Arachne. Zmiana przepisów rozporządzenia finansowego będzie okazją, by 
uczynić korzystanie ze zintegrowanych narzędzi do eksploracji danych i punktowej 
oceny ryzyka obowiązkowym we wszystkich trybach wykonania budżetu w okresie po 
2027 r.  

                                                             
247 Art. 22 ust. 4 rozporządzenia w sprawie RRF i motyw 72 rozporządzenia w sprawie 

wspólnych przepisów. 

248 Roczne sprawozdanie z działalności Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
za 2020 r., s. 55. Sprawozdanie specjalne 01/2019 pt. „Zwalczanie nadużyć finansowych 
w wydatkowaniu środków UE – konieczne jest podjęcie działań”, pkt 86. 

249 Sprawozdanie specjalne 01/2019, pkt 85–88 i zalecenie 3.3. Sprawozdanie specjalne 
10/2015 pt. „Należy zintensyfikować wysiłki zmierzające do rozwiązania problemów 
dotyczących zamówień publicznych w obszarze unijnej polityki spójności”, pkt 90–94 
i zalecenie 6. 

250 Sprawozdanie specjalne 11/2022 pt. „Ochrona budżetu UE – należy usprawnić 
wykorzystanie czarnych list”, pkt 85. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_PL.pdf
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Uwagi końcowe 
112 Niniejszy przegląd wskazuje na istotne podobieństwa między Instrumentem na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) a funduszami polityki spójności. 
Jednocześnie występują między nimi liczne różnice wynikające z różnych celów 
przyświecających tym instrumentom – polityka spójności jest główną długoterminową 
polityką inwestycyjną UE mającą na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, 
społecznego i terytorialnego państw członkowskich i regionów, podczas gdy RRF jest 
tymczasowym narzędziem ustanowionym w reakcji na sytuację kryzysową, które ma 
złagodzić skutki pandemii COVID-19 dla gospodarek państw członkowskich i zwiększyć 
odporność UE i państw członkowskich na przyszłe wstrząsy. 

113 Zarówno fundusze polityki spójności na okres 2021–2027, jak i RRF znajdują się 
wciąż na wczesnym etapie realizacji. Wdrażanie RRF równocześnie z funduszami 
polityki spójności stanowi dobrą okazję do przyjrzenia się, jak różnice w ramach 
regulacyjnych wpływają na sam proces wdrażania i uzyskane rezultaty.  

Niniejszy przegląd został przyjęty przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 
w Luksemburgu na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2022 r. 

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

 

 Tony Murphy 
 Prezes 
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Załączniki 

Załącznik I – Wcześniejsze publikacje Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego 

Sprawozdania specjalne 
— Sprawozdanie specjalne 10/2015 pt. „Należy zintensyfikować wysiłki zmierzające 

do rozwiązania problemów dotyczących zamówień publicznych w obszarze unijnej 
polityki spójności” 

— Sprawozdanie specjalne 36/2016 pt. „Ocena mechanizmów zamknięcia 
programów rozwoju obszarów wiejskich i programów w obszarze spójności na 
lata 2007–2013” 

— Sprawozdanie specjalne 02/2017 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” 

— Sprawozdanie specjalne 04/2017 pt. „Ochrona budżetu UE przed 
nieprawidłowymi wydatkami – w latach 2007–2013 Komisja w coraz większym 
stopniu stosowała środki zapobiegawcze i korekty finansowe w obszarze 
spójności” 

— Sprawozdanie specjalne 17/2018 pt. „Działania Komisji i państw członkowskich 
podjęte w ostatnich latach programów z okresu programowania 2007–2013 
przyspieszyły powolną absorpcję środków, lecz były niewystarczająco 
skoncentrowane na rezultatach” 

— Sprawozdanie specjalne 01/2019 pt. „Zwalczanie nadużyć finansowych 
w wydatkowaniu środków UE – konieczne jest podjęcie działań” 

— Sprawozdanie specjalne 07/2020 pt. „Wdrażanie polityki spójności – koszty są 
stosunkowo niskie, ale dostępne informacje nie wystarczają, by oszacować 
oszczędności z tytułu uproszczenia procedur” 

— Sprawozdanie specjalne 10/2020 pt. „Unijna infrastruktura transportowa – należy 
przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na 
poziomie całej sieci” 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_PL.pdf
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— Sprawozdanie specjalne 16/2020 pt. „Europejski semestr – zalecenia dla 
poszczególnych krajów uwzględniają wprawdzie istotne kwestie, ale wymagają 
skuteczniejszego wdrażania” 

— Sprawozdanie specjalne 14/2021 pt. „Współpraca międzyregionalna – potencjał 
regionów transgranicznych w Unii Europejskiej nie jest jeszcze w pełni 
wykorzystywany” 

— Sprawozdanie specjalne 24/2021 pt. „Finansowanie oparte na wynikach 
w obszarze polityki spójności – pomimo ambitnych zamierzeń w okresie 2014–
2020 nadal występowały przeszkody” 

— Sprawozdanie specjalne 26/2021 pt. „Prawidłowość wydatkowania środków 
w obszarze unijnej polityki spójności – Komisja co roku przedstawia informacje na 
temat minimalnego szacowanego poziomu błędu, ale nie są one ostateczne” 

— Sprawozdanie specjalne 11/2022 pt. „Ochrona budżetu UE – należy usprawnić 
wykorzystanie czarnych list” 

— Sprawozdanie specjalne 21/2022 pt. „Ocena krajowych planów odbudowy 
i zwiększania odporności dokonana przez Komisję – ogólnie właściwa, lecz 
wdrażanie planów jest obarczone ryzykiem” 

Przeglądy i dokumenty analityczne 
— Dokument analityczny z 2018 r. pt. „Przyszłość finansów UE – reforma sposobu 

funkcjonowania budżetu UE”, luty 2018 r. 

— Dokument analityczny z 2018 r. pt. „Uproszczenie w realizacji polityki spójności po 
2020 r.”, maj 2018 r. 

— Przegląd punktowy w trybie pilnym z 2019 r. pt. „Alokacja środków finansowych 
w ramach polityki spójności dla państw członkowskich na lata 2021–2027”, 
marzec 2019 r. 

— Przegląd punktowy w trybie pilnym z 2019 r. pt. „Zobowiązania pozostające do 
spłaty w budżecie UE – szczegółowa analiza zagadnienia”, kwiecień 2019 r. 

— Dokument analityczny z 2019 r. pt. „Osiąganie zamierzonych wyników w obszarze 
polityki spójności”, czerwiec 2019 r. 

— Przegląd 05/2021 pt. „Unijne ramy wdrażania dużych projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej – porównanie międzynarodowe” 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_PL.pdf
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Sprawozdania roczne 
— Sprawozdanie roczne za 2016 r., rozdział 2. 

— Sprawozdania roczne za 2019 r., rozdział 5. 

— Sprawozdania roczne za 2020 r., rozdział 2. 

— Sprawozdania roczne za 2021 r., rozdziały 1, 2 i 10. 

Opinie 
— Opinia 06/2020 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności 

— Opinia 04/2022 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/241 w odniesieniu 
do rozdziałów REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz 
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/1060, rozporządzenie (UE) 2021/2115, 
dyrektywę 2003/87/WE i decyzję (UE) 2015/1814 (2022/0164 (COD)) 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_PL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_PL.pdf
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Załącznik II – Planowany wkład RRF na rzecz sześciu filarów w rozbiciu na poszczególne państwa 
członkowskie 

  
Filar 1 
Zielona 

transformacja 

Filar 2 
Transformacja 

cyfrowa 

Filar 3 
Inteligentny, 

zrównoważony wzrost 
gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu, 

w tym odpowiednie 
miejsca pracy 

Filar 4 
Spójność 
społeczna 

i terytorialna 

Filar 5 
Opieka zdrowotna 

oraz odporność 
gospodarcza, 

społeczna 
i instytucjonalna 

Filar 6 
Polityki na rzecz 

następnego 
pokolenia 

 Belgia 64% 30% 32% 48% 11% 15% 
 Bułgaria 64% 33% 47% 27% 18% 11% 
 Czechy 66% 24% 40% 33% 23% 14% 
 Dania 59% 24% 86% 18% 13%  
 Niemcy 47% 53% 51% 11% 29% 9% 
 Estonia 42% 22% 71% 21% 43% 1% 
 Irlandia 56% 32% 40% 49% 10% 13% 
 Grecja 44% 23% 86% 29% 12% 5% 
 Hiszpania 50% 30% 42% 56% 14% 8% 
 Francja 53% 21% 53% 28% 21% 23% 
 Chorwacja 76% 26% 45% 26% 15% 12% 
 Włochy 46% 30% 48% 50% 15% 12% 
 Cypr 52% 25% 65% 25% 19% 13% 
 Łotwa 39% 22% 46% 54% 26% 13% 
 Litwa 44% 36% 53% 25% 25% 18% 
 Luksemburg 65% 33% 43% 46% 13%  
 Węgry       
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Filar 1 
Zielona 

transformacja 

Filar 2 
Transformacja 

cyfrowa 

Filar 3 
Inteligentny, 

zrównoważony wzrost 
gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu, 

w tym odpowiednie 
miejsca pracy 

Filar 4 
Spójność 
społeczna 

i terytorialna 

Filar 5 
Opieka zdrowotna 

oraz odporność 
gospodarcza, 

społeczna 
i instytucjonalna 

Filar 6 
Polityki na rzecz 

następnego 
pokolenia 

 Malta 55% 23% 28% 41% 34% 19% 
 Niderlandy 71% 26% 52% 37% 7% 7% 
 Austria 52% 41% 44% 45% 9% 9% 
 Polska 56% 23% 24% 68% 21% 9% 
 Portugalia 55% 23% 48% 47% 19% 8% 
 Rumunia 57% 21% 42% 46% 22% 13% 
 Słowenia 57% 23% 33% 36% 36% 15% 
 Słowacja 51% 21% 48% 24% 38% 17% 
 Finlandia 54% 35% 50% 39% 21% 1% 
 Szwecja 56% 29% 18% 67% 14% 15% 

 Średnia UE 55% 28% 47% 38% 20% 12% 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie szacowanego głównego i  drugorzędnego wkładu środków RRF przewidzianych w ramach poszczególnych działań 
na rzecz dwóch z sześciu fi larów instrumentu, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Komisję w tabeli wyników w zakresie odbudowy i  zwiększania odporności 
w odniesieniu do 25 z 26 planów przyjętych przez Radę do końca października 2022 r. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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Załącznik III – Przydział środków w ramach funduszy polityki spójności na lata 2021–2027, dotacje 
w ramach RRF (przydział wstępny i ostateczny) oraz uruchomione pożyczki z RRF 

(w mld euro) 

  
FUNDUSZE POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 

2021–2027 

RRF – DOTACJE* RRF – 
URUCHO-

MIONE 
POŻYCZKI 

 Fundusze 
polityki 

spójności na 
lata 2021–

2027, dotacje 
w ramach RRF 

(ostateczny 
przydział 

środków) oraz 
uruchomione 

pożyczki z RRF 

  Wstępny przydział środków do 30.6.2022  Ostateczny przydział środków (stan na 
30.6.2022) 

  

  

EFRR EFS+ Fundusz 
Spójności EWT ŁĄCZNIE 

 

70% 
dostępnej 

kwoty 

30% 
dostępnej 

kwoty 
ŁĄCZNIE  

70% 
dostępnej 

kwoty 

30% 
dostępnej 

kwoty 
ŁĄCZNIE    

 Belgia 1,1 1,2  0,4 2,7  3,6 2,3 5,9  3,6 0,9 4,5    7,2 
 Bułgaria 5,7 2,6 1,3 0,1 9,8  4,6 1,6 6,3  4,6 1,1 5,7    15,3 
 Czechy 10,4 2,7 6,4 0,3 19,8  3,5 3,5 7,1  3,5 4,1 7,6    27,4 

 Dania 0,1 0,1  0,3 0,5  1,3 0,2 1,6  1,3 0,1 1,4    1,9 
 Niemcy 10,9 6,5  1,0 18,4  16,3 9,3 25,6  16,3 11,7 28,0    46,4 
 Estonia 1,7 0,5 0,8 0,1 3,1  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9    4,0 
 Irlandia 0,4 0,5  0,3 1,2  0,9 0,1 1,0  0,9  0,9    2,1 
 Grecja 11,5 5,8 3,0 0,1 20,4  13,5 4,3 17,8  13,5 3,9 17,4  12,7  50,5 
 Hiszpania 23,5 11,2  0,7 35,4  46,6 22,9 69,5  46,6 30,6 77,2    112,6 
 Francja 9,1 6,7  1,1 16,8  24,3 15,0 39,4  24,3 13,1 37,4    54,3 
 Chorwacja 5,4 2,0 1,2 0,2 8,7  4,6 1,7 6,3  4,6 0,9 5,5    14,3 
 Włochy 26,6 14,5  1,0 42,1  47,9 21,0 68,9  47,9 21,1 69,0  122,6  233,6 
 Cypr 0,5 0,2 0,2 0,0 0,9  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9  0,2  2,0 
 Łotwa 2,5 0,7 1,0 0,0 4,3  1,6 0,3 2,0  1,6 0,2 1,8    6,0 
 Litwa 3,5 1,1 1,4 0,1 6,1  2,1 0,1 2,2  2,1 0,0 2,1    8,2 
 Luksemburg 0,0 0,0  0,0 0,1  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1    0,1 
 Węgry 13,4 5,5 2,6 0,2 21,7  4,6 2,5 7,2  4,6 1,2 5,8    27,5 
 Malta 0,5 0,1 0,2 0,0 0,8  0,2 0,1 0,3  0,2 0,1 0,3    1,1 
 Niderlandy 0,5 0,4  0,4 1,3  3,9 2,0 6,0  3,9 0,8 4,7    6,0 
 Austria 0,5 0,4  0,2 1,1  2,2 1,2 3,5  2,2 1,5 3,7    4,8 
 Polska 47,4 14,9 9,3 0,6 72,2  20,3 3,6 23,9  20,3 2,3 22,6  11,5  106,3 
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FUNDUSZE POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 

2021–2027 

RRF – DOTACJE* RRF – 
URUCHO-

MIONE 
POŻYCZKI 

 Fundusze 
polityki 

spójności na 
lata 2021–

2027, dotacje 
w ramach RRF 

(ostateczny 
przydział 

środków) oraz 
uruchomione 

pożyczki z RRF 

  Wstępny przydział środków do 30.6.2022  Ostateczny przydział środków (stan na 
30.6.2022) 

  

  

EFRR EFS+ Fundusz 
Spójności EWT ŁĄCZNIE 

 

70% 
dostępnej 

kwoty 

30% 
dostępnej 

kwoty 
ŁĄCZNIE  

70% 
dostępnej 

kwoty 

30% 
dostępnej 

kwoty 
ŁĄCZNIE    

 Portugalia 11,5 7,5 3,4 0,1 22,5  9,8 4,1 13,9  9,8 5,8 15,6  2,7  40,8 
 Rumunia 17,1 8,2 3,5 0,4 29,2  10,2 4,0 14,2  10,2 1,9 12,1  14,9  56,2 
 Słowenia 1,5 0,7 0,7 0,1 3,1  1,3 0,5 1,8  1,3 0,2 1,5  0,7  5,2 
 Słowacja 8,1 2,4 1,6 0,2 12,4  4,6 1,7 6,3  4,6 1,4 6,0    18,3 
 Finlandia  0,9 0,6  0,2 1,7  1,7 0,4 2,1  1,7 0,2 1,9    3,6 
 Szwecja 0,8 0,7  0,4 1,9  2,9 0,4 3,3  2,9 0,3 3,2    5,2 

 Pomoc 
techniczna  

0,8 0,3 0,1 0,0 1,3            1,2 

 Współpraca 
transnarodowa  0,2   0,2            0,2 

 Międzyregio-
nalne 
inwestycje 
innowacyjne 

0,6    0,6            0,6 

 Europejska 
inicjatywa 
miejska 

0,6    0,6            0,6 

 Współpraca 
międzyregio-
nalna 

   0,6 0,6            0,6 

 ŁĄCZNIE UE 217 98 37 9 361  234 104 338  234 104 338  165  864 
* Uwaga dotycząca dotacji z RRF: zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie RRF 30 czerwca 2022 r. zaktualizowano obliczenia maksymalnego wkładu finansowego 
w odniesieniu do 30% kwoty dotacji przyznanej poszczególnym państwom członkowskim. W obliczeniach uwzględniono najnowsze dostępne dane dotyczące PKB za 2020 
i  2021 r. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji, załącznika IV do rozporządzenia w sprawie RRF oraz noty informacyjnej Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 30.6.2022 pt. „RRF: update of the RRF maximum financial contribution”. Kwoty podano w zaokrągleniu. 
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Wykaz akronimów i skrótów 
CRII – inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa 

DG ECFIN – Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych 

DG EMPL – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego 

DG REGIO – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 

DNB – dochód narodowy brutto 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus 

EWT – Europejska współpraca terytorialna 

NGEU – Next Generation EU 

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

PKB – produkt krajowy brutto 

RRF – Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

WRF – wieloletnie ramy finansowe 
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Glosariusz 
Cel końcowy lub wartość docelowa – w przypadku polityki spójności jest to ustalona 
wartość końcowa wskaźnika wykorzystywanego w ramach określonego celu 
szczegółowego. W przypadku RRF natomiast kamień milowy oznacza ilościową miarę 
postępów w realizacji reform lub inwestycji. 

Cel pośredni lub kamień milowy – w przypadku polityki spójności wartość pośrednia 
wskaźnika produktu wykorzystywanego w ramach określonego celu szczegółowego. 
Wartość tę należy osiągnąć w ustalonym terminie. W przypadku RRF kamień milowy 
oznacza jakościową miarę postępów w realizowaniu reform lub inwestycji. 

Europejski filar praw socjalnych – ramy regulacyjne mające zapewnić nowe 
i skuteczniejsze prawa socjalne dla obywateli UE. 

Europejski semestr – roczny cykl zapewniający ramowe zasady koordynacji polityki 
gospodarczej państw członkowskich UE i monitorowania postępów. 

Jednolity wykaz priorytetowych projektów – wykaz projektów, które dane państwo 
członkowskie zamierza lub może zrealizować, w przypadku których trwają prace 
przygotowawcze, w tym badania konieczne do rozpoczęcia realizacji. 

Umowa partnerstwa – umowa zawierana między Komisją a państwem członkowskim 
lub państwem trzecim w odniesieniu do unijnego programu wydatków. Określa się 
w niej np. plany strategiczne, priorytety inwestycyjne, warunki handlowe lub przepisy 
regulujące pomoc rozwojową. 

Wieloletnie ramy finansowe – unijny plan wydatków, przyjmowany zazwyczaj na okres 
siedmiu lat, w którym określane są priorytety (w oparciu o cele polityki) i pułapy 
wydatków. Plan ten stanowi ramy, w obrębie których ustala się roczne budżety UE 
i wyznacza limity dla każdej kategorii wydatków. 

Zalecenia dla poszczególnych krajów – wytyczne wydawane co roku przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru pod adresem poszczególnych państw 
członkowskich, dotyczące ich polityki makroekonomicznej, budżetowej i strukturalnej. 

Zasada „nie czyń poważnych szkód” – zasada, zgodnie z którą działania inwestycyjne 
nie powinny mieć poważnego szkodliwego wpływu na środowisko. 
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Zespół Trybunału 
Niniejszy przegląd został przyjęty przez Izbę II, której przewodniczy członkini Trybunału 
Annemie Turtelboom i która zajmuje się takimi obszarami wydatków jak inwestycje na 
rzecz spójności, wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego. Przeglądem kierował 
Ladislav Balko, członek Trybunału, a w prace zaangażowani byli: Branislav Urbanič, szef 
gabinetu; Zuzana Franková, attaché; Friedemann Zippel, kierownik; 
Chrysoula Latopoulou, koordynatorka zadania; Cristina Jianu, zastępczyni 
koordynatorki zadania; a także kontrolerzy: Marion Boulard, Mariya Zhekova, 
Francisco Carretero Llorente i Lena Rangus. a wsparcie przy opracowywaniu 
materiałów graficznych – Alexandra Mazilu i Agnese Balode. 

 
Od lewej: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, Chrysoula Latopoulou, 
Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, Marion Boulard. 
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W niniejszym przeglądzie przedstawiono analizę 
porównawczą funduszy polityki spójności oraz 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (RRF).
Oba te instrumenty wykazują istotne 
podobieństwa, ale równocześnie pod wieloma 
względami się różnią. Polityka spójności jest 
główną długoterminową polityką inwestycyjną UE, 
która ma na celu wspieranie rozwoju 
gospodarczego, społecznego i terytorialnego. 
Z kolei RRF jest doraźnym, tymczasowym 
narzędziem ustanowionym w reakcji na sytuację 
kryzysową, które ma złagodzić skutki pandemii 
COVID-19 dla gospodarki Unii i zwiększyć 
odporność UE i jej państw członkowskich na 
przyszłe wstrząsy.
Zarówno fundusze polityki spójności na okres 
2021–2027, jak i RRF są obecnie wciąż na wczesnym 
etapie realizacji. Nadchodzące lata pokażą, w jaki 
sposób równoczesne wdrożenie tych dwóch 
instrumentów o odmiennych podejściach przełoży 
się na osiągnięcie wyznaczonych im celów.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUKSEMBURG

Tel. (+352) 4398-1

Formularz kontaktowy:  
eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu 
Twitter: @EUAuditors
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